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MANIFEST DE BON FRANC1SCG PÍ Y MARGALL
Lo capitost dels federals pactistas ha declarat rompuda la coalició
à causa de la intransigència dels zorrillistas que negaren à aquell partit la deguda representació en lo Comitè Directiu. No es^ donchs, qüestió de doctrina la que separa avuy al senyor Pí y Margall del • senyor
Ruiz Zorrilla, perquè un y altre estan en lo mateix lloch en que 's trovaban al pactar la coalició.
.^
Pero sl Imàer dels pactistas l i convenia fer una pintura de la actual situació social, econòmica, administrativa y política de la nació,
que si bé resulta en alguns punts d' encertats colors, en conjunt es de
tot punt falsa la llum que dona al quadro. Efectivament, tots los mals
que l l senyor Pí descriu, demostrant aixís que coneix 1£ aflictiva situació d' Espanya, no 'Is atribuheix sinó à la forma de G-obern que considera sa enemiga, y ho fa ab tant d' apassionament que arriba à ícalificarla d' irracional y depressiva de la dignitat del home.
En semblant procedir s£ hi veu ben clar al sectari, al capitost d' un
partit madrileny, preocupantse poch de las qüestións de fondo, de làs
qüestions d: essència, y entussiasmantse no més per lo superficial, per
lo que es purament deforma. No fa mols días, ab motiu de las revelacions del general Salamanca descubrint part de la podridura que c o - '
rromp 1' Administració colonial espanyola, no feren altra cosa 'Is conservadors ab los fusionistas que la que fa d senyor'Pí y Margall ab los
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monàrquichs en general, senyalar ab lo dit com à causa de la malaltia
al partit contrari.
, iCom si 'Is conservadors no haguessin passat pel poder tant ó més
temps que 'Is fusionistas! jOom si '1 senyor Pí y Margall no s' hagués
unit un dia en contuberni repugnant ab los mateixos íusionistas; pretextant salvar d' un naufragi segur à la llibertat!
Se veu ben clar que '1 director del pactisme no està segur del tot
del remey dels mals que afligeixen à la nació, fins contant ab sa infaiible recepta. Bona prova n' es lo mateix Manifest en lo qual sovint
mostra desconfiansa de que la República puga, ab tot y ser tan excelent, curar los mals referits. Ab tal incertitud s' explican només aquestas paraulas que textualment copiem. "Si no. hagués de venir la Eepública à destruir tant abominable ordre de cosas ^per qué no dirho? seríam nosaltres los primers en malehir la Eepública.'v
Aixís ^per qué no ho deya ó al menos no ho tenia present, al pactar la coalició ab lo partit que ha dit ben alt. "Vinga la República, sia
la que vullga, mentres sia República?" ^Per qué pactava una aliansa ab
lo partit mes unitarista y centralisador, ab la base de sometrers y acatar lo que unas Corts Constituyents de la ISTació, reunidas à Madrid,
decretessin?
Resulta, donchs, que :1 senyor Pí y Margall, com à representant d'
uu partit madrileny, s' anula com à federal al pactar la coalició y al
rómprerla s' anula com à perfecte republicà, aixís com s£ havia anulat
ja en tots sentits molt abans, al pactar la coalició ab los fusionistas,
monàrquichs de totas las monarquías y per consegüent còmplices del
desordre moral y material contra '1 que ara descarrega sas iras de Júpiter indignat.
A l veure lo senyor Pí que sos amichs no l l compreníem ha après una
nova manera de ferse V important, girant son programa del revés;
tota vegada que pel dret no feya forrolla. A quest cambi obeheix lo
prescindir fins à cert punt en son darrer Manifest d' aquell [pacte sinalagmàtich que devían fer los individuos autónomos; y dihem fins à
cert punt perquè nosaltres no creyém en una conversió d' última hora,
pel mer fet de no haverne parlat en aquell document, ab tot y que la
prempsa política madrilenya hi vullgui donar aqueixa significació. Tal
silenci nosaltres V atribuhim nó mes à la nova tàctica per ell empleada
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de donar importància y colocar en primer lloch à lo que fins avuy havia estat en lo darrer de son programa: lo principi federatiu com à
sistema descentralisador.
Aixis hem vist en V actualitat que ab la major fresçura afirma
que hi ha mes federals fora de son partit que dintre d1 ell, considerantnos
com à tals à tots los regionalistas, sense fixarse en que precisament de
sas doctrinas nos separa la base mes fonamental del nostre programa
ja que ell las que aspira à garantir son los drets individuaisj mentres
que nosaltres nos iimitém à voler garantida la personalitat històrica y
característica de las regions, única manera d' assegurar la verdadera
democràcia. En terme tals que nosaltres considerem la federació, en
general, siga monàrquica, siga republicana, com à un de tants medis
empleats per las nacions pera assegurar la existència de tot io que
propi y distintiu d o l s diferents pobles que las constituheixen.
No 's fagi ilusions. donchs, lo. senyor Pí y Margall. Los regionalistas no som sensiilament ma de las fasses del seu federalisme. E l l mateix
confessa' ab angelical candidesa que '1 renaixement regional es molt
anterior a las sevas teorías y no sab deduhir d: aquesta afirmació que
en tot cas seria ' I seu sistema una fasse del regionalisme si ja no fos una
copia servil del comunalisme de Proudhon.
Pero després de tot, havém de confessar que 'ns ha agradat lo Manifest del senyor Pí y Margall. No £ns ha agradat, ben cert com als
periódichs monàrquichs de Madrid que l i perdonan al gefe dels federals
tots los duríssims atachs que dirigeix à son sistema predilecte, en gràcia à la declaració que fa de no mostrarse per ara partidari de la's revolucions armadas; ni 'ns ha agradat tampoch per l& jusíicia que 'ns fa
à nosaltres al dir que som en major número que 'is seus partidaris;
pero 'ns ha agradat, en cambi, perquè afirma una vegada mes son
idolàtrich republicanisme y sa üohable franquesa en rebutjar absolutament lo fonament histórich de las doctrinas que defensa: fonament
histórich que di una manera principal sustenta las nostras aspiracions.
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• Ab motiu de la plana ,feta per lo senyor Nufiez de Arce al inaugurar lo curs
en lo Àteneo de Madrid, rebé dit senyor una magnifica contestació del senyor A l mirall y una pila d' articles de primer ordre del senyor Maíïé y Flaquer.
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A causa de la poca salut, segons ell mateix confessa, no va contestar al acte los
esmentats articles, deixantho pera mes tart.
Mes avuy que 'ns consta positivament pot tornarse à ocupar en agafar la ploma
-pera posarse en un lloch mes ó menys digne, avuy... no esíó per brochs.
Sempre habiam cregut que l' home que tingué la poca... conciencia de insultar
à Catalunya creyentia desunida y descuidada, no tindria prou valor peraarrostrar
las conseqüencias de sa inesplicable lleugeresa.

En las conferencias qu! ha tinguí lo senyor Moret en Paris ab los ministres
francesos Rouvier y Flourens, aquestos elogiaren calurosamentà Espanya demostrant sas simpatias per la nostra desgobernada nació.
iTira peixet! com que mentres estiga '1 pandero en mans d' aquell fulano, totas
las demés nacions hi aniran grassas ab los nostres assumptes.

Sembla que 'n Canovas del Castillo ha donat ordre à sos servidors polítichs,
pera que faigin guerra sens treva al partit dominant.
E s de suposar que la tal ordre obeheix al desitj de tornar al poder, pera aturar
los badalls de la gent canovista.
Mes lo senyor Cànovas no ha previst, al ordenar que si convé, dimiteixin los
céx-rechs los conservadors que 'n tinguin, qu' aquestos no deixaran tant fàcilment
lo turró del presupost.
Be prou que 's veu qu' avuy dia lo de menos es ésser canovista o sagasti.
L a qüestió es cobrar un bon sou y viurer ab l' esquena dreta.
Diu E l Diario Espanot que '1 senyor Moret es 1' activitat en servey permanent.
Llàstima que la malgasti d' una manera tan trista pera la pobre Espanya.
Segons L a F é de Madrid, la república no ha usurpat res als carlins.
Y segons un altre diari, los carlistas no han usurpat res a la república.
Això ray, prou qu' ho sabem. 'Ls uns als altres no 's prenen res. Es un altre 'I
que reb.
Lo pais.
A fi de moralisar l'isla de Cuba ha sigut nombrat pera la Intendència de la mateixa un amich intim del senyor Moret.
Pera la Secretaria general està indicat un parent del esmentat ministre.
Vet-aqui la feyna dels consellers de la Corona.
Colocar ó sa família y amichs.
Segons !s desprèn de lo ocorregut entre lo baró de Sangarrén y 1 general Cavero, 'ls carlins tampoch s' entenen.
Cada hú tira pe '1 seu cantó y tots creuhen obehir al gefe.
Conseqüencias de tenirlo.
Per aixó nosaltres som tan contraris d' aqueixas jefaturas indiscutibles,
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CARTA
Montevideo 2 5 J u l i o l de 1887.
Sr. Director de L ' ARCH DE S. MARTÍ.
Estimat amich y paysà: A l comensar mas correspondencias, bó
es que diga quelcom del pays d' ahont surten y de la ciutat ahont son
escritas.
La Rupública Oriental del Uruguay, la mes petita de las repúbliblicas sud-americanas, te una superfície de 7,063 lleguas c u a d r a d à s .
Las costas son d' una estensió de 645 millas repartidas d' aquesta
manera: 200 millas à 1' Atlantich, 175 millas al Riu de la Plata y 270
sobre lo r i u Uruguay.
La població de la República, passa de 500,000 ànimas, de la que
lo 35 per 100 es forastera. L a riquesa pública oficial, fou avaluada
en 1884 en 406 milions; hi ha que notar, que '1 fisco sempre pert. Segons datos, la fortuna de 'ls estrangers aquí residents puja à la. suma
•de 240 milions de pessos forts.
La capital de la República, Montevideo, es una de las ciutats mes
bonicas y la mes neta de 1' America del Sur.
Conté uns 150,000 habitans; te facultat de medicina, universistat,
seminari, tres teatres, varis hospicis, hospitals, llotja, bolsín, varias
vias de tranvía, tres estacions de ferro-carrils, telégrafos, teléfonos,
bonicas iglesias, 3r moltas Societats y clubs dramàtichs, recreatius y
cientffich-literaris. Los catalans son nombrosos no podent ficsar lo
número entre mil y dos mil (en la capital); la majoria tenen un bon
passar, puig al obrer català, per lo mer fet de ésser català, noT hi
manca feyna.
En fruytas y flors es de las mes abundants de las repúblicas del
Plata.
La campanya, com dirfam nosaltres lo camp, es rich en bestià y
sobre tot lo boví; en cereals com blat, moresch y ordi; mantega, y de
poch temps à aquesta part s' han comensat à plantar vinyas ab brillants resultats.
Per acabar sobre eix punt, lo clima es sà, la temperatura templada, y la terra verge de conreu.
Comers: Espanya deuria ésser la nació privilegiada, mes la falta
de bombo (reclam) de sos variats productes, y la facilitat de trasport
de las nacions estrangeras, fan qu' Espanya y sobre tot la industrial
Catalunya no tinga un mercat ferm y valiós en aquesta República.
Lo v i es lo principal article que rebem de aquí; mentres qu! Itàlia
nos envia paper, oli, fideus, candelas, estearinas, fins cartas pera
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joch, (fins fa poch tems, article exclusivament català) mistos, mocadors de seda, l l i pera Uensols, tovallolas, e t c , etc.
L ' únich article que Catalunya comensa à enviar competint ab los
productes estrangers, son los articles de punt y no te mes demanda,
per la negligència de 'Is productors en enviar mostruaris.
Los teixits de llana (panyos y cassimirs) no 'Is coneixem y estem
segurs que obtindrían. bon mercat en aquesta plassa. Lo mateix dihem
de 'Is mocadors de mocar ab senefa, article que ara comensa à entrar
en moda, sent ja cosa vella en Barcelona y notable la varietat de dibuixos.
Los fabricants catalans deurían pendrers nota de tot aixó y ensaijar la plassa.
Estem segurs d' un resultat satisfactori, sempre que 'Is mostruaris fossen enviats de primera mà, los preus à nivell de la competència y las condicions de pago iguals à las estrangeras.
Deixem per av-ay lo còrners, que temps tindrem pera ocuparnoshen
en altres correspondencias y passem à un altre cosa.
L a causa catalana està representada en aquesta ciutat per un semanari català L a Gralla, y una societat catalanista L a Rat-Penat.
No vos par lar é del setmanari perquè lo coneixeu prou bé, segons he
pogut veurer en sas planas moltas vegadas.
M' ocuparé donchs de la catalanista Rat-Penat. Aquesta celebrà
lo 9 del corrent 1' aniversari de sa fundació ab una festa que deixà
vius recorts en 1' ànima de tots los assistents à ella.
La festa, com podeu compendre fou catalana y à Catalunya dedicada.
L ' espayosa sala artísticament guarnida oferia un bon cop de vista. Sota de vistosas garlandas de flors s' hi veya lo nom de nostres
artistas y poetas, y voltats per coronas de llorer los noms de nostres
cèlebres compatricis, com: Claris, Fivaller, Bach de Roda, Marquet,
Roger de Lluria, Jaume I , Balmes, Fortuny, Prim, Boix, AusiasMarch, L l u l l , Milà, P a d r ó y altres y altres en gloriosa barreija. L a
testera del Saló estaba guarnida ab un trofeu de banderas que feyan
march à l'inscripció de: i Catalunya y avant! voltada ab los noms de
Collell y J. N . Roca.
En los costats del escenari s' hi veyan entre garlandas de flors los
noms de Clavé y Pitarra. A l aixecarse '1 teló, se presentà lo Consell
Administratiu de la Societat pera obrir 1' acte, llegint lo Sr. President
lo discurs d ' i n a u g u r a c i ó , seguint lo programa tal cual s' havia anunciat. Cridà 1' atenció de 'Is catalanistas lo trofeu de banderas col·locat
en la porta del foro, en la que s' hi veyan enllassadas las banderas
catalana é irlandesa. No faig esment de los travails qu' es llegiren,
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perquè ja deu tenirne coneixement, puig L a Gralla los publicà tots.
La concurrència sortí satisfeta de la festa y 'Is catalanistas que residim aquí, entussiasmats, per lo que ella representava.
Sens mes temps y per no cansarvos mes, me despedeixo fins al
pròxim correu, repetintme de vostè affm. S. S. y paisà.
P. DE MOXSERRAT.
(De I J Arch de Sant Marti.)

POBLET
A la primera enbranzida
salta pany y forrellat;
a la segona las portas
esclatan balandrejant.
Y com cap de torrentada,
fins la mesa del altar
rebuig de vilas y pobles
à tomballons se n' ha entrat,
calada la barretina
y en la boca '1 renegar,
com si fos à la taberna
fent la morra ab Satanàs.
Guaytava 1 sol a la iglesia
abocat à un finestral:
per no véurels, abans d' hora
• sota terra s' ha amagat.
Fúgen las aus pe ' i cimbori
rebotent d' assí d' allà;
sants y santas com si enrera
se fessen per los altars;
y '1 guerrer palpés las armàs;
y à sos peus grunyís lo ca;
y en la creu '1 Fill deT Home
los ulls obrís admirat.
Ja s' estén com taca d' oli
1' escamot de condempnats.
Uns sermonan desde '1 claustre,
uns altres pican de mans;
ensà ab coblas bordelleras
cantan absoltas y salms;
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van las donas per las celdas
corrent darrera 'Is bergants-,
mes enllà bat una porta-,
assí una llàntia ha tombat;
y com bojas las campanas
barrejan festas y planys.
U n baylet à cops de pedra
las imatges va escapsant-,
las donas espitregadas
hi paran lo devantal.
A b los caps jugan à botxas;
quan topan quin espurnar!
Io bolitx es, ay, la testa
d' un Jesús agonisant!
De tihons y de feixinas
las tronas han curullat:
que la nit los cau assobre...
Ja 'I foch s' emparra cap dalt.
Quin brugit! Las duas atxas
s' escabellan sota 'Is archs
y s' atufan y 's cargolan
sobre 'Is murs llangotejantl
Ja una colla s' arreplega
vora 'Is sepulcres reals: .
ja 1' un h i arramba la espatlla;
tres ó quatre ja son dalt.
Per las voltas j a ressonan
los cops d' escodas y malls;,
ja s' esquerdan las llosanas;
ja relliscan dalt à baix.
Rey en Pere. Deu te valga:
per quan desas lo punyal?...
Ja han tret à feix sas despullas
adintre manyoch de draps:
los ossos com joch de bitllas
topan damunt del llosat.
E n F e r r à n lo d' Antequera,
ara ets franch del vectigall...
Enllà và la carcanada.
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sembla un gaviot que 's desfà;
y dalmàtica y corona,
tot florit y rovellat.
V a pe 'ls ayres Joana Enríquez
toca y mantell volejant;
sas urpas encara estrenyen
un sant Crist malaguanyat:
per terra '1 cap s' esgarria
botent ab só de cascall.
Damunt lo cos de la reyna
al trist Carles han llensat.
Los que 'n vida s' aborrían
ara en mort s' han d' abrassar;
y, ay que pe 'ls sigles de! sigles
las cendras barrejaran.
No toqueu al Rey en Jaume,
que la terra s' entrarà!
Per 1' esboranch del sepulcre
passan com furas las mans:
la primera que '1 tocava
ab la espasa 's va tallar.
Per lo cap ve que 1' estiran;
ja segueix tot enrampat;
vestit ab l ' hàbit de monjo,
los cabells rossos penjant,
la destra sobre la espasa,
los ulls oberts y emboyrats.
Ja I ' arramben à un sepulcre,
los brassos penjim penj,am:
de gayrel! com 1' arrambaren
à tots passa de dos pams.
Las flamas damunt son rostre
se mouhen vermellejant,
com si adintre de sas venas
tornés à corre la sanch.
Rey en Jaume, ^com no cridas.
la teva rassa al costat!...
L a rassa del rey en Jaume
balla entorn dantse las mansl...
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Una dona escabellada
à pes de brassos !' ha al'sat:
cap à las celdas se 'n puja;
darrera tots se n' hi van:
ja l i cau fi mitja escala;
ja altra dona V ha aixecat:
fins al cos lo rey en Jaume
torna a eixir sobre dels caps.
Tots portan brandons y ciris,
y s' acostan y se 'n van
pe 'Is corredors y las celdas
escarnint los cants sagrats.
L a mòmia del rey en Jaume
ja acostan à un finestral.
Poble, à qui vols, ja bramulan,
à Jesús o a Barrabàs?
Los vidres saltan à trossos;
la finestra dona a! camp.
L a nit qu' hermosa y serenal
1' ayre qué dols y embautnati...
la lluna alsantse tranquüa
daura montanyas y plans;
se sent belar una ovella;
un rosinyol ha cantat.
Es ia terra catalana
que '1 gran rey va trepitjar;
es i ' ayre que '1 pit l i omplia
dels Pirineus y ' l Montsant:
es la lluna què brillava
sobre ' l armeig dels alarbs!
L a mòmia de! rey en Jaume
fins sembla que s' ha dressat,
com si per dalt de las cimas
volgués veurà m é s enllà!...
L a colla canta que canta;
!' incendi enrera 's fa gran.
U n que frech a! rey se troba
tot de cop s' ha esborronat,
que ha sentit calor estranya
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caure assobre de sas mans.
Fins al rey los ulls aixeca:
fret d-' espant j a 'Is ha baixat!
Ja 'is hi ha dit als de la vora;
la nova corre comjlamp;
ja s' apagan las canturias;
ja s' apartan esglayats.
L a mòmia del rey en Jaume
fil a fil està plorant!
Per las escalas s' abocan
com à corps esperitats;
saltan los ciris enrera
per los grahons fumejant.
E n lo temple ni s1" aturan;
passan d' un bot lo portal:
à tomballons com vingueren,
a tomballons se 'n han 'nat.
Quant son lluny, giran la cara:
roig per 1' incendi es 1' espay;
y '1 rey sempre à la finestra
avansa '1 cos encisat.
Deu de justícia, feu vostre
mon prech y '1 de mos germans!
Que tingan fam, y en sa boca
lo pa y tot se 'is torni fanch;
que tingan set, y s' aixuguin
fonts y rius al seu davant:
que tingan fret, y sas robas
se 'Is hi tornin mar de flam:
que tingan son, y s' ajeguin
sobre escorsons babejants!...
Mes ay, que demà felissos ,
y riallers tornaran!

ÀNGEL G U I M E R À .
Mestre en Gay Saber

Cridem 1' atenció de nostres industrials respecte la correspondència que de
Montevideo que copiem de V A r c h de Sant M a r t i en .altre lloch d' aquest número.
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En la tarde del dijous passat una numerosa comitiva acompanyaba '1 cadavre
del que fou 'n vida Cabalíer Hospitalari Condecorat ab la Creu de Beneficència,
Director honorari del Hospital y Casa de Beneficència d' aquesta ciutat D. Joseph
Roca Armengol que morí lo dia 7 dels corrents.
Acompanyem à sa desconsolada família en'1 viu dolor que deu experimentar
per tant sensible com irreparable pèrdua.
Te d' haver comensat à publicarse aquestos días en Buenos Aires un setmanari
català ab lo titol de L a Papallona, que donarà compte en la República Argentina
de tot lo notable que passi en nostre país.
L' Ajuntament de Sant Martí de Provensals en una de sas últimas sessions
acordà oferir un premi pera '1 Certamen del Cassino Provensalench consistent en
un objecte d' art al següent tema; «Origen, benefici y vicissituts dels municipis en
Espanya y medis de contribuhir à sa major autonomia administrativa.»
En los días 4 y 5 d' aquest mes celebrà sa Festa Major lo vehí poble de Sant
Quirse.
A conseqüència de la crisis industrial qu' existeix en aquesta ciutat, no fou de
molt tant concurreguda com altres anys.
A las vuit y mitja d' aquest mati se cantarà en la iglesia dels PP. Escolapis una
missa solemne à veus y armonium en honor de la Verge de las Escolas Pías.
Tenim noticias de que !1 Rvent. P. Torres de las Escolas Pías d' aquesta ciutat,
està acabant un magnífich travall caligràflch dedicat al Sant Pare lo qual anirà
acompanyat d' una poesia catalana original del Rvent. P. Galongs.
Un y altre travall estem segurs de que cridaran i' atenció.
Per lo que toca à la poesia procurarem publicaria en un dels pròxims números.
Ab una numerosa assistència se celebraren ahir en la parroquial iglesia da
S. Fèlix, los funerals en sufragi de 1' ànima de nostre distingit amich D. Joan Brú
Bertrant que morí lo dia 26 del pasat mes d' Agost.
Nosaltres que coneixíem las exelents qüalifats que reunia '1 difunt, no podem
menos de associarnos à la pena que experimenta sa desconsolada família.
Segons prometérem V últim diumenge, comensem à publicar alguna de las
poesías llegidas en la vetllada que celebrà '1 Centre Català de Sabadell lo dia 30
del passat Juliol.
La qu' avuy publiquem es i' inspirada poesia del eminent Mestre en Gay Saber
D. Àngel Guimerà titolada Poblet, que tan fonda impresió causà à tots quants
assistiren à la esmentada festa.
Tocan ja à son terme las obras de restauració del saló de ball del Círcol Sabadellés, qual inauguració, segons creyem, tindrà lloch en un dels primers días del
pròxim Octubre.
Dels datos que obran en lo ministeri d' Hisenda, se desprèn que en la P e n í n sula hi ha 190,000 fincas embargadas per no poder sos duenyos pagar la contribució.
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Del raodo que van las cosas, no hi ha pas cap duple que dintre poch temps no
:n quedarà cap en Espanya que no siga embargada.
Llegim en La Renaixensa que en las galerias del Palau de la Indústria de Barcelona se han comensal los travails d' enguixat, marxant las obrss ab gran ràpides, igualment que las del Palau de Bellas Arts y las de las Oficinas de la Exposició.
Un d' aquestos días sortirà imprès !o Manifest del Centre Català, d' aquesta
ciutat, reparlintse, segons tenim entès ab molta profusió; pera que sia conegut y
meditat convenientment per totas las clases de la nostra societat.
Lo concert que tingué lioch en los Campos de Recreo ;1 dia 3 del corrent, fou
concurregut com de costum, essent molt aplaudidas las pessas que tocà ab 1' acert
de sempre la reputada orquesta Fatxendas.
Se 'ns ha pregat l'inserció de las següents ratllas:
«S' avisa als senyors socis del Àteneo Sabadellés q'ue no acostumen anar diàriament à pendre cafè en lo local de dita Societat, que avuy diumenje, à dos quarts
de nou del vespre, tindrà lloch, en los jardins del esmentat Ateneo, un concert de
bandurria, laud y guitarrSs per 1' aplaudit cuarteto «Arcas,» executant un bonichy
variat programa.»
En la nit del dimars tingué lloch V anunciada reunió pública en lo saló de sessions del disolt Centre Català d/ aquesta ciutat, en lo qual la Comissió organisssdora del nou Centre independent sometè à la aprobació dels senyors reunits lo
Manifest que dirigeix al públich sabadellench, document que llegí ab expressió lo
conceller don Manel Folguera y Duran.
Lo document que 'ns ocupa es molt important baix lo punt de vista teórich y
perquè explica ab rigorós ordre y notòria exactitut los motius fundamentals que
;ls llegitiman, basats en lo ocurregut ab lo Centre Català de Barcelona. Dit Manifest conté pàrrafos verdaderament llógichs y arguments irrefutables. Pera los qu'
estem enterats de la qüestió no cap defensa mes franca y apropiada que la que fà
de sa conducta lo Consell General del disolt Centre.
L a reunió, aixis degué comprenderho, quan unànimament 1' aplaudí, felicitant
al Consell General por son acert en la qüestió que '1 motivà.
• •
Nosaltres, intórpretes dels sentiments de tots los bons catalanistas, doném
també nostra mes coral enhorabona als dignissims membres del dit Consell, dequal actividat y rectitut d' intencions esperém en lo successiuf resultats pràctichs en be de Sabadell y de Catalunya.
Lo dia 6 del corrent morí en Barcelona lo representant de varias casas extrangeras D. Dionis Jou y Bertran, molt conegut en nostra ciutat per los tractes comercials que ab algunas fàbricas d' aquesta sostenia.
Acompanyem à sa familia en lo viu dolor que li ocasiona pèrdua tan irreparable.
A conseqüència de un article en que s' atacaba à los catalans, publicat fà dias
per lo periodich de París U E s i a f e ü e , los fills de Catalunya habitants en Zaragossa
han dirigit al director del esmentat periódich 'I següent telegrama.
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«En nom de los catalans residents en Aragó, protesten escrit del 26 d' Agos
contra Catalunya, desitjant conèixer nom, autor, y nacionalitat de tant ignominiós
y cobart article.—P. B.»
En la tarde del passat dijous passà à mellor vida D.3 Teresa Gorina de Fontanet.
Nos unim de cor à la inmensa pena que deu experimentar son espòs y amich
nostre D. Feliu Fontanet Casalí y demés familia de la difunta.
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R E A L GOLEGI DE LAS ESCOLAS PIAS DE SABADELL
S E C R E T A R I A DE 2.a ENSENYANSA

Desde ;1 dia 10 al 27 del corrent queda oberta en aquest Golegi la matricula pera
'1 pròxim curs académich; los deixebles que contin 14 anys exhibiran la cèdula
personal; y los que :s matriculin per primera vegada deuran, à mes, presentar la
fé de batisme y sufrir 1'examen de ingrés.
Pera los deixebles de i . ' ensenyansa s' obran las clases lo dia 9 y pera los de
2.s '1 dia 12 dels corrents.
Sabadell 8 de Setembre de 1887.—Lo Secretari, Joseph Calonge, Prebre. E.
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PERA 'LS RENTISTAS
Hi ha pera vendrer en aquesta ciutat una ó varias casas que produheixen del 5 àl 6 per 100 de interès anyal.
Informes y demés, Riego, 51, de. vuyt à deu nit. Días festius à totas
horas.

FESTA

INAUGURAL

DEL CENTRE CATALÀ 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 lloch
lo dia 27 de Mars últim.
De venda en lo Centre de suscripcións de D. Llorens Lladó, carrer
de Sant Pau, número 4, Sabadell.—Preu 1£50 pessetas. "

ENQUADERNACIONS BARATlSSIMAS
Se fan de totas classes y preus, Ilustracions y Obras de luxo, Novelas, etç., etc. Los llibres se entregan à las 48 horas de encarregats.

iRA-i^L^x^j^.^

yo'

O^.P>3VE:^3Sr'^",

IS

Lo CATALANISTA

Pk

15

' L·iè!

SPOSIN D E ALOUMA C A M T I T A T
H i ha varias casas pera vendrer à preus y condicions extraordinàriament ventatjosos. Se cediran ditas casas à 200 duros cada una;
Informes y demés, Riego, 51, de yuyt à deu nit. Días festius à totas
horas.

Procurador del Jutjat de l.a instància
Ha obert son despatx pera d públicli, Travesía de la Rambla, 24.
Horas: de 8 à 10 matí y 5 à 8 tarda.

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

SOCIETAT DE G0NTRA-SEGUR0S
Plassa Sta. Ana, 20, 1.*"-BARCELONA
Aquesta Societat, mitjansant una petita prima anual, proporcionada
ab la del seguro, 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 representants en aquesta ciutat:

o-o^-^XTínvc

IFIBIRIRÉ, P R O C U R A D O R

Travessia de la Rambla, núm. 24

16

Lo CATALANISTA

DE

Emprenia, litografia, (Encuadernacions
fibres especials y ratllats

PAPERERIA
Papers per?i carfcas de tofcas classes.—Paper "Mill."—Blanch et.—
Fantasia.—Embalatje.

PLEGADORS DE PESSAS
Se ían plegadors de totas classes en fusta y en cartró, ab lo nom
imprès, si aixís se desitja. Plegadors de 10 per 70 ü 11 per 72 centímeíros, sense nom, à 14 duros milè y ab nom 4 15 duros milè. En
cartró à preus baratos.
.

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

IMPRÈS

IONS

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

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

Tallers: Carrer de Capmany, núm. 18.
Sucursal: Rambla, núm. 70.
Imprenta y Litografia de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 18.—SABADELL

