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Com institució catalana qu' es aquesta, y de las mes hermosas ab
que contém dintre y fora de casa, tenim, nosaltres los catalanistas,
verdadera obligació de procurar sa conservació y perfeccionament.
Com à bons fills que som de la idea catalanista tenim obligació de
conservaria, y per ferho hem d' apartaria, en quant nos sia possible,
de la pendent en que ha comensat à rodolar y un cop posada en son
lloch propi hem d'influhir pera que permaneixi sempre en ell.
Com aymants que som del avens, tenim verdadera obligació de
perfeccionaria.
Mes en aquest terreno deuhen tenirse en compte dos punts de
vista; 1' artistich y '1 patriótich.
Baix lo punt de vista artistich no hi ha dupte de que 'Is coros de
'n Clavé son capassos de perfeccionament.
Per la manera com s' han creat y organisat en nostra terra las
societats corals y per la facilitat ab que ellas s' han multiplicat, se
pot deduhir ja lo poch cultiu artistich à que han sigut somesos sos
individuos.
No es que pretenguém nosaltres que 's converteixi en perfecta
massa coral ab condicions artísticas de forsa à un conjunt d' homens
^uals habituals ocupacions y llur modo de ser estàn molt lluny de
poguer ser susceptibles de tals cambis. Pero si que creyém molt factible y de tot punt necessari, que à totas las societats corals se 'Is
dongui una mica mes del avans mentat cultiu artistich, que se 'Is
preporcioni, directa ó indirectament una base musical mes ferma y
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profitosa que la en que descansan avuy dia totas ellas. Y encara mes;
no sols desitjem aquest petit grau de perfeccionament general en los
coros euterpenses, sino que creyém podria donar magnííichs resultats una ben entesa tria d' individuos dels orfeons avuy existents pera
formarne un de nou que, reunint en conjunt mes nombre d' aptituts
y sent per lo tant mes capàs de perfec cionament, podria servir als
demés de prototipo y estimul à la vegada.
No cal olvidar en aqueix terreno la proba de malíssim gust artístich que actualment donan com ja avans hem indicat los orfeons
catalans al cantar en llengua que no es la de la terra y que per lo
tant no poden ni podran may pronunciaria be per mes esforsos que
fassin. Cert es que ja en temps de Clavé y baix sa mateixa direcció
cantavan en castellà y que fins ell mateix va compondre cansons en
eixa llengua; mes aixó no hi fa pas res, puig donadas las circunstancias o la època en que nostre gran poeta músich escrigué, y donant
que 1 catalanisme no habfa escampat encara son regenerador flayre
per nostra terra, no es d' estranyar que tal cosa fes lo qui per altre
part prou probas donava de ser bon fill de la pàtria catalana y potser fins profetisador del triompf de la idea catalanista, (en sa rudimentària y sencilla forma d' amor à tot lo de la terra,) escrivint sas
mes inspiradas esparsas en la hermosa llengua catalana ;que també
com nosaltres estimava ab deliri, pintant y fent que encara semblessin mes bellas las costums dels catalans y 'I engrescador aspecte de
nostra pàtria en altras de sas magníficas composicions^ que com totas las sevas tenent tant gust de t e r r a l c a t a l à que fins lo mateix poble las prengué com à sevas y encara avuy com à tals las canta7 (1)
y finalment, mostrant que no era gens olvidadis de nostras passadas
glorias, dels tresors de nostra historia, entre altres fets, ab lo de
honrar ab 1' hermós títol de Nets dels A l m o g à v e r s als valents fills
de Catalunya que tant alt posaren son nom y 'I nom de sa pàtria en
los sorrals africants. Baix aquest concepte es, donchs, també l'inmortal Clavé, digne de nostre mes fervent agrahiment, com deu
serho també del de tots los catalans que realment estiman à sa
pàtria.
Si important es 1' exàmen de lo que en lo terreno artístich pot perfeccionarse la institució que 'ns ocupa, mes ho es encara, pera Is que
combreguém,en la comunitat catalanista 1' estudi de lo molt que baix
lo punt de vista patriótich pot obtenirse de aquella.
(i)

E s aquest fet, pera nosaltres, lo millor elogi qne de las obras de n Clavé pot ferse, lo mellor

veredicte que pot obtenir humana obra y, per lo tant, la glòria mes gran que pot arribar à somiar un
autor.
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Sent lo catalanisme una de las ideas que necessita la propaganda
y sent aquesta sa base, son origen y sa vida, es clar y natural.que si
bons resultats ha donat aquella, feta dintre '1 cercle en que 's mou la
activitat individual, molts y molt mes bons han de ser los que donaria si pogués disposar com arma de combat, com à medi d' acció las
societats corals, puig molt millor y molt mes fàcil que per qualsevol
altre manera, escamparían aquestas per tot Catalunya nostras sanas
doctrinas, anirían iníiltrantse aquestas en nostre poble y al escalf de
son revifador caliu se deixondaría aquest del somni que fa temps lo
te ensopit y Hort en hrassos del sensualisme de la m a t è r i a . Los efectes serían profitoses y decissius. Lo dia que '1 catalanisme conti ab
tant valiós element, podém estar segurs de que es fà molt proper lo
nostre triompf.
Y no creyém necessari demostrar à nostres catalans legidors la
verossimilitut de aquestas nostras afirmacions, com tampoch lo fer
mes consideracions sobre las ventatjas ó utilitats avans mentadas.
Anotat queda tot quant opiném, baix nostre pobre criteri,, sobre
'Is orfeons catalans; vista està la bondat de tal institució, los perjudicis en que 's poden convertir sos beneficis, los defectes que s' han de
corretjir y las bonàs qualitats que 's poden aprofitar y conreuhar;
altre mes expert, mes destre y mes entès en la matèria y dotat de
las condicions de ciència, que per aixó 's necessitan, que ho desenrotlli y tracti com se mereix 1' assumpto; que nosaltres avuy, fent lo
que hem pogut, creyem haber complert la obligació que teniam com
à bons catalans y entussiastas admiradors de las glorias de nostra
terra, posant aquesta petita corona d' eura sobre la inmortal obra
de 'n Clavé.
MANEL ROCAMORA.

L ' í ' t o i r e jeí'e civil dels reformistas, síiuyor Romero Robledo, ha pensat fer una
campanya de propaganda proteccionista en Catalunya y ab tal motiu deu haver
arrivat ja à Barcelona pera posar en planta son propòsit.
Are faltarà saber si serà ell qui farà la propaganda proteccionista à Catalunya
ó serà Catalunya qui la farà à n' ell.
P e r q u è 's necessita molt valor pera que un home qu' ha contribuït com '1 p r i mer à portar la misèria à nostre desditxat pais, tingui l'aplom suficicient pera fer
prédicas sobre assumptos, que sols admet, quan creu que poden servirli per escalar lo poder.
De tots modos may s' h i pert res ab que vingan à veurens los jefes de la política madrilenya.
Si no aprenen en nosaltres la vida travalladora y d' amor à la pàtria, quan menos los qu' encare creuhen en sas falsas paraulas, veuran lo desengany mes à la
vora.

Lo

CATALANISTA

Y després, que no 'ns faran cap nosa.
Allà ahont hi han tantas personas en vaga, un mes ó menos.
Luis Ulbach, lo President del Congrés Literari y artístich celebrat últimament
à Madrit no ha fet mes qu' arrivar à Fransa, y ja ha insertat un article en un diari
d' aquella nació publicant las sevas impressions primeras del vialje à Espanya.
Que son; xulas, toreros, manolas, tabernas, gitanos y altres grandezas espanyolas per l ' i s t i l .
Ya teníam r a h ó quan deyam que ab las festas que se :ls hi oferiren als literats
extrangers no formarían gayre bon concepte de la pobra Espanya.
Lo mes salat de tot aixó es que '1 senyor Nufiez de Arce y alguns periódichs de
Madrit protestan e n è r g i c a m e n t y ;s mostran indignitats de semblants tonterías.
jAre? Vaja un hora de pensarhi.
Si 'n Nunez de Arce y demés de la colla no 'Is haguessin convidat oficialment
à veurer corridas de toros y j m r g a s , bailaoras y tot lo repertori flamench ho hauria passat tot aixó.
Qui deuria estar terriblement indignada, es la nostra Catalunya qué, sens ten i r h i res que veurer y sols perquè forma part de la nació espanyola, per culpa de
quatre ximples, se treva igualment calificada y aixó qu' en lloch de gitanos y manolas, aquí tenim obrers honrats y travalladors que 's guanyan la subsistència ab
lo suhor de son front.
Al inaugurarse lo Congrés aludit, sentirem vivament que no fossin convidats à
la festa los poetas y escriptors catalans que representan nostra hermosa llengua,
tractada com de costum per los que cobran, ab lo major despreci.
Mes avuy que veyem ben clar F espantós ridicul qu' ha caygut sobre 'Is literats
espanyols, avuy nos alegrem de la ausencia de nostra llengua en aquella festa.
Y en avant millor fora que aixis ho fessin sempre.
Val mes anar sols que mal acompanyats.
Lo President del Consell de ministres, senyor Sagasta, va dir en una reunió del
Consell, que la causa de la crisis en Barcelona prové de la competència que l i fan
los pobles dels voltants.
Com era era molt natural sos companys de ministeri s'ho van empassar guapo
guapo.
[Què hi entenen ells en aquestas cosas!
**

Casi totaslas fàbricas de Barcelona, com sap tothom, menos'Is ministres, estàn enclavadas en los pobles del voltant. Es à dir, que segons 'n Sagasta los fabricants 's fan la competència cada hu à n' ell mateix.
Lo qual prova, ó que '1 tupé de 'n Sagasta esmes gros de lo que 'ns creyam, ó
que la mort de son pare '1 te tan trastornat que no sab lo que 's diu.
Los periodistas de Madrit 's queixan de falta de noticias. ,
Poden enviar un corresponsal à Catalunya que 'Is dongui conte de las fàbricas
que 'sparan y dels obrers que plegan.
No 's queixaran allavors de falta de noticias y per cert desconsoladoras.
Massa per ells, que sols disfrutan representant al periódich en las juergas flamencas ab que obsequian als extrangers que ;ls visjtàn.
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Segons llegim en un periódich s' ha establert un peatún pera portar la correspondència de Puerto-Rico à Madrit.
La noticia, com se veu, pinta de ma mestra la política madrilenya.
A l gobern no l i convé que 'Is diputats antillants sàpigan lo que passa à PuertoRico y com qu' en Espanya tot es llógich, digne y decent, si ho fa qui mana, las
cartas particulars d' aquella isla s! han trovat interceptadas.
Resultat d' aixó; à Puerto-Rico s' han vist obligats a enviar com si diguéssim
un correu d' espardenya pera portar las cartas à fi de que no 's perdin pel cami.
iA quin extrem hem arribat!
No comprenem com no 'Is cau la cara de vergonya als autors dels robos de las
cartas.
j Y per aixó pagan contribució y son espanyols los fills de Puerto-Rico?
Lo m a r q u é s de la Vega de Armijo s' ha declarat ministerial a c è r r i m tot justa-

ment quan '1 gobern ha nombrat à un seu nebot pera desempenyar una administració important en Córdoba.
iQuina coincidència!
Are no ;s creguin que '1 m a r q u é s ho ha fet agrahit per lo del nebot. jCa! vaya
un tio. . •

DESDE RIPOLL
UNA P E S T A D E L A INDÚSTRIA
Amicli Director: Ab motiu de trobarme accidentalment en aquesta
vila pintoresca y sanitosa, vaig ser convidat à la inauguració d' un nou
establiment industrial implantat en ella ab molts y nobles esforsos y
ab no menes penalitats y angunias.
Vos parlo de la fàbirica de guix "La Eipollesa," de Oliver y companyia, que situada en una vessant prop de la estació del ferro-carril,
se presenta modesta y aconduhida als raigs del sol, envolta entre la
blanca polsina que de las portas s' escapa al ensacar y aconduhir lo
material, y la negra fumera que surt dels vuyt grans forns ahont se
verifica la cocció de la pedra, y que escampantse per demunt de las
teuladas las corona d' un núvol misteriós.
,
Encara que sa inauguració s' haja fet lo dia 27, la fàbrica travat
llava ja temps enrera servint ab exactitut y excelent material las numerosas deniandas que de Barcelona y molts altres punts de Catalunya
se li íeyan. Mes sa organisació no estava complerta ni molt menos, y la
Companyia de "La Eipollesa" no havia volgut inauguraria pomposament fins à tant que tingués 1' èxit de sa empresa assegurat fins à cert
punt.
No estranyeu, estimat amich, que m' extengui en parlarvos d'
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aquesta festa celebrada à 760 metros del nivell del mar. Pero al veure
que avuy pera vuy tot se paralisa en nostra terra, gracias à la causas
que vos y jo y mols sabém ben be, (tal volta fillas de la centralisació)
m' ha entussiasmat la idea d' aquets industrials de Ripoll d' establir
una nova indústria ab molts afanys y no menos probabilitats d' èxit.
Perquè estich segur que 'Is senyors Oliver y companyia aniran endavant, pero molt. Y deu ser aixís, perquè son material es inmellorable
en quant à sas calitats y jo vos ho dich perquè fa ben be un any que
observo las sevas ventatjas.
ïinch por de que m' estendria massa parlantvos de la historia d'
aquesta fàbrica j la passaré per alt, ressenyantvos la festa de la inauguració. (jA que fervos la historia, si es la de la major part d' industrias novellas? jNo es sempre la agrupació d' algunas personas que
uneixen sos esforsos pera 'i be comú, posant cada una d' ellas los elements de que disposa, la idea, lo capital, la execució, 1' entussiasme?
La circunsiancia d' haver anat à Ripoll l'incansable Bisbe de Yich,
I)r. Morgades, pera visitar las obras del monastir, feu que pogués la
inauguració de "La Sipollesa" revestir mes solemnitat, à causa de la
promesa que feu de benehir la fàbrica tan elevat personatje. Y si be
moments avants de la festa tingué d' entornarsen à Vich cridat per sas
moltas ocupacions, per aixó en la visita que ab tota detenció feu à la
fàbrica, delegà en lo Rvent. Regent de Ripoll la assistència y la benedicció de la indústria que s' inaugurava.
A la hora anunciada, una concurrència composta de tot lo mes notable de Ripoll se dirigí à la fàbrica, adornada àb banderas, després d'
haver despedií carinyosarne'nt al exemplar prelat vigatà.
Recorregudas las dependencias de la fàbrica, que son los forns pera
coure 'i guix comú, y 'is destinats à classes superiors, com son los de
sostres, esculptors y pintors, los trituradors y las molas que son dels sistemas mes perfeccionats, la turbina y la màquina de vapor que proper
ciona la forsa motora, 's dirigí la comitiva à la guixera d' ahont se
treu lo material. Aquesta presentava un aspecte per demés pintoresch.
Situada à curt tret de la fàbrica, no tardarem molt los convidats en
arrivarhi afavorits per lo expléndit del dia, que sens dubte pera no enterbolir tan catalana festa s' havia mostrat seré y apacible en raitj de
la època que atravessém plena de frets y altres rigors.
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L a guixera estaba adornada ab garlandas de mata, pendons ab las
cuatre barras y trofeus alegórichs. Després de las degadas precaucions
s' enjegaren onze barrinadas de dinamita, que produireu en la guixera
una gran destrossa j que posaren de manifest la hermosura y compacitat de la extensa roca.
Al tornar de la pedrera '1 Evnt. Miquel Oilós, passà à benehir totas las dependencias de la fàbrica y tot seguit fórem obsequiats tots ab
un senzill y delicat reíresch que no esperavam pogués combinarse en
aquesta població. Quan se comensà à servir lo Champagne, inicià 'Is
brindis lo senyor Vidal, soci de la Companyia, qui donà las gracias à
la concurrència y feu vots pera la prosperitat de la nova indústria y
per la unió de Eipoll. Brindà dssprés lo senyor ISFolln, mestre d' obras
resident en aquesta, lo Rvnt. Oílós, lo senyor Recasens,*" lo qui vos escriu y finalment altres dels socis senyors Yifiolas y Martí. Una nutrida
orquesta alegrà ab sos acorts la solemnitat.
Després, per iniciativa del citat senyor Vidal, s' obrí una suscripció
pera fer al bisbe Morgades un present pera '1 dia que puji à benehir las
obras acabadas del Monastir, significantli aixís 1' agrahiment de tot Eipoll per lo seu bon zel en dita, empresa. També se li envià un talégraraa
de felicitació, com aixís mateix al digne diputat senyor Macià y Bonaplata.
Aixís acabà, estimat Gruimerà, una festa tan agradable, no per lo
que fon en sí, sino per lo que representa. Es un altre pas endavant de
nostra indústria, que no sap avenirse ab la persecució de que es objecte y proba sempre d' alsar lo cap, com lo caball indòmit que 's rebela contra 'i jou que 1" esclavisa y esperona. Y cregueu que confio
veure progresar L a Bipollesa, perquè com vos he dit avants, fabrica bon
material y ademés perquè reuneix la fàbrica bonàs condicions, com ho
son lo tenir la guixera dalt mateix del forns, y aquestos à un cop de
pedra de la estació, lo cual dona una ventatjosa economia de ma d'
obra, transport, com ho demostra '1 preu infim à que 's troba '1 guix
posat à Barcelona.
L a Companyia, à mes del guix de classes superiors, fabrica també
sulfat ó siga guix crú pera la indústria, y ademés tritura y pulverisa
marbre blanch, d' unas pedreras que esplota en Rocas Blancas, passat
Campdevano.
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Al clar de la lluna 's disolgué la reunió, que sortí en estrem satisfeta tant de la festa com de F amabilitat de las senyoras d' Oliver y
Vidal, que feren ab exquisita amabilitat los honors de la taula.
He sabut que tant important establiment pendrà part en la Exposició de Barcelona, en la que no dupto hi tindrà justa recompensa.
Avuy al matí he visitat las obras de Santa Maria, en las que m' ha
rebut ab molt d; agrado 1' encarregat senyor Martí. Ara com ara falta
sols construhir un ters de la nau central y '1 cimbori que està arrant
de petxinas. També s' estan travallant los capitells de las naus laterals.
M' estranyà molt que en las obras no 's gastés guix de L a Bipollesa y
que per motius ignorats se prefereixi lo que aquí fabrica un extranger
que es mes car..
Perdoneu, estimat amich, vos haja amohinat ab tants de detalls; ja
està fet, ara sols falta que fentvos càrrech de la bona intenció, que es
mon entusiasme pera 'i progrés de Catalunya, acullin en L a Benaixensa
aquestas ratllas que 'm penso han de complaure à tots los que 'ns interessem per la indústria de nostra terra.
Vos abrasa vostre amich,
BONAVENTUEA BASSEGODA.
Ripoll 28 Octubre.

(De L a Benaixensa.)

CARTA IMPORTANT
Barcelona 31 de Octubre de 1887.
Sr. President y demés socis del Centre Català de Sabadell.
Molt Sr. meu: Tinch 1' honor de manifestarli haver rebut 1' ofici que me'fou rem é s per aquesta Corporació ab fetxa 27 del corrent, y en la que m ' envian una
patriòtica felicitació per haver fet ú s de la llengua mare, en la sesió celebrada per
lo Consistori d' aquesta ciutat en lo dia 25 de 1' actual.
Gran fora ma satisfacció al tenir imitadors, nó en lo Consistori sino en las demés corporacions oficials, y aquesta fora la primera escala pera pujar al cim del
renaixement de Catalunya. No es que tinga aversió à la llengua oficial, puig es
molt bonica, però aixís com diu lo refrà, «cada terra fa sa guerra,» es molt lógich
que en la terra catalana se parli català y en la castellana castellà.
Igual que vostès, recordo las pasadas glorias que los Fivallers, Claris v demés
llustres catalans conquistaren à Catalunya per Catalunya, y al igual que vostès
deploro aquestas glorias pasadas tan gratas als cors dels bons catalans. A nosaltres nos toca travallar à fí de poder adquirir altre vegada l ' esplendor del renaixement d' aquesta terra, puig ab fé y constància se poden atravessar las muralles
que se 'ns hi oposa'n.
Dantlhi gracias per sa atenció, tinch lo gust de oferirme de vostè amich y $egur
servidor Q. S. M . B.
ANTON VALLÉS.

Lo CATALANISTA

A MON ESTIMAT ONCLE

JOAN CAPMANY Y C A R R E R A S
RECORT
De un àngel fou ta mort-, jbé ho mereixies'
En breus instants del mon te has allunyat;
tal volta Deu al veure '1 que sufries,
per' acabar de un cop tas agonies
la mort del just en prenda te ha donat.
Com Christ clavat en cren^ ab.fé cristiana
sufrires catorse anys boy malaltís.
L a santa rel-ligió fou ta germana.
jDitjós del arbre que prenent ufana
sas branques va pujant al paradís!
L a Verge fou, en cambra funerària,
la capsalera de ton llit dc mort;
iab el!a no sembla tant solitària!
y acullint desde '1 cel nostra pregaria,
—eix naufrech,—deya,-—ja arribat à port.—
T a m b é al regar ab llàgrimas !a llosa
que tanca lo tresor per mi estimat,
me sembla que del fons d* allà hont reposa
me diu^—no amares mes aquesta fosa,
no plores lo repòs del fadigat.—
Descansa^ dochs, en pau, los tendres Uassos
qu' en vida nos uniren sens rezel,
no olvidaré jamay; guia mos passos
pera que pugue en tos mateixos brassos
lo jorn que mori remontarme al cel.
ANTON DE P. CAPMANY
2 Novembre de 1887.
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A causa del mal temps que va fer per la diada de Tots Sants, no va ésser tan nnmerosa
com los demés anys la gentada que va anar al cementiri pera depositar una llàgrima sobre la llosa que tanca per sempre los cossos un temps tan estimats de sa família y amidis,
als quals esperan. deixantloshi puesto pera lo dia aquell que Deu disposi de sa vida.
Poch poguérem contemplar de notable, puig lo vent qu' era en certs moments bastant
impetuós desfeya tot lo que mans mes ó. menos destras havíau colocat avans d' hora. al
objecte de estar llest V arreglo en lo moment acostumat de la tarde, pera visitarho.
Entre 'Is panteons fets de poch temps à aquesta part figura lo de la opulenta familia
ïurull aixecat à la vora d' hont comensa à ferse avuy dia l'Iglesia. y la tomba propietat
de nostre amich D. Andreu Serra Verdaguer que presenta molt bonicli aspecte y apropiat
al sagrat lloch hont s' aixeca. Llàstima que la falta d' esbeltés l i tregui molta part del
efecta que faria, per son bon gust y elegància.
Està també en construcció un panteón del acaudalat propietari D. Joan Fontanet, lo
qual nos sembla per lo que vejerem ja comensat y en preparació, que serà una de las millors jo3'·as d' arquitectura, qu' adornaran promptement lo Cementiri.
Vejerem també moltas coronas, algunas d' ellas notables per son bon gust, aixis com
vai-ias tombas severament arregladas, que es lo sistema que deu regnar sempre en llochs
tant sagrats é imponents.
En:la tomba de la familia Capmany completament endolada, à causa de la recent pèrdua soferta, vegerem una poesia de nostre estimat amich T). Anton de V. Capmany, director d' aquest setmanari que podran veurer nostres llegidors en altre lloch d' aquest número.
En la tarde del dimecres 's vejé també regularment concurregut lo Cementiri, per
ésser aquest lo dia qu' acostuman anarhi ab preferència moltas de las distingidas familias
d' aquesta ciutat. "
Lo temps, mes apacible y sosegat, convidava à empendrer lo camí del Cementiri desde
'1 qual 's difruta d' un dels millors, panoramas que pressntan las aforas de aquesta industrial població.
Eu lo tren correu d' aquest matí sortirà pera Madrit lo senyor Alcalde president de
nostra Corporació Municipal don Joan Casanovas, al objecte de gestionar alguns assumptes d' interès pera nostra ciutat.
L i desitjém felis camí y bona sort pera lograr un èxit complert referent als motius qu'
ocasionan son viatje.
En 1' exprés d' aquest matí deurà passar per Sabadell le senyor Romero Robledo, encarregat de ferma fornar proteccionistas.
Mal pot fé adeptes qui predica '1 que no creu.
Aquestos iiltims dias. corrían per aquí, tres senyors castellans acompanyats d' un agutzil del Municipi, visitant nostras fàbricas lo mes minuciosament posible, ab lo fí de confeccionar un Padró Industrial y veurer aixis si dins de Sabadell 's paga al Estat la friolera
que marca la lley del ministre d' Hisenda que tingué "1 capritxo de redactaria.
No fora mal que 'Is espanyols visitessin també las oficinas del Estat y totas las depèn-
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dencias a ell anexas y acompanyats de la Justícia y la Moralitat formessin un padró honrat y digne pera veurer si alli 's fa lo que mana la recta conciencia.
Allavors, estariam tants à tants.
En lo pròxim número nos ocuparem extensament de la sessió inaugural que celebrà
ahir vespre en son local del carrer de Fontanella (Plassa de Catalunya) 8, primer,-la patriòtica associació Lliga de Catahmya, à la que fórem atentament invitats.
Lo "Consell General" del "Centre Escolar Catalanista." pera '1 curs académioh de
1887 a 88, ha quedat constituhit en la forma següent:
Comissió Executiva: President, don Narcis Verdaguer y Callis; vice-presidents, don
Manuel Folguera Duran y don Lluis Llagostes; secretaris, don Ernest Moliné y Brases y
don Joseph Payà.—Comissió Administrativa: Tresorer, don Joan Freixa Cos; secretaricomptador, don Pere Casellas.—Secció de Medicina: President, don Adolfj Ros; vicepresident, don Ricart Jausens; secretari, don Francisco Pondovida.—Secció de Ciencias y
Farmàcia: President, don Joan Freixa Cos; vice-president, don Anton Bosombs; secretari,
don Pere Torrents.—Secció de Dret y Filosofia y Lletras: President, don Joan Gubera;
vice-president, don Màrio Serratacó; secretari, don Modest Vidal.—Secció de Carreras
especials: President, don Joan Abelló; vice-president, don Pere Caselles; secretari, don
Llorens Portet.
Lo nou "Consell General" s' ha proposat travallar activament pera que sostenintse '1
"Centre" à la altura en que s' ha mantingut desde sa fundació, alcansi lo major re'nóm
en sa' misió de propagar las sanas doctrinas regionalistas entre la estudiosa joventut catalana.
Lo "Centre Escolar Catalanista" ha quedat definitanient instalat en lo magnífich local
que la important Associació "Lliga de Catalunya" poseheix en lo carrer de Fontanella,
número 8, primer pis.
Copiem de L a Benaixensa:
"La paralisació del travall en molts establiments industrials de Catalunya y especial_ ment en lo pla de Barcelona, ha determinat una corrent d' emigració entre !ls travalladors de la fàbrica cap à las repúblicas del Sud d' Amèrica, que pren de dia en dia majors
proporcións. Sabém que molts estan actualment esperant torn en los vapors que fan lo
viatje cap à Buenos Aires, y, a pesar de las diferentas líneas que fan escala en nostre port,
los emigrants tindran que esperar més de dos mesos pera trobar pasatje. jQuàn desconsolador es lo cuadro que presenta Espanya que, essent una nació tant afavorida per la naturalesa, no pot donar lo pa de cada dia à tants y tants infelissos com tenen d' expatriarse
cada any per efecte de la estúpida administració central. Los millors travalladors de Múrcia y Cartagena son à Alger; los emprenedors vascongats emigran en número extraordinari; del Nort de Castella y de las comarcas més fèrtils d' Aragó s' expatrian à milers los
travalladors del camp, y Catalunya, que sols havia vist sortir fius ara als joves desitjosos
de guanyarse una ventatjosa posició ab lo travall, y que la digna emulació més que la misèria 'Is movia en sos viatjes, se troba actualment ab que 'Is travalladors industrials y 'Is
del camp no se 'n van del seu país, sino que 'n fugen empaytats per la misèria en que viuhen, després d' haver gastat F últim ral dels estalvis que pot fer un honrat obrer ab any?
de travall."
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Diu L a Veu del Montserrat del dia 29:
"Bonich espectacle se deixà veurer de molts del habitants d' aquesta ciutat, lo diumeage últim à dos quarts de cuatre y cinch minuts de la tarde, al aparèixer en 1' atmosfera un hermós aereólit. Començà per un color roig molt viu, que desseguida de passats
poch mes ó menos dos segons, lo cambià per un vert metàlich brillantíssim, que à fins
arribava à formar sombra, y al cap de dos altres segons aparegué com que 's dividís en
dos ó tres fragments, despedint com un lleuger raig de foch acompanyat de una bona
quantitat de fum. La direcció de semblant metéoro era desde '1 mitjdia cap al nort.
La torre Lapierre de 200 metros que ha d' aixecarse en lo Parch de Barcelona, s: instalarà entre '1 palau de la Indústria y las ofioinas defiuitivas de la Exposició. Algú havia
indicat que s' aixequés en 1' espay destinat à la secció marítima, prop del fort de dou Carlos, pero definitivament s' aixecarà en lo llooh que indiquem, per creurer que ha de oontribuhir poderosament à aumentar lo número de visitans del gran concurs internacional.
S' ha concedit la instalació d' un ferro-carril americà en lo tancat de la Exqosició.
Dintre de pooas setmanas comensai'àn los travalls de dit ferro-caril. que ha sigut solioitat
per una casa catalana establerta à Madrid.
La companyia general de tabacos de Filipinas ha ofert trasladar à la Exposició Universal de Barcelona la rica instalació que lia presentat en la Exposició marítima de
Cadiz.
S' ha acordat definitivament permís pera instalar en la Exposició un globo captiu,
per 1' estil del que tan poderosament cridà la atenció en París en la derrera Exposició d'
aquella capital.
En lo monument à Colon se travalla activament baix ladivecoio del distingit enginyer
senyor Tintorer Giberga, pera la instalació d' un ascensor hidràulich, que deurà conduhir
al peu de la estàtua que l i serveix de remat: L ' aparato es sumament senzill y sa manera
de funcionar te gran semblansa à las gruas de nostre port: la pressió pera alcansar la vagoneta 1' alsaria de 48 metros ahont hi haurà la galeria circular, se consegueix per medi
de varias caixas de fundició de pes 80 toneladas, que van colocadas sobre :ls depósits de
aygua. Y com un senzill joch de vàlvulas bastarà pera pujar y baixar, sense ^\\e '\ líquit
surti dels canons y depósits, d' aquí 1' absoluta seguritat de que es impossible un d' aqueixos accidents, tan frecuents en los ascensors d' altres sistemas. No permetent lo terreno
formar.un pou de 48 metros, pera '1 joch descendent del aparato, s' ha ideat la forma de
canonada anomenada de Telescopi, que obliga als 4 canons de 12 metros à introduhirse
uns en altres, y aixís lo pou sols ha necessitat tenir la cuarta part de la profonditat, ó
sian los 12 metros de cada fracció de canonada.
Las societats corals que componen la Associació creada per la fundadora "Euterpe de
Clavé", depositaren. lo dia primer de Novembre, una corona fúnebre al panteó que guardan los restos de son malhaurat mestre fundador don Joseph Anselm Clavé; qual acte fou
verificat en manifestació pública, recorren los principals carrers de Barcelona ab sos corresponent estandarts.
Pera formar part del Consell Consultiu de relacions, de la Lliga de Catalunya, han
sigut nombrats adjunts, los senyors Lluïs de Alemany, Benvingut Cabot, Ferran Alsina,

L o CATALANISTA

13

Àngel Gruimerà, Joan Serra y Sulé, Manel Folguera, Sebastià Farjiés, Joseph Lluellas, Joan
Millet. Eamon Sanlleliy y Jacinto Torras y Reyató.
Desde 1 de Janer al 11 d' Octubre del corrent any, s' han importat per lo port de
Barcelona 252.216 toneladas de carbó extranger y 200 toneladas de carbó dol regne. En
igual període del any 1886 s' importaren 257,455 toneladas de carbó extranger y 2,018
del regne, resultant que hi ha hagut una baixa de 5,239 toneladas de carbó extranger y
1,818 toneladas de carbó del regne.
Aquestos datos son una proba evident de la gran crisis que està atravessant la indústria en Cataluaya y de la gran disminució de travall que resulta en lo corrent any comparada ab 1' anterior. Aquestas mateixas xifras poden donar una idea del interminable
número de familias que han perdut los medis de guanyarse la subsistència, tenint que apelar à la emigració ó vivint tal vegada en la major misèria.
Lo senyor Duran y Bas incansable pera '1 bon èxit de la Exposició Universal de Barcelona, està celebrant diversas juntas à fi de organisar lo Congrés pedagógich, lo de Ciencias Médicas, lo destinat à millorar las condicióus de la clase obrera y jornalera y moltas
altres de no menos importància..
Se. sap positivament que la important establiment fabril, "La Espana Industrial" ha
solicitat cent metros de terreno pera figurar en lo gran Certàmen Universal de Barcelona.
Dimars à dos quarts de nou del vespre se reunirà lo Consell General del "Centre Català," pera tractar varis assumptos interessants.
En aquest número y en iloch corresponent publiquem la comunicació que '1 distingit
patrici don Antón Vallés, ha dirigit al President y socis del "Centre Català" d' aquesta
ciutat, en costestació à la que dita associació l i remeté en fetja 27 del passat Octubre y
que publicàrem en nostre número anterior.
Diu un diari d' Orense que la fam ja comensa à ensenyorirse d' algúns pobles, y la
emigració, natural consecuencia de tantas calamitats, alcansa las mes espantosas xifras.
Taris regidors del Ajuntament de Barcelona han acordat costejar per son compte la
ímpresió de deu mil exemplar del discurs que en català pronuncià 1 regidor don Antón
Vallés en defensa del projecte de Exposició Universal, en la sessió ordinarià que '1 dia 25
del corrent celebra '1 Ajuntament.

^ISTXJ^OI

OIPIOI-A-XJ

CAIXA DE AHORROS DE SABADELL
Han ingressat fins aquesta fetxa 3,283 pessetas procedentas de 254 imposicions,
essent 4 lo n ú m e r o de nous imponents.
S' han tornat 1,350 pessetas 00 cèntims à demanda de 9 interessats.
Sabadell 30 de Octubre de 1887.—P. lo Director, lo Tresorer, Pau T u r u l l y Comadràn.
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Hi ha pera vendrer en aquesta ciutat una ó varias casas que produheixen del 5 al 6 per 100 de interès anyal.
Informes y demés, Eiego, 51, de vuyt à cleu nit. Dias festius a totas
horas.

iFORA CABELLS BLANCHS!
Sens dupte que 'Is maravellosos resultats obtinguts per 1' últim descubriment à fi de evitar lo cabell blanch donarà molt quefer als úuiehs
representants de Catalunya ab son prodigiós

Aquest se troba de venda en las principals Droguerías y Perfumerías d' Espanya.
Vendas al en gros: Passeig de Gracia, 80, baixos, Barcelona.
ÚNICH R E P R E S E N T A N T EN A Q U E I X A C I U T A T Y T A B R A S A

Domingo Saret Vila, Capmany, 52
iNO

MES C A B E L L S

BLANCHS!

ENCUADERNAGIONS BARATISSIMAS
Se íàn de totas classes y preus, llustracious y Obras de luxo, Kovelas, etc, etc. Los llibres se entregan à las 48 horas de encarregats.

F E S T A 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 Uoch
lo dia 27 de Mars últim.
De venda en lo Centre de sascripcións de D. Llorens Lladó, carrer
de Sant Pau, número 4, Sabadell.—Preu l'SO pessetas.
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QUE DISPOSIN DE ALGUNA C A N T 1 T A T
• H i ha varias casas pera vendrer à prens y condicions extraordinàriament ventatjosos. Se cediran ditas casas à 200 duros cada una.
Informes j demés, Eiego, 51. de .vuyt a deu nit. Días festius à totas
horas.

Procurador del Jutjat de l.a instància
Ha obert son despatx pera '1 públich, 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 comprau cupons.
Dirigirse à D. Enrich Daví, soci de número del Cassino Mercantil
de Barcelona, Riego, 51 y 53, de vuyí à deu nit. Días festius à totas
boras.

SOCIETAT DE C0NTRA-SEGUR0S
Plassa Sta. fina, 20, ler-BARCELONA
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 segnro que sos abonats tingan ab las Gompanyías
asseguradoras d.'incendis.
Pera mes informes dirigirse à son representant en aquesta ciutat:

J " 0 ^ < ^ X J ± : M : zpiBZEtiEtÉ, P R O C U R A D O R
Travessia de la Rambla, núm. 24
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PAPERERIA

Papers pera cartas 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 ix 11 per 72 centímetros, sense nom, à 12 duros milè y ab nom à 13 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.

IM P R E S I O N S
Facturas. — Sobres. —Memoràndums.— Membrets. — Talonaris. —
Reduccions de preu.—Tarjetas, etc, etc.

ENCUADERNADORS
de varias classes pera cartas.—Capsas pera Facturas, Lletras, Rebuts
y altres documents.

Tallers: Carrer de Capmany, núm. 18.
Sucursal: Rambla, núm. 70.
Imprempta y Litografia.ds-Joan CoBias Faura, carrsr de .Capmany. i S . — S A B A D E L L

