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C E N T R E CATALÀ DE S A B A D E L L
L a Comissió organisadora d' aquest Centre convida à tots
los sabadellenchs à la r e u n i ó p ú b l i c a que tindrà lloch lo dimars
vinent en son Saló de sessions pera donar coneixement del Manifest qu' endressa à sos compatricis posant en clar las causas
qu' han obligat à la disolta Sucursal à constituirse 'n Centre
Català independent, per la desconformitat de parers qu£ existeixen entre dita Sucursal y 1 Centre Català de Barcelona.

N O S T R E PROGRAMA
Es ben concret y ve indicat en lo mateix títol del periódich. Defensar à la Regió Catalana en tot y per tot, vetllar per sa dignitat,
per sos interessos y sos drets que considerém los mes sagrats del
mon, propagar son expressiu y categórich llenguatge que 'ns sembla
'1 mes armOniós que existeix, despertar sas gloriosas tradicións históricas que à tants héroes y sabis han inmortalisat y enaltir finalment sa
llegislació en lo que té de característica y apropiada à sas morigeradas y patriarcals costums.
Es à dir; fer catalanisme.
Baix tal concepte (iahont se dirigeixen, donchs, los nostres esforsos? A l ' autonomia de Catalunya junt ab la de las demés regions de
Espanya. Que cada una d' ellas puga administrarse lliurement sos res-
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pectius bens, fòmentantse las seuas fonts de riquesa en proporció à sa
conveniència y necessitat, y valerse de sa pròpia llegislació y usar de
son natural llenguatge y disposar de tots aquells resorts interiors exclusivament seus que pugan afavorir en un ó altre sentit son floreixement y son benestar; pero estant Uigadas, aixó si, per un dolcíssim Has
fraternal de protecció y de defensa baix la mateixa superior gestió
d' un Gobern comú (ab qualsevol dels dos sistemas monàrquich ó republicà), mes ab facultats restringidas à aquells-assumptos no més de
general interès, que afectan al tot de la nació, ó bé als de las relacions exteriors que son propis del belí conjunt voluntàriament organisat de tota V entitat Espanya.
Aquest es nostre bell ideal, que considerem deu complaurer à
tothóm. Ben distants de volguer continuar mes temps ab lo tot uniforme que avuy nos absorbeix ab lo nom de Espanya, lo qual pera
subsistir en forsós núcleo mata totas las iniciativas particulars y aufega totas las prerogativas regionals mes justas, fins las que's refereixen al travall y al progrés dels elements de vida; tampoch desitjém sa disolució absoluta pera deixaria dividida en una trista colecció
d' organismes separats que forsosament haurían de sentirse desamparats: en son aislament, sobre tot en la part dels interessos materials
pera qual prosperitat existeixen ja exigents necessitats creadas que
no 's poden eludir.
No 's crega per aixó que las nostras aspiracións poden confondres
ab las del partit federalista d' en Pí y Margall que comensa per establir revolucionaris pactes entre individuos, municipis y regions (à tots
los quals considera autónomos), sinó que nosaltres partim no més del
regoneixement per dret, per conveniència y per justícia de las personalitats regionals, las únicas que per sa, diferencia de condícións y de
caràcter poden y deuhen ferse respectar recíprocament com à mestressas de sas accions. Per altra part los tals federaíistas assentan tot son
sistema sobre una organisació purament republicana y essencialment
avansada y à nosaltres aixó nos importa ben poch.
Respecte als carlins, tampoch podrà confondrens ningú que pensi
una mica, perquè ben sabut es que ni 'Is antichs furs de Catalunya
(que ells fan veure que /ns prometen) estan en consonància ab los
temps moderns, necessitant en tot cas radicals modificacions, ni aques"
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tos furs baix la forma de privilegis deuhen plaurernos avuy ja, quan
medis molíi mes simpàtichs existeixen de pràctica aplicació pera que
no sols nosaltres, sino tots los pobles de la Península, millorin sa condició de'prpvincias sotmesàs à la capritxosa conveniència d' un centre dèspótich y a,bsorbent.
'
No anem, donchs. ni ab los federals ni ab los carlins, ni (ns refiém
de cap bando militant, perquè tots son centralisadors y tots nos han
deixat rastre de: son pas pel poder ab tristas experiencias. Ben al
contrari los; combaterém sols per creurels perjudicals à la Pàtria; y à
fer veuré s4: incómpeteneia y la nosa que lns fan dirigirém nostres
principal's eèforsos.
v' ^Cónylnberém al país ab tant nobles intencions?. Nosaltres creyém
que sí:' ara fell dirà si 'ns equivoquém.
D e s p r è v de tot hem de confessar que Catalunya es nostra Pàtria
mes estimada y que à sa felicitat nos consagrem. Deu vullga que en
aquesta talsca nos ajudi ll restant d' Espanya, fentse complert càrrech
del que à tothom convé.
Avuy • jule tants comentaris se fan sobre lo ocurrégut entre '1 Centre Català :.ltí Barcelona y aquesta disolta Sucursal, bó serà donar à
conèixer Às sàbadellenchs lo que pensa lo president d' aquell Centre
respecte I s pobles que pretenen la autonomia, segons sian protestants
ó catóiicBi v això que 's tracta d' una nació que, com Irlanda, fins
los més ünitarislas ve^fían ab gust la reivindicació de, sos llegítims
drets. ; > i
• - . . .
Consti ta|nbé què las tals ideas no son exposadas d' are, que
sembla q u M n nascut las dissidencias entre tots los catalanistas y
' l : Centre de Barcelona, sino que ja fa temps que ' l senyor Almirall
procurà estampàrlas, lò qual nos pioba que la disconformitat de criteri existia ja molt abans de lo que tal volta ningú 's creya.
Veigis,?do,nchs/ à continuació I ' article que ' l President del Centre
Català de Barcelona va enviar à £ ' Arch de Sant Martí, qual redacció
obrà molt antament no ínsertantlo en lo núme-o extraordinari 'dedi-.
cat à urt poble, à qui ' l senyor Almirall tant at :ava.
Es inútil dir que com tot bon catalanista, no 'ns fem solidaris de
cap de las i'deas en ell exposadas.
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A IRLANDA
He estat cuàtre- días à Dublín, un à Belfent y pocas horas en los
poblets als quals desde la capital se pot anar en carril en ,unà taMe,
y en aquest poch temps vaig avansar mes en lo coneixement de la
qüestió irlandesa, que no ho havia çonseguit durant molts fnesos pèr
la lectura de llibres y discursos.
• '
Yo que al escriure sobre '1 meu propi pays no li he amagat la
veritat, no tinch pas d' amagaria al parlar d' un que no te ab nosaltres mes de comú, que la simpàtica consideració de trovar|.c: supeditat à un altre, com lo nostre.
\
Lo mal de Irlanda no es mes que un: la misèria, ab soiiacompanyament obligat de ignorància y de ruinas. Los fills del p è y k que en
ell no poden viure, no tenen mes remey que emigrar, aumat'itant aixís la despoblació d' una terra que fins sens ella se despcblana. L '
home no es pas una excepció en lo regne de la naturalesa, à^ài ahont
los medis de viure sobran, la rassa 's reproduheix com per art d' encantament, y cada any 1' aument se nota. Allí ahont lo mefija** falta,
sembla que fins la facultat de multiplicarse s' anuli.
, !
Y de la misèria d' Irlanda, no n' es pas la causa principi : la subjecció en que durant molts anys se la ha tinguda, sino q e @6 una
altra; lo fanatisme y las s'upersticións. Si la Irlanda no s cura pas
d' aquest mal, tant se val que tingui com que no tingui auto lomía: lo
mer fet de tenir un Parlament propi, no li curaax. pas la rrlisema y demés llagas que la acompanyan. Los comparets y terratincr' • pagaran
menes arrendament que np pagan-, pero no per tenir qüé desembossar
uns quants xelins menos al any, deixaran de viure mi§erà.l>í?s.
La Irlanda se trova en iguals condicions à poca diferencià que las
demés Islas britànicas. Son un pays pue no cull lo que ha de ser la
base de la subsistència y ha de procuràrsela à copia de grans trevalls
y de molta indústria. Cada tros de pa ó tall de carn que irriva à la
boca d' un inglés ó d' un irlandès, suposa un moviment extraordinari
de ferros y de màquinas. Lo dia que un taler se para, hi ho. algunas
bocas que no menjan, diferencia dels paissos agricultors, en quins,
com lo menjar no falta, ni 'Is mes miserables no arrivan à patir fam.
Y mentres los inglesos y escocesos, reformats en lluí majoria y
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per lo tant lliures del fanatisme que als irlandesos corca, han lograt
resoldre lo problema de la vida; los irlandesos ni 1' han plantejat encare. Excepció feta de la província de Ulster y especialment del
districte de Belfast, en quins 1' element reformat domina, en las demés provincias no hi ha pas prou indústria ni prou comers pera proporcionarse los queviures que mancan. La misèria, donchs, està
apoderada d' ells y 'Is despulla. Los inglesos demanan auxili als inginyers que 'Is donan màquinas, y als comerciants que 'Is donan mercats; los irlandesos apurats no trovan altre recurs que acudir al rector
ó al sagristà, que 'Is donan moltas oracions y parts de rosari, ab las
cuals no 's fan pas passar la gana, com los inglesos ab los mercats y
màquinas.
Si vol, donchs, Irlanda operar la seva regeneració, no sols ha de
aspirar à tenir Parlament propi, sino que ha de fer grans esforsos
pera traurers la misèria de sobre, lo que no conseguirà pas sino comensa per espolsarse lo fanatisme y tot son séquit de calamitats.
Molts de sos fills, avuy emigrats, poden ben dirli quin es lo camí que
ha de seguir. Los que al Nort d' Amèrica han pogut apendre en la
escola mes pràctica de llibertat y tolerància que hi ha hagut al mon,
poden dir à llurs infelissos compatricis d' Europa, que un pays no 's
redimeix si no 's reforman y regeneran los caràcters, y que res ó
poca cosa treuràn de la autonomia, sino saben lliurarse del terrible
corch, que es la causa principal de llur misèria.
La Irlanda no es avuy mes que respectable per sas desditxas y
admirable per los esforsos que fa pera recobrar sa autonomia; demà
que entri pel camí de la llibertat verdadera, serà tan simpàtica als
ulls dels que estimem lo progrés de la humanitat, com 1' Estat model que à 1' altra banda del Occeà van fundar sos company sde desgracia, sos predessessors víctimas d' una injustícia semblant à la que
ells sufreixen, de part de la mateixa rassa orgullosa que à uns y altres volia ó vol tenir subjectes.
V. A L M I R A L L .

EN L A ESSÈNCIA Y EN L A FORMA
Nos ocupàrem dias enrera del magnífich discurs pronunciat per
S. M . lo rey dels Bélgas ab motiu de la inauguració de las duas està-
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tuas de Breydel y de Conine à Brujas. Lo rey Leopold desenrotllà en
dit discurs la tésis de que no pot exsistir verdadera llibertat en un
poble, sense que aquést tinga regoneguda sa vida pròpia, sa autonomia.
Los personatjes glorificats per la Bèlgica moderna representan la
victorià de las llibertats municipals contra la tirania, feudal, y '1 rey
Leopold digué à sos súbdits que en los temps moderns hi havia que
témer una tirania molt més terrible, la dels grans estats, contra la
qual devian los pobles petits prepararse per la defensa de sas llibertats.
Alguns periódichs Belgas, als quals han fet chor alguns diaris extranjers, trobaren malament que '1 rey que tan gelós se mostrava de
las llibertats del poble en lo seu discurs, en cuant à lo essensial mateix, pçr lo que 's refereix à la forma, no estès d' acort ad la tesis
per ell desenrotllada. Efectivament, deyan, lo rey de Bèlgica 's dirigia à un poble com lo de la antigua Flandes, no en sa llengua pròpia,
sino en francès, idioma perfectament foraster.
Lo fet que critican los periódichs de que queda fet esment, resulta
ara que no fou fill ni d' una imprudència. Heus aquí com 1' esplica i
periódich L a Meuse, de Liege:
«Lo rey, desitjant donar als flamenchs una mostra, de simpatia,
pensà molt sériament en parlar ílamench à Bruges. L o flamech no '1
parla ab gayre fasilitat, per ésser llengua que sols compren una petita
part de la Flandes; correctament, sols parla '1 dialecte de Lacken. No
obstant, volia traduhir en pur y elegant Neerlandès son discurs, y le
hauria pronunciat ab un accent be prou correcte,
«L' intent del rey fou posat en coneixement del barchmestre de
Bruges, Mr. Amadeo Visart.
»Aquest que parla ab desembràs lo dialecte de Bruges, pero en
literatura neerlandesa no hi entén gran cosa mes, pregà vivament al
rey que renunciés à son projecte y que parlés en francès, à fi de que
ell pogués respondre també en francès.
»Lo rey à tal demanda y després de molta insistència, se decidí à
llegir son discurs tal com I ' havia escrit, en francès. Però à fi de no
desacontentar als flamenchs, en 1' acte mateix se distribuhi '1 discurs
real traduhit en ílamench, y 1' endemà fou enviat à Bruges lo primp-
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cep Baudouin, encarregat de cumplimentar à 1' administració municipal en llengua flamenca.»
Com se veu, lo rey Leopold prescindí de donar à son discurs la
verdadera forma que li corresponia, donat lo tema que en el! se tractava, per obsequi à la primera autoritat local de Bruges, ab lo qual
queda probat que al pronunciar lo discurs en francès no volgué contradirse ni pretengué establir privativa de cap mena à favor d' una
de las duas llenguas oficial de Bèlgica»
Se deixa pera 'Is patriotas de cartró y pera 'Is lliberals à la violeta, lo prescindir en sos discursos, rublerts de lliberalisme y de patriotisme, d' un dels elements essencials de la pàtria, 1© llenguatje, y
d' establir la mes irritant de las tiranías al proclamar en una nació
ahont se parlan diferents idiomas, la llengua oficial única.
Es precís, pera ésser verdaderament lliberals, serho no sols en la
forma sino en lo fondo; cal no contradirse, pera no desfer ab la cúa
lo que 's fa ab lo cap.
(De L a Jtemixensa.)

hm SLOHÍES m nmnm
Ductosa, conmoguda, capficada.
Viuda afligida y mare esperansada,
Està la Reina en su cadira d' or;
Canten los trovadors les pàtries glòries,
Y ella, escoltant lès èpiques histories.
Estreny al Rey Infant sobre el seu cor.
Entre 1' estol dels inspirats poetes,
Busquen les nines de sos ulls inquietes,
Hon labondad entre 'I dolor mitg-riu,
Als de cansons pera ella mes gustoses,
Y ab paraules sentides y amoroses,
«Canteu las glòries de Valencià, els diu.
«Parleume dels seus horts, hon may s* acaba
L ' esplet primaveral de sa mar blava;
De son cel lluminós y trasparent;
De sa historia, brillant com jorn de festa;
Dels prodigis del Rey de la Conquesta;
Dels miracles del pare San Visent.
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«Parleume de les moltes obres bones
Que donen à sos fills santes corones;
Del hórfen y dels folls aconhortats;
Parleume de la Verge, à qui m' ampare.
De la Mare de Deu, que es també mare
Pera tots los que estem desamparats.»
Digué la Reyna^ y de sos ulls despresa,
Una llàgrima, en foch d' amor encesa,
Rodava per ses galtes de blanch llir.
Un trovador tot coronat de roses,,
Les cordes de la citarà armonioses
Puntejant com Orfeu, comensa à dir:
— «Com la gentil sirena que à la vora
De la mar, que 1' aclama per senyora,
Entre perles y flors s' ha recolsat,
Dorm Valencià en la platja llevantina,,
Y son front hermosíssim illumina
Lo raig primer del sol enamorat.
«La guarden dos jagants. Penyacolosa,
Que ab corona de boyra tenebrosa
Ciny lo tosal rugós, cubert de neu;
Y el gran Mongó, la resplandent montanya
Que 'n lo lluminich ether lo cap banya
Y en 1' ona clara de la mar los peus.
«Dos rius, amants de s' agraicia terra,
Volquen per ella en la lluntana serra
Entre alegres pinars, les urnes d' or:
L o Júquer brau, que ab amorosa fúria
S' esparrama en sos camps; y el noble Túria
Que à ses plantes rendit, desangrat mor.
«[Valencià meuha! jRameliet de Espanya!
Sols ta grandesa à ta hermosura guanya;
^Quí contarà tes glòries punt per punt?
Quant 1' auba apunta de la pàtria historia,
Ya espanta el mon, com ta millor victorià.
La flamerada inmensa de Sagunt.
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«Per tú, lo grabi venjador trencaren
Los guerrers iusitanich-% y penjaren
L ' escut en ton verger anyoradís;
Y 1' alarb, oblidant en tes riveres
Los oasis d' acàcies y palmeres,
Trovà en tú son fantastich paradís,
«Veente en sos brassos afligida y bella,
Lo Cid Campeado, sol de Castella,
Vingué à lliurarte del injust afront;
Tú fores sa. glioriosa desposada:
Nostre Jaume, lliurante altra vegada.
La corona real cenyí à ton front.
«Posà en tos muscles, pórpora del poble,
La gramalla civil: en ta mà noble
La senyera triunfal del Rat-Penat;
En ton gran cor la imatje de Maria,
Y en tos bons furs un manament que dia
« Virtut y lley, justisia y llibertat.»
«Ciutat ditjosa y mare benhaurada,
Deu t' ha fet la mercè que més t' agrada;
Te otorgà il·lustres fills, dignes de tú;
Y pera fer tes glòries més completes,
Sabis y sants, artistes y poetes.
Son or tots porten al capdal comú.
«Sa inteligencia te donà Lluis Vives;
Sa inspiració Aussias March; Juanes les vives
Llums del art ideal, que adora y creu;
Son cívich heroisme Vinatea;
Jofré sa caritat, que fort el fea;
Tont sant Apòstol lò temor de Deu.
«jCuíint gran en tor passat vuy te contemple,
Ager ollac i dintre 1' gotich temple,
Pact. nt te: s lleys en respectades corts,
Don nt jc /els als ti )vadors gloriosos,
' Fila: 11'b bra sutil iels capells rossos,
Culli it su( renyes fruytes dels teus orts!
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«Gotjosa, culta, artística., inspirada,
Corrías à la festa, enjoyellada.
Repicant viva lo moresch taba].
Iglesies, Monges y palaus basties;
Y per nunciar al mon tes alegries,
Lo Micalet alsabes colosal.
«jMes, quant sonaba la clamor de guerra!
Quant invadia ta volguda terra
Y ta llar profanaba I' estranger,
Per despertarte, y en ta mà nerviosa
Posar de nou la espasa victoriosa,
Prou era '1 crit d' un pobre palleter.
«jGuarda sempre, Valencià entès entranyes
Eixe foch ben encésl Pera que guanyes
Igual victorià en gerrejar millor,
Te presenta la pau ses armes noves:
Munta al carro encantat, que llest ja troves,
Y corre à la batalla sens temor.
«Derroca els murs, les serres aportelia;
Clava en 1' erial perdut fonda la rella;
Busca el riu dins les roques amagat;
Llanse à totes les mars naus voladores;
Fes rugir les triunfals locomotores
Baix 1' arch gloriós del túnel asombrat.
«Y quant los himnes de victorià cantes^
Quan los cuatre elements besen tes plantes
Exclaus somesos y titans vensuts,
Deposita els llorers als peus del ara;
Alsa ton rostre, illuminat encara
Per la fé antiga y les natals virtuts.
«Y voràs, allà dalt, reina y senyora
Dels àngels, à la Verge, triunfadora
Del ducte, y de! pecat, y del infern.
Que per tú baixa '1 front adolorida,
Y com mare amorosa te convida
Ab la esperansa dcl repós etern. >
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Calla el poeta, y en la volta blava
Que son secret ditjós li revelaba,
Clavà la Reina son esguart sens por:
Brillà en sos ulls al llum d' alegria,
Y al Rey-Infant, que contemplantla 's ría.
Bresà gotjosa, acaronantlo al cor.
TEODOR

SBOOIO

LLORENTE

IPOUilTIO^

Segons llegim en un periódich, la Reina Regent ha comensat a apendrer h
idioma vasco.
Fins S. M. se torna regionalista.
Ya.sols falta que faigin lo mateix los ministresrresponsables.
A veurer si 'ns entendran un bon xich mes quan sàpigan y coneguin las demés
llenguas que 's parlan à Espanya, perquè lo que 's are, sempre sembla que vingan
de V hort.
Fà uns quants dias que 'Is diaris de Madrid no parlan mes que de Cuba y de la
ínmoralitat qu' alli regna.
Per supuesto, no mes que 'Is de Madrid, perquè 'Is diaris de provincias ja tenen
prou feyna parlant de lo que passa dintre de la Península respecte a aq ues
assumpte.
A •veurer si are compendràn los polítichs madrilenys lo perquè es autonomistat
la majoria dels fills de la isla de Cuba.
jQue no veuhen que fins are la madre pàtria no ha fet mes qu' enviarloshi sangoneras, qu' arrapadas à son tresor, 1' han portada à la mes espantosa misèria?
Lo celebèrrim Moret digué en lo discurs de Càdiz, que 'Is espanyols eneare no
poden quixarse, puig qu' altres paisos estan molt pitjor.Efectivament; alguns estats de 1' Àfrica y encare no gaires.
Per lo demés no s! enfadi :1 senyor Moret de las queixas que senti. Ya s' acaban, dintre poch temps tot estarà callat y la seva obra consumada.
Y allavors, ell que ha sigut qui ha obert las fronteres de bat à bat, podrà obrir
també las tombas als industrials y obrers que haigin sofert sas consecuencias.
Diuhen que al final de son discurs 'n Moret va recordar, conmogut, à sa m are
No la coneixíam, pero a ben segur que la pobre dona no va ensenyarli à fer to t
lo mal qu' avuy nos causa.
•
Diu La Iberia, periódich fusionista, que si un dia 's veu rompuda la bander a
de la moralitat, serà perquè 1' actual G-obern V haurà trencada per las costellas
dels pillos.
Ya 'ns agradaria; pero per desgracia no acostuma à ser aixís en Espanya.
Sempre son 'Is pillos los que la trenCan per 1' esquena dels homes de be.
Telegramas rebuts d' Alicant donan compte del entussiasme ab que ha sigut rebuda en aquella ciutat la nova de la construcció d' un altre plassa de toros,
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Diuhen al mateix temps ^ue la suscripció oberta pera tal motiu, importa ja
unas 100,000 pessetas.
[Alabat sia Deu!
Bons estan los temps pera gastar diners en una plassa de toros.
Mes los hi valdria als alicantins estar preparats pera combatrer la misèria que
se 'Is hi tira à sobre.
Lo senyor Silvela en nom dels conservadors ha dirigit, amenassas desde Màlaga.
Romero Robledo en nom dels reformistas ho ha fet desde San Sebastian.
;N Ruiz Zorrilla ho fà constantment desde 1' estranger.
Y lo gobern... lo gobern mentres hi figuri :n Morel es una contínua amenassa
pel pobre país.
Lo senyor Montero Rios en un discurs que pronuncià no fa molts días en la Go^
runya, ;s va declarar partidari de la centralisació de la ensenyaasa.
Aixó ray, no 'ns ve de nou.
Be prou que 's veu que vostès son capassos de centralisar fins l'.ayre que respirém.
Lo general Salamanca quan lo conflicte de Las Carolinas, 's va arrencar desde
Madrid las insignias alemanas y semblava que 's volia empassar mitj mon.
Lo mateix general en lo de Cuba, desde La Granja, va tenir un altre arrebato
dels seus.
Aixó si, arribar à Madrit y home à P aigua.
Aquesta gent es sempre la mateixa.
De lluny, molta valentia y molta arrogància, pero de la vora... son de cartró.

Al aparèixer en la vida pública no podem menys que saludar coralment à la
prempsa local y de fora, y en especial à la catalanista, desitjanloshi llarchs anys
de vida y de prosperitat.
La prempsa verament catalana, pot contar desde avuy ab un company mes en
la creuhada empresa; company si be humil y ab pocas forsas, ab la voluntat y entusiasme mes enérgichs y decidits.
Lo dimars pròxim à las nou de la nit, tindrà lloch una reunió 'general pública
en lo saló del Centre Català d' aquesta ciutat pera donar à conèixer 1' importantíssim manifest que lo Consell General de la Sucursal disolta ó sia Comisió Organisadora del nou Centre independent, endressa à sos compatricis.
Nosaltres que tinguérem lo gust d' assistir à sa primera lectura verificada no
fa molts días, podém assegurar sens cap por de equivocarnos que serà un dels
documents que hauràn fet mes ressò en lo camp catalanista.
No duptém que serà vist ab gust per tots los sàbadellenchs qu' estiman com se
deu à la terra que 'Is ha vist nàixer, puig 'Is probarà una vegada mes la noblesa de
intencions que guia à nostre Centre.
Qu' hi assisteixin tants com pugan, ja que à tots crida '1 Centre Català de Sabadell pera la defensa dels mes sagrats interessos als quals debem dedicar, gusiosos, tots nostres esforsos y procurem que la festa, curta pero patriòtica del dimars
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vinent, sia digna de recordansa en lo jorn aquell que serà nostre lo que en mal
hora deixà de serho.
En lo pròxim número comensarém à publicar alguns dels travalls llegits en la
vetllada que celebrà lo Centre Català d' aquesta ciutat lo dia 30 del passat Juliol.
, Participém ó tots quants vulgan colaborar en nostre periódich, que rebrém ah
gust los travalls que se 'ns envihin sempre y quan sian dignes d'insertarse y estigan conformes ab lo nostre programa.
La Sucursal de Masnou ha enviat una comunicació al Centre de Barcelona en
ia qual manifestava quedar separada de sa tutela, creyentho convenient pels seus
interessos que son los de Catalunya tota.
Es casi segur que faran lo mateix las demés Sucursals del referit Centre.
S' ha publicat en Barcelona un petit volum que porta per títol «Vocabulario de
Çatalanismos» obra sumament útil pera los que 's dedican al estudi de la llengua
catalana.
Las personas que desitjen suscriures à nostre humil setmanari podran passar
avís al repartidor ó à la redacció carrer de la Travesia de la Rambla, núm. 12,
Lo Consell Genera! del Centre Català en reunió celebrada lo dimecres prop-passat, després de passar à votació varias propostas y tractar de varis assumptes ad"
ministratius, acordà fer públich lo manifest pera defendres, ab tota justícia, dels
atachs rebuts del Centre Català de Barcelona y posar de relleu las circuntancias
que 1' han obligat à constituirse en Centre Català independent.
A conseqüència dels tractats de còrners y admirable sistema gobernatiu ab que
contém los espanyols, nos trobem que la indústria llanera, única font de vida de
aquesta població, camina quasi à sa total ruina à passos agegantats; tant es aixís
que no fora d' extranyar qu' en la semana qu' entrarém quedés reduit à una
quarta part lo travall de rnoltas fàbricas.
Satisfets, molt satisfets poden estar los industrials de Catalunya de la societat
Moret y comparsa.
Nos consta positivament que las últimas questións proraogudas en lo camp catalanista las quals han nascut del programa presidencial del Centre Català de Barcelona, han reportat grans, ventatjas à lo Centre Català de aquesta ciutat, tota vegada que cada dia es mes ei número de socis proposats contantse entre i s tals
personas de grant vàlua y altament consideradas en 1' element industrial.
Un dels articles de los Estatuts del Centre Català d' aquesta ciutat, fà del tot
impossible 1' adquisició de tnolts entussiastas catalanistas de la Capital que desitjarian formar part de dita associació.
Segons se 'ns ha dit, comensa à pasar de la ratlla lo que sucsuheix en moltas
de.las reraesas que fan à sos corresponsals de provincias los fabricants d' aquesta
ciutat.
Poch son los fardos qu' arribin à mans del comitent, sens qu'haigin sigu*
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oberts en lo camí y escaraotejats del millor modo possible à fi de que h o sia conegut lo medi de que 's valen los autors de tan inesplicables robos.
Com lo fet es bastant espanyol y por lo tant difícil d' arreglo per part dels que
deurian estar mes empenyats en que acabessin d' una vegada actes que 'ns deshonran, creyém que no obraria mal lo Gremi de Fabricants de Sabadell, prenent
un acort enérgich per son compte, ja que res podém esperar de certas empresaè
explotadores.
Copiém de U Arch de Sant Marti:
«Banyuls de la Marenda.—Fallo del Certamen que se celebraré '1 dia 8 de Setembre vinent, à las duas de la tarde, ab^moliu de la inauguració de la bellisísima
estàtua de la Purísima Concepció, obra mestra del escultor català Oliva.
Tema festiu.—Palma d-' pr y plata: La creació de las flors, Lema: Génessis. Autora: D.a Dolors Moncerdà de Macià, de Barcelona.—Palma de plata: L ' hostal de
la Loixa. Lema: Madalena! Autor: D. B. Sanroma Quer, de Reus.—Accósits; La
tenora. Lema: Adeu. Autor: D. Sebastià Trullol y Plana, de Barcelona.—í/na
criada del dÀa. Lema: Tems era tems. Autora: D." Victoria Penya d1 Amer, de Bar-.
celona.~Un mati de primavera. Aalov: D. Francesch Marteau, de Perpinyà.—La
beata del Lalau. Autor: D. Joseph Blanch y Romaní, de Barcelona.—Menció: P r i mavera. Lema: Ponsella d' amor. Autor: D. Joseph Franquer y Serra, de Girona.
Banyuls, 20 Agost 1887.—Lo Secretari del Certamen, Justin JPepratx.»

SEGOIÓ

IDE -A-3SrXJ^TOIS

SOCIETAT DE C0NTRA-SEGUR0S
Plassa Sia. Ana, 20, l^-BAfíGELOHA
Aquesta Societat, mitjansant una petita prima anual, proporcionada
ab la del segaro, s£ encarrega per son compte, després de un incendi, de
practicar totas las diligencias necessarias fins lograr lo cumpliment
de 'Is contractes de seguro que sos abonats tingan ab las Oompanyías
asseguradoras d' incendis.
Pera mes informes dirigirse à son representant en aquesta ciutat:

J-O^^XJÍIM: FEIRIRÉ,

PROCURADOR

Travessia de la Rambla, núm. 24
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QUE DISPOSIN D E ALGUNA C A M T I T A T
Hi ha. vavias casas pera vendrer à preus y condicions extraordinari ainèni ventatjosoB. Se cediran ditas casas a 200 duros cada una.
Informes y demés., Riego, 51, de vuyt à deu nit. Días festius à totas
horas.

J O A Q U ÍM

FERRÉ

Procurador del Jutjat de l.a instància
Ha obert son despatx pera '1 públicb, Travesía de la Rambla, 24.
Horas: de 8 à 10 matí y 5 à 8 tarde.

à comissió de tota classe de valors cotisables en la plassa de Barcelona. Se compran cupons.
Dirigirse à D. Enrich Daví, soci de número del Oassino Mercantil
de Barcelona, Riego, 51 y 53, de vuyt à deu nit. Días festius à totas
horas.

PERA

LS

RENTISTAS

Hi ha pera vendrer en aquesta ciutat una ó varias casas que produheixen del 6 ai 6 per 100 de interès anyal.
Informes y demés, Riego, 51, de vuyt à deu nit. Días festius à totas
horas.
»

DEL CENTRE GATALA DE SABADELL
Contenint tots los discursos y poesías que /s llegiren en la vetllada
inaugural de dit Centre y los més importants del dinar que tingué Uoch
lo dia 27 de Mars últim.
De venda en lo Centre de sascripcións de D. Llorens Lladó, carrer
de Sant Paü, número 4, Sabadell.—Preu l'50 pessetas.

ENGUADERNAGIONS BARATÍSSIMA8
Se fan de totas classes y preus, llustracions y Obras de luxo, Novelas, etc, etc. Los llibres se entregan à las 48 horas de encarregats.
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gmprenta, litografia, (Encuadernacions
félibres especials y ratllats

IRA

PAPERERÍA
Papers pera carfcas de totas classes.—Paper "Mill."—Blanchet.—
Fantasia.—Embalatje.

PLEGADORS DE PESSAS
Se fan plegadors de totas classes en fusta y en cartró, ab lo nom
imprès, si aixís se desitja. Plegadors de 10 per 70 ú 11 per 72 centímetres, sense nom, à 14 duros railé y ab nom à 15 duros milè. En
cartró à preus baratos.

à 4 rals de . 100 fullas de dos classes, à 5 rals los de Entrego y à 7 rals
los de Pedido y de Vale.

IMPRESIONS
Facturas. — Sobres. —Memoràndums.— Membrets. — Talonaris. —
Reduccions de preu.—Tarjetas, etc, etc.

ENCUADERNADORS
de varias classes pera cartas.—Oapsas pera Facturas, Lletras, Recibos
y atres documents.

Jmprenta y Litografia de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 1 8 . — S A B A D E L L

