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J O A N BJA COROMINAS Y P L A

Lo matrimoni Joseph Corominas Gumbert y Manuela Pla se pot
dir qu' es un exemple entre 'Is molts que 's veuhen, de que una conducta bona, prudent y sabia sempre dona los mes felissos resultats.
Cristians de cor y de convicció, amants de sa Pàtria y del travall, íbrsosament sos fills tenian que teixirloshi una brillant corona, y d' ella
ne son proba excelent los recomanables patricis D . Joan Bta., D . Joaquim (actual Rector de las Escolas Pias), D . Zenon y bonàs esposas y
carinyosas mares D.a Franciscà y D.a Maria.
La mort, Uey ineludible à que tota la humanitat està subjecte, ha
fet que Sabadell hagi vist desaparèixer un de sos millors fills, al conegut industrial D. Joan Bta. Corominas y Pla.
Nasqué tan insigne patrici lo dia 15 de Maig de 1823 en la antigua y modesta casa coneguda ab lo nom de Volta de Sant Cristòfol, situada en lo carrer del Pedregar, d' hont pot deduhirse la no menys
modesta posició en que comensà son romiatge en aquest mon. No es
nostre intent relluir en aquest humil travall tots los fets de sa vida,
ja que tampoch ho podríam fer, puig lo sentiment nos aconhorta. Sols
intentem recordar sa brillant conducta en lo que 's refereix à sa vida
pública, qu' es un compendi de la historia de Sabadell.
Don Joan Bta. Corominas y Pla rebé 1' instrucció que 's donava
en aquella època en lo col-legi de PP. Escolapis, fins à la edat de
13 anys, en quç 's posà al costat de son pare, qui passat poch temps,
li donà la total direcció de la, allavors petita, pero avuy gran
casa que coneixem baix la rahó social de Corominas Salas y companyia. Molt jove encare, y afanyós d' estudi y progrés (condi-
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ció característica en tots quants veuhen la llum en terra catalana),
emprengué llunyanas excursions visitant extrangeras terras de gran
moviment fabril; excursions aprofitadas, per quant aprengué en ellas
lo molt que son geni actiu li reclamava, donant de regrés à sa Pàtria,
nou impuls y major desenrotllo à la indústria à que 's dedicava. No
fou may amich de discordias ni son cor tingué diferentas portas: enter
sempre, y sempre lleal y bondadós, no s' imposà mes tasca que la de
vetllar per la sort de Catalunya y de las demés regions espanyolas,
procurant preferentment per lo prompte desenrotllo moral y material
de Sabadell, qual historia, com havem dit abans està íntimament lligada ab la del senyor Corominas.

L ' indústria llanera catalana ha obtingut épocas en las quals s' ha
deixat sentir son poderós avansament, logrant en moltas ocasions ser
causa d' enveja per altras nacions mes protegidas per sos respectius
goberns, lo qual vol dir lliures de la plaga lliurecambista. Tot quant
té Sabadell ho deu al travall, intel·ligència y amor patri de sos fills:
res, res absolutament te que agrahir à la iniciativa oficial, y aixó es
pera nosaltres una ventatja en aquest temps en que, la recansa d' uns
y la falta de convicció d' altres, han fet que nostra activitat y nostre
sentit pràctich resonessin per tots los àmbits del mon, recullint adeptes y fent que 1' amor à 1' indústria y à la Pàtria recobrés '1 prestigi
necessari pera lliurarnos tots, desperts y adormits, de las cadenas del
centralisme tant cego com autoritari. Aixís degué compendrerho don
Joan Bta. Corominas, quan aparentant no ficsarse ab res, seguia atentment la marxa del catalanisme y de sos constants enemichs, los polítichs de ofici, fins y à tant que plenament convénsut de que aquestos
no farían jamay cosa de profit, deixava entreveurer en sas conversacions particulars, totas ellas agradables per sas paraulas francas y expontàneas com sortidas d' un cor verament català, qu' hauria vist ab
gust lo triomf del programa que ab enteresa sostenim los que 'ns t i tolém catalanistas.
Baix aquest punt de vista fou lo senyor Corominas incansable en
dar major lluhiment à la ciutat de Sabadell, procurant no ser de is
últims en acudir al lloch d' honor que per sos mèrits y activitat se li
havían reservat: per consegüent, res te d' estrany que consti ésser un
dels socis y prohoms del Gremi de fabricants, un dels fundadors del
disolt Institut, del Cassino y del Banch, (del que fou son primer president, y qual càrrech desempenyava encare)^de la societat de Invalidez,
Caixa de Ahorros, etc, etc. Es dir, ab una paraula, que 'n totas las empresas útils pera la població havia figurat sempre. Per sa reconeguda
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competència en assumptos económichs havia sigut comisionat pera
anar à Madrit à il-Iustrar la opinió de ofuscats lliurecambistas.
Fervent cristià ha mort ab resignació y sols ab la natural recansa
d' un cor caritatiu, temorós de no haver pogut aixugar totas las
llàgrimas del munt de familias necessitadas à las quals socorria ab
goig y ab interior satisfacció.
Homes tan inteligents, tan bons patricis com exemplars benfactors,
no deurían morir may. Mes ja qu' aixís deu ésser; -honremlos qual
se mereixen, sisquera sia per lo molt be que nos han fet.

**
Justifica i apieci y consideració de que disfrutava en vida lo
senyor Corominas la trista ceremonia de s o n e n t e r r o , que fou imponent: asistiren mes de 5 0 0 personas entre las quals hi figurava lo mes
selecte de la bona societat sabadellenca y representants de varias
corporacions y societats benéficas. A l passar lo fúnebre corceix per
frente '1 Banch un individuo en nom y. representació de la Junta del
mateix, colocà ceremoniosament sobre la caixa que tanca los restos
de tan. bon patrici una riquísima corona. L a manifestació de dol fou
general y durant la tarde del diumenge passat en que '$ verificà 1'
enterro sòls se veyan congoixa y tristor en tots los semblants de 'Is
sabadellenchs.
A la edat de 64 anys ha mort lo senyor don Joan Bta. Corominas.
;Descansi en pau!
La redacció de Lo CATALANISTA se fa intérprete del sentiment general y envia '1 testimoni de son afecte y consideració à la distingida
família del finat fent vots pera que Deu 1' hi concedeixi la resignació
necessària devant de pèrdua tant irreparable.

SBOOIÓ ZPOILÍTIO.^
Com ja anunciarem en l ' ú l t i m n ú m e r o lo diumenge passat, ab l ' e x p r é s del
mati tingué '1 gust de contemplar, de passo, nostra estimada ciutat, lo jefe civil
dels reformistas senyor Romero Robledo, qu' anava ó Barcelona.
Anaren à saludarlo à 1' estació algunas personas, entre ellas, una comissió del
Gremi de Fabricants.
No enteném lo motiu-que guia à aquestos últims pera saludarlo, tota vegada
que ni era català '1 personatge que passava, ni proteccionista, n i polítich correligionari, puig en lo Gremi no hi entra cap mena de política.
En quant als primers basta dir una cosa pera saber lo motiu que 'Is impulsà
anar à 1' estació.
A l arrencar lo tren y.despedirse lo senyor Romero Robledo de la poca gent que
veya, se senti per dos voltas la següent despedida.
"Apa, animal.
L ' actual Gobern, avans tan idòlatra del senyor Camacho, deu haverhi renyit de
mala manera, puig 's nega à aceptar la proposta de gobernador del Banch Hipotecari, qu'ha recaigut sobre 1'ex-ministre d'Hisenda,
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Temps enrera, pera los fusionistas, no h i havia mes Deu que Camacho, avuy
pera 'Is mateixos, es 1' home mes inútil.
iConseqüencia política!
En la farsa centralista parlamentaria, no campa mes qu: aquell que sab doblegarse devant sos amos, encare qu' al ferho se l i rompi 1' espinada.
Los homes enters, dignes, honrats de debò, per aixó van tan escassos.
'Ls Prims son assesinats y 'Is Zabalzas cuberts de destinos.
Lo senyor Romero Robledo ab motiu de sa vinguda a Catalunya, s ' h a u r à pogut
convèncer una vegada m è s del poch cas que fan en aquesta terra dels políticns de
ofici.
En lo banquet que se l i va dar en lo Teatre Principal per sos amidis políüchs,
mentres ell se queixava de la persecució que '1 Gobern ha fet al seu partit y de
los robos d mano armada en las urnas elecíorales, ressonà una veu en lo públich
que digué;
üQuina barra!!
Efectivament; molta se 'n necesita pera que 1' home qu' ha desmoralisat mes
las eleccions en Espanya, tingui valor pera queixarsen:
En un telegrama de Barcelona dirigit à E l Imparcial de Madrit, 's llegeix que '1
senyor Romero Robledo y tots los reformistas catalans, son en un palco del Liceo.
Lo qual vol dir que son tan pochs que junts caben en un palco.
No es gens estrany. Los polítichs d' ofici quan son à la oposició caban à tot
arreu per estret que siga puig ja es sabut que cantan los goigs de Sant Prim.
Si algun dia arrivan al poder, allavors no cabran pas en cap menjador.
Lo cèlebre senyor Romero Robledo ha marxat ja de Catalunya, desenganyat y
aborrit al veurer que aquí no 's feya cas de su personiía.
Los projectes de visitas à varis pobles industrials s* han tornat aygua poll.
Se deu haver consensut de que Catalunya no necesita arrenca-caixalis pera curar los mals que la centralisació l i causa.
"
Los diaris de Barcelona en aquesta qüestió, han obrat com à bons catalans ja
que tots ells, l i han cantat las quaranta.
Los de fora han fet lo mateix à escepció de sos pochs partidaris y alguns qu'
altres d' aquells que 's caracterisan per sa prudència y apatia en totas las q ü e s tions.
Pocas vegadas, donchs, la opinió de Catalunya ha sigut tan general en lo despreci als politichs d'ofici y representants de la odiosa centralisació que 'ns ofega
y oprimeix.
Tant de bó que estessin sempre tan units com en aquesta ocasió pera defensar
nostres sagrats interessos.
Lo dia qu' aixó 's logri serà un fet la reivindicació de la Pàtria Catalana.

BON COMENSAIVIENT
L a setmana passada va inaugurar sas tascas la nova é important Associació de Barcelona L l i g a de Catalunya y à fé pot dirse
que ha tingut un bon comensament.
Anunciada la sessió inaugural pera las 9 del vespre, ja abans de
1' hora indicada estava 1' espléndit local de la L l i g a rublert de vida
y animació, que creixqueren per instants à mida que '1 temps passava, fentse poch menos que intransitables sos espayosos salons a dos
quarts de deu, hora en que 's comensà '1 solemne acte.
A l obrir la sessió, poguérem notar lo escullit de las representa-

Ab
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cións que assistiren à la festa, contantshi entre ellas la de las publicacions D i a r i o de Barcelona, L a Dinastia, E l Monitor, E l Barcelonès, E l Correo Cataldn, L a Renaixensa, L ' Unión Latine, L a Revue
du Monde L a t i n , L ' Arch de Sant M a r t i , L a l l u s t r a c i ó Catalana,
L A r t del P a g è s , L o Somatent de Reus, L a Veu del Montserrat de
Vich, (per son digníssim Director 1' llustre canonge D r . D . Jaume,
Collell), L o Renaixement de Manresa, L a Plana de Vich, L o CATALANISTA, aixís com també las de las Societats, A c a d è m i a de B o n à s
Lletras, Consistori dels Jochs Florals, Associació Catalanista d1
Excursions Cientificas, Circulo A r a g o n è s , Fomento de la Producción Espanola. Instituto de Fomento del Trabujo Nacional, Lentro
I n d u s t r i a l de Cataluna, Circiüo de la Unión Mercantil, Ateneo Barcelonès, Centro de Acuarelistas, A c a d è m i a Taquigràfica de Barcelona, Centre Escolar Catalanista, Centre Català de Masnou, Centre
Catalanista Provensalench y Centre C a t a l à de Sabadell.
Oberta la sessió pel senyor President de la L l i g a don Pau Sans y
Guitart, se donà lectura pel Secretari de 1' Associació don Joan
Freixa y Cos de la reglamentaria Memòria dels travalls realisats
pera crear la Institució sota qual mantell nos trobavam. Aqueix document com à sortit d' una imaginació fogosa y d' un cor entussiasta,
propis sempre de la envejada joventut, respira un franch y simpàtich
patriotisme que fou acullit ab notable aceptació per tots los reunits.
Aixó en la part de sentiment, en quant à la part narrativa purament reglamentaria nos cridà sumament la atenció la llista que per
de prompte fa pública ja la Associació dels travalls que 's proposa
fer desseguida ab vertiginosa activitat pera justificar lo seu amor à
Catalunya mes pràctica que teòricament y sempre ab innegable profit dels seus fills, avuy à tant trista situació reduhits.
D' aquestos travalls podém per de prompte citarne los següents:
Conferencia sobre Dret Públich de Catalunya.
Consideració sobre la crisis agrícola é industrial per la que està
actualment passant Espanya.
Estudis de Lingüística Catalana.
Extracte del Manual de «Principis de Gobern» d' en Hugh Seymour Trenieuhcere.
Estudis sobre 'is cronistas catalans.
Las Cooperativas Obreras.
Estudis sobre Dret Mercantil.
Bibliografia catalana.
Tots los quals temas eminentment sérios y trascendentals han de
ser tractats per socis ilustradíssims de la L l i g a que tenen donadas
sobreras provas de lo molt que saben y poden fer.
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Després de la Memòria de Secretaria llegí son discurs de presidència lo senyor don Pau Sans y Guitart. Respecte del particular
solsament podém dirne que fou interrumpuda varias |vegadas la lectura per espontàneas manifestacions d'aplauso, mereixent lo senyor
Sans al terminaria moltas felicitacions dels concurrents que no sabían que Uohar mes, si 1' exquisit gust literari de 1' obra esmaltada
per algunas imatges de gran enginy é inspiració, ó be '1 macat sentit
pràctich dels rahonaments exposats en son contingut pera provar la
justícia de las aspiracions catalanistas y la necessitat de que aquestas fugin de miserables restriccions que puguin portaria cap ún ó
altre cantó, allunyantse emperò també de aquella exagerada expansió ó mellor dit d, aquell ridícol quijotisme dels que en nom de la llibertat volen regenerar à Catalunya al mateix temps que als altres
pobles del mon pera constituhir los Estats Units d' Europa ó la
Confederació Universal... Nos va? plaurer tant lo discurs del distingit enginyer industrial, senyor Sans, que '1 publiquen avuy mateix
en altre lloch d' aquest número pera que d' ell se 'n fagin càrrech los
nostres suscriptors, que no duptém han de llegirlo ab verdadera satisfacció.
Acabà la vetllada ab un improvisat parlament de gracias del conegut escriptor don Joaquim Riera y Bertràn, quals escelents dots
sen conegudas ja de nostres compatricis per haver pres part en alguna de las festas del Centre C a t a l à de esta ciutat. Lo senyor Riera
estigué felís en la seua peroració: segons digué ell mateix, anava
endressada al cor, y en lo cor fou rebuda à jutjar per las inequfvocas demostracions que ocasionà. Fentse c à r r e c h ben à fondo de las
verdaderas aspiracions de la nostra causa, una vegada mes feu constar que '1 catalanisme no admet tendencías políticas cap à un ó altre
cantó, sino que va dret al seu objecte que es la reivindicació dels
trepitjats drets y dels malaguanyats interessos de la Pàtria Catalana. Reculli '1 càrrech de mala fé, que se 'ns fa per alguns que 'ns voten mal, al dirnos absolutistas y retrógrados, y '1 rebaté victoriosament ab la següent bellíssima comparació. Quins son los mes lliberals, los que al tenir asos pares vells, xacrosos, ferits ó paralitichs,
los Uensan de casa seua perquè son ja del tot inútils, considerant
així als afectes del cor com una debilitat destorbadora à la marxa de
1' humanitat, ó los que sense olvídarse de contribuhir à n' aquesta
marxa, y tenint à sos pares en tal estat, los cuydan, los acompanyan
à passeig ó 'Is vetllan en sas derrarías, recordantse de que 1' home
en aquest mon te dos classes de debers que cumplir, relacionada la
una ab lo cervell que pensa é íntimament lligada 1' altre ab lo cor que
sent.
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Nosaltres estimém la tradició, digué '1 senyor Riera; y 1' estimém
perquè 'ns parla al cor com. si fos la nostra mare: mes aixó no vol dir
que per tenir envers ella un carinyo filial, nos constituhim en sos defensors incondicionals essent com ab malicia se vol suposar lo nostre
únich objecte restabliria per complert.
Vingué a significar 1' orador que al rendir los catalanistas homenatge à la tradició, no 'ns olvidém del progrés que devém procurar
guihi las nostras accions envers lo millorament de las condicions de
vida. Volém anar endavant, en lo bon sentit de la paraula, pero no
sense mirar enrera ja sia per carinyo à lo que ha sigut en honra y
glòria de las generacions que 'ns precediren, ja sia fins pera pendrer
experiència dels mateixos fets passats que devegadas donan molta
llum, si d' ells se 'n saben deduhir las admirables Ueys históricas que
baix un punt de vista general han regulat lo desenrotllo dels pobles.
Pera marcar mellor encara son pensament, encarnà '1 senyor
Riera, la tradició en la persona de la nostra mare y '1 progrés en lo
ser d' una filla nostra. Aixís, exclamà, ab accent eloqüentíssim, nosaltres estimém à la mare y à ia filla, à la primera per lo que fou ú la
segona per lo que ha de ser, à la primera gayre be podríam dir com
efecte d' una gratitut, à la segona com expressió d' una falaguera
esperansa.
Avuy dia podém simbolisar aquestas dos diferentas menas d'
apreciació en dos empresas, abduas inmensament populars, que
atrahuen d' una manera poderosa la nostra atenció y V nostre entusiasme; la una es la Restauració del inapreciable Monastir de Ripoll,
ab notable acert calificat de Temple de la Nacionalitat Catalana, y
1' altre es la verificació de la Exposició Universal de Barcelona, considerada per tothom, cas de portarse à cab de la manera deguda
com un pas gegantí envers la regeneració de las nostras fonts de
riquesas, al escalf de nous coneixements, de novas ideas, de nou
mohiment, de novas esferas ahont poguer desarrollar la nostra febrosa activitat.
A l acabar lo senyor Riera aquesta part cuhninant de son discurs
fou saludat ab nutridissims é inacabables picaments de mans.
A continuació, donà las mes expreslvas gracias en nom de la justa
causa que defensém als organisadors de la Associació que ab tan
bonàs garantías de patriotisme s' presentava; y fen extensiu son
agrahiment després en nom de la L·liga, à tots tos que representant
Associacions ó periódichs donavan major relleu à la festa ab sa presencia, especialment als que de fora de Barcelona havían expresament fet un viatge pera recullir las impressions del acte verificat.
Per trobarnos compresos entre aquestos últims, jutjin nostres lectors
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quan nos consideràrem honrats per las galants frasses del senyor
Riera y Bertràn.
Saludà por fi '1 orador als concurrents en general entre 'ls quals
regonegué hi havia personalitats de verdadera importància à Barcelona y 'ls emplassà à tots pera novas solemnitats de gran resultat
pràctich; donant per tancada la sessió '1 senyor President à dos
quarts de dotse de la vetlla.
Finit l'acte, la tan escullida com numerosa concurrència que omplia '1 saló de sessions y 'is salonets del voltant, se r e p a r t í per las
demés dependencias del local, llohant ab verdadera expontaneitat lo
bon gust en la repartició de tots los serveys propis d' una Societat
formal y ben organisada.
L a una de la matinada seria quan sortiam de la L·liga de Catalunya sumament satisfets de la magnífica acullida que se 'ns dispensà
per los amables individuos de la seua Junta Directiva, y plenament
convensuts de que encara es possible la regeneració de la Pàtria,
tenint defensors tan ilustrats, tan constants y tan dignes com los organisadors y directors de la important Associació que à Barcelona
hi repressenta '1 verdader catalanisme que ha de salvar la P à t r i a .

CANSO
DEDICADA ALS ESCOLARS W

Som lo jovent de las montanyas,
som lo jovent de las ciutats,
fills de palaus y de cabanyas
per un sol crit agermanats.
Corrém del mestre à la paraula
que 'ns ha d' obrir 1' enteniment,
peró ab lo cor ans d' entrà à 1' aula
fem à la Pàtria un jurament.
Jurém:
en ton amor viurém, oh Pàtria;
en ton amor tots morirém!
A la ignorància fent la guerra
farém 1' estudi decidits:
per honra nostra y de la terra
hi posarém tots cinch sentits.
Tindrà mes foch la fantasia,
volarà mes lo pensament,
y al despertarnos cada dia
renovarém lo jurament.

.»

( i ) Poesia llegida en la Vetllada Inaugural del Centre Escolar Catalanista de Barcelona en lo curs
corresponent al primer any de sa fundació.
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Jurém:
en ton amor viurém, oh Pàtria;
en ton amor tots morirém.
A b lo travaü de-nostra vida
la Pàtria un dia s' honrarà;
si la vejessem malferida,
la nostra sanch la venjarà.
Y quan la vida se 'ns apagui,
al arriba '1 suprém moment,
que 'ns jutji Deu: l'infern nos dragui
si no hem cümplert lo jurament.
Jurém:
en ton amor viurém, oh Pàtria!
en ton amor tots morirém!

FRANCESCH MATHEU,

DISCURS
L L E G I T B K L A SESSIÓ I N A U G U E A L D E L A " L L I G A D E C A T A L Ü X Y A " , L O D I A 5 K O V E M B E E

1887.

T'EE L O P E B S I D E N T

P A U SANS Y G U I T A R T
Dech fer present, al oomensar la meva delicada tasca, que aquest discurs es la expressió de la Junta Directiva d' aquesta Lliga, de la que tinch la honra de serne '1 President.
Ni la meva escassa capacitat ni '1 meu caràcter, serian apropósit pera ajuntar voluntats y
conduliirlas a un fí polítich determinat; però encara que així no fos, encara que en lo sí
de la regió catalana aparegués un indíviduo ah voluntat molt ferma y absorvent y constituhís un rotllo més ó menos números de catalans que obehissin absolutament à la seva
veu, aqueix rotllo de catalans no seria la "Lliga de Catalunya'1: seria solament un cèrcol
trassat per la ma d' un home ab un compàs més ó menos ben construint, que s' aixamplaría quan V home prengués una mida gran y quedaria encongit y mesquí quan la mida del
compàs fos petita y per la passió política ó la ambició personal estès agarrotada.
La "Lliga de catalrmya" es una Societat formada expontàneament dins de la regió catalana, es un aplech de voluntats que 's ajuntan per la simpatia que desperta la comunitat
d' un sentiment, que 's lo del amor à la nostra terra; es un lloch de i-eunió ahont tots
compareixem ab lo mateix desitj, qu' es lo de reivindicar y cultivar aquesta terra nostra;
es un conjunt de forsas pera estudiaria y enriquiria; es la unió de tots los que tenim à Catalunya per mare y la volém mantenir viva, rica, poderosa y digna, perquè à dintre y à
fora d' Èspana sia ben rebuda y entre las millors distingida y degudament considerada.
La "Lliga de Catalunya" es una integració de forsas fins are incoherents y aisladas,
pero que han trevallat totas y cada una en profit de la nostra terra, Ajuntadas, y concurrint totas à un mateix punt, que es lo benestar de Catalunya, la seva acció serà considerablement més poderosa, com ho es, per exemple, lo conjunt de filets de aygua que forman
un saltant y converteixen las lleujeras gotas en numerosos cavalls de forsa.
La "Lliga de Catalunya.'"'definintla ja d'una vegada y marcant la seva procedència,,
es pura y senzillament una aglomeració de voluntats fermament atretas é íntimament unidas per 1' amor al passat, al present y al esdevenidor de la terra catalana.
Aquesta Societat es, donchs, un sér viu y concret, ab caràcters ben marcats, y te vida
pròpia. iQuíns son los actes ah que acusa la seva vida? iQuíns son los medis que pera
realisar los seus actes aplica?—Heus aquí 'ls dos extréms que formaran 1' objecte d'aquest
discurs y al desenrotllarlos prodréu véurer determinadament quina es la bandera de la
"Lliga de Catalunya", quinas son las sevas aspiracions, quins son los procediments y de
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quina manera ha de ser Catalunya pera que tinga sempre franca y dessembarassada la administració dels seus interessos morals y marerials y al mateix temps visca agermanada ab
las demés regions espanyolas.
No hi ha cap cor: verdaderament català, qrie no :s conmogui en lo moment de conèixer
lo gloriós passat de la nostra terra. No hi ha cap bon català que no senti greu anyorament de la nostra passada grandesa y no n' hi ha cap que no senti cremor en lo seu pit
quan ovira més ó menes lluny de sa encontrada la nuvolada d! un opressor. Catalunya
fou, durant moltas centúrias, lliure y soberana: fou poderosa per mar y per terra; tingué
comtes y reys de bon temp que 's distingiren com a polítichs, com à guerrers y com a
legisladors; tingué una noblesa viril y digna, benvolguda en general dels monarcas y del
poble y per aquest fou sempre, més que temuda, respectada; tingué, fins encara no fa
duas centúrias. institucions populars fondament democràticas, de bona lley, quals arrels
encara vihuen y pels plans y las montanyas de la nostra terra se las veu ja fa temps que
tornan a rebrotar.
No hi ha cap cor, verdaderament català, que no admiri la proesa dels nostres passats,
lo seu amor patri, la seva honradesa, la seva constància y la independència del seu caràcter; y si :1 mira ja en los confins de la època moderna, veurà tota la seva voluntat arrastrada per las virtuts cívicas d: aquells famosos conoellers de Barcelona, que ;s mantenian
ferms y respectuosos devant dels monarcas que no atenian degudament los inviolables
drets de la ciutat y :s posavan en los llochs de més perill morint abrassats à la bandera de
Santa Eulària, al mateix temps que sucumbia la seva benvolguda pàtria,
No hi ha cap bon català à qui aquestos recors no ;1 conmogui. ^Vol dir aixó qu' hagi
d' aspirar à fer revíurer aquell estat politich y social de Catalnya, enmotllat en las formas d' aquell temps?. Los fets ja consumats, lo progrés de las ciencias y de la indústria y
la base ferma sobre la qual avuy la vida y prosperitat del pobles està fundada que 's lo
travall, han portat una manera de ser y de vinrer del pobles molt diferents de las que hi
havia en las épocas à que 'ns referim, y aixó porta en sí, no hi ha cap dupte, novas Institucions y nous procediments; pero sian aquestas ó aquellas las formas ab que los pobles
se gobernin y administrin los seus interessos, l i i ha elements de vida en una societat que
han de ser permanents si :s vol qne aquesta visca sana y robusta. Aquestos elements sou
lo patriotisme y la bona fé, 1' amor al travall y à la justícia y la pràctica de bonàs costums
ahont resplandeixin sempre la moral y la bellesa. D' aquestos elements ne trobem abundància en la antiga Catalunya y per aixó 'ns agrada tant lo seu passat y 'ns plau recordarlo pera imitarlo ara y sempre en lo essencial, es à dir, en la conservació y millora de
aquestos elements que son la verdadera y única sava que pot mantenir ufanós y robustíssim à 1' abre social català.
La "Lliga de Catalunya" anyora '1 passat de la nostra terra y, en lo essencial, vol ferlo
reviurer, procurant tornar à la nostra regió la seva personalitat y la posible autonomia,
ab aquella forsa vital que tant varen enaltir; pero sota la bandera de la Lliga no hi cabria, per exemple, lo tradicionalista tan extremat que arribés à preferir, en nom de la
sezillés y la tradició, las eynas de pedra que 1' home manejava en las societats primitivas,
à las eynas mecànicas abundants y poderosas qu' avuy fa moure lo vapor y ab ellas se fabrican las maravellas de la indústria, riquíssim pedestal de la dignitat humana. Sota la
bandera de "La Lliga" s' hi trobaran, en cambi. à plaher, tots aquells qu' estiman la novetat, en quant es penyora de comoditat y de millora'y benestar general, y al mateix
temps volen guardar lo antich com à sagell de las etats passadas, com à punt de referència que fa conèixer la manera de ser de las societats ara ja mortas. lo seu organisme y las
sevas costums.
Aquest amor à lo passat, en lo sentit que acabém de dir. nos fa veurer un punt brillant en las reculadas centúrias que sobreviu à la nostra antiga nacionalitat; y 1' amor que
sentim en vers lo Progrés y la Ciència y la Humanitat, nos fa veurer, en los temps que encara han de venir, un grandiós é innumerable lluminar; pero en aquesta mar de llum hi
ha un altre punt, que per nosaltres se destaca, y es 1' esdevinidor de Catalunya, Aquest
punt del lluminar lo unim ab lo del nostre passat y alashoras es quan, per desgracia, veyém lo nostre present del tot desviat y molt lluny d' aquesta ratlla de llum, dreta y res-
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plandent com los raigs del sol. Alashoras nos veyém mal menats y à las foscas y, caminat ab 1' esma- perduda los guias que 'ns gobernan, no 'ns portan may al verdader camí.
Per aixó, tot aquell qui sent amor al passat y al esdevinidor de Catalunya, desitja millorar lo seu present; per aixó ba vingut à la vida la "Lliga de'Catalunya": dintre de la fosca
que 'ns rodeja nos ajuntem tots los elements que desitjém trobar lo born camí qual direcció 'ns marca aquell raig de llum que uneix lo nostre passat ab un bell esdevenidor, y
entre tots podrem orientarnos y 'Is nostros esforsos se veuran recompensats per un present cada vegada més passador, més digne y més propi pera arrivar al logro dels nostres
ideals.
?Hem d' allargarnos més després d' aixó, pera motivar los actes de la "Lliga de Catalanya" ab los que acusarà la seva vida? Creyém inútil, y per altre part fora molestarvos, estendrens més sobre aqnets particulars. Rocordant sempre '1 nostre passat fem vida
franca y resoltament en vers un bell esdevinador y la nostra tendència serà sempre la
que espressan los tres propòsits següents:
1. er Reivindicar la personalitat de Catalunya tant temps ha perduda y ara intensament anyorada.
2. n Millorar 1' estat present per los medis que la lley permeti; procurant la obtenció
del major benestar relatiu de Catalunya en benefici d' ella y de las demés regions d' Espanya, y abogant en pro de la reivindicació, com à oficial, de la llengua catalana; en pro
també de la conservació, desenrotllo y purificació del dvet català y, per últim, per lo
manteniment de las institucións y costums que caracterisan la vida del Principal sens
perjudici del seu progrés.
3. er Preparar la realisació en lo temps méïios llarcli que sia posible, del verdader y
eficàs desenrotllo de la riquesa de Catalunya, baix la base fonamental del travall, perfeccionat per la ciència y lliurement exercit dintre dels límits de la justícia y la moralitat.
^Quíns medis aplicarà la "Lliga de Catalunya,, pera fer efectius los seus propòsits?—
Lo nostre objectiu es ben concret y determinat, y encara que es refereixi sols à Catalunya,
no es restringit. Deixem à la grandesa d' ànim d' aquells paysans nostres que tingan lo
cor inmens com 1' Occeà, la gegantina tasca de constituhir los Estats Units dè Europa, y
de somniar ab la Confederació Universal. Lo camp de, la nostra acció es mes reduhit y,
com es proporcionat à las nostras forsas, la aplicació de la nostra activitat en aqueix
camp solament es un método més pràctich, més senzill y per lo tant més realisable que 1
d' aqueix Regionalisme tant expansiu qu' alguns pregonan, y que à forsa d' estendrel se
'Is arriba à perdrer de vista. Lo camp de la nostra acció es Catalunya, mes al ocuparnos exclusivament de la nostra terra, ho fem indirectament de las de las demés regions
espanyolas, ja que ha totas ellas pot·aplicarse 1 nostre procediment. Nosaltres veurém ab
gust, y donarém tota la ajuda que poguém al Valencià, al Aragonès, al Navarro y fins als
mateixos castellans que travallin en benefici de las sevas regions respectivas, pero en primer terme travallarém per casa nostra y mirarém d' instruhir àlas demés regions, mes ab
1' exemple que ab las paraulas, com ho fan tots los menestrals del mon pera ensenyar
tot mena de oficis. Estudiant nosaltres à Catalunya y enaltintlà tractarém, com correspon;
de la seva vida de relació y es evident que en primer terme procurarém dir lo que sapiguém de las regions espanyolas y ab las que hem de viurer y tractar: y si en alguna d'
ellas hi veyém forsas perdudas ó improductivas per la inacció que en sí porta 1' imitarisme, especialment 1' unitarisme espanyol, procurarém desvetllar à la regió interessada
perquè, ab lo estímul del seu interès particular y, per part nostra, del que à Catalunya
podrà reportar, aquellas forsas se utilísin, lo qual en derrer resultat, serà en benefici de
tota Espanya. Aixó creu la "Lliga de Catalunya" que es lo pràctich y positiu y 1' únich
medi viable pera lograr los propòsits suara anomenats.
Hem dit que referinse '1 nostre objectiu solament à Catalunya no per aixó es restringit. En efecte, prescindint de la regió ahont s: aplica, lo que nosaltres nos proposém es
reconstituhir una personalitat perduda posant en relleu los seus caràcters, valuantlos en
lo pasat y en lo present y encamiuantlos al logro de un ditxós porvenir. Aixó implica,
respecte del passat, generals y detallats estudis histórichs y arqueológichs de la nostra
terra, lo coneixement à fons del nostre idioma y de las nostras Ueys y costums; 1' estudi
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y sana crítica de la nostra literatura y '1 de las Arts catalanas en general, y 1! estudi de
las nostras institucions morals; polítioas socials y económicas; y respecte del present, havem de fer un recompte de las nostras forsas actuals, morals intelectuals y materials y
aixís, en lo seu dia, podrem dir ela y català, "Aixó fórem, aixó som y aixó volem ser".
Aquestos estudis de la nostra regió enriquiran la Historia, la Arqueologia, las Arts, la
Literatura y las Ciencias morals y económicas en general y per lo tant boy travallant pera
nosaltres, posarem la nostra pedra en lo grandiós edifici que senyala la marxa de la Humanitat.
La "Lliga de Catalunya'" donehs, abriga devall de la seva bandera, à tots aquells que
portin la seva bona voluntat envers la nostra terra y crida al seu costat als industrials y
agricultors, als comerciants y economistas, als escriptors, als artistas, als historiadors,
als lletrats, als sacerdots, als gremis, en una paraula à totas las classes socials, pera popoguer fer 1' estudi complert de la nostra terra en lo seu pasat y en lo seu present. De la
major part de aquestos elements n' hi ha ja dins de la "Lliga", pero es necesari fer un
gran desplegament de forsas y una profitosa distribució del travall perquè la tasca qu'
hem de fer es complexa, variada y numerosa y sols posàntnoshi tots ab fé y persevarancia
ne podrem sortir. Cada hú, al travallar pera la nostra pàtria, travalla pera si mateix
perquè en aquest rotllo reduit y original y ple de llum, de la nostra terra, lo travall serà
visible y ben notat y tindrà tota la publicitat que l i pertenesoa en aquesta ciutat; desitjosa sempra de instrucció y de moviment y que pendrà interès pera tot aquell que 's distingeixi; se farà conèixer per tot lo mon perquè 's considerarà com à part integrant seva-,
y de tenirlo en lo seu si ne quedarà pagada y orgullosa.
Ab tant valiosos y variats elements, la "Lliga de Catalunya" podrà apiicarse ardorosament à la excursió de la seva tasca, y :ls medis de que 's valdrà son los següents:
l.8r Farà propaganda regionalista, dintre y fora de Catalunya per medi del llibre,
del folleto ó revista, basada dita propaganda principalment en 1' estudi de las fosas vivas
del país, moral, intelectual y econòmicament consideradas.
2.0n Farà manifestacions de la vida industrial y agrícola de Catalunya y de la seva
vida artística y literària, farà propaganda també pera infundir lo bon gust artístich als
nostres industrials y als obrers; abogant en pro de la institució d! escolas d' Asts y Oficis,
genuïnament catalanas, en los principals centres industrials de la nostra regió.
3 .er Farà sentir sa veu; sempre que convinga, als poders públichs, reclamant lo que
sia de dret ú oportú pera Catalunya en vista de las circunstancias ó de las necessitats que
ella imperin.
L " 1 Celebrarà confereucias, disertant sobre assumptes industrials y agricols principalment baix lo punt de vista de las crisis del travall de Catalunya y de la manera, de reresóldrerlas; y sobre temas científichs. literaris, histórichs y nrtísticlis. propis de la nostra
terra.
La "Lliga de Catalunya" no s' ocuparà per ara pocli ni gens de la forma de gobern
que regeixi en la nació espanyola. Quan s' hagi lograí pera Catalunya tota la suma de
drets que l i pertocan, los catalans alashoras existents obtaràn per la forma de gobern que
mes convenient cregan, en vista de las circunstancias y ab arreglo à las forsas individuals
ó colectivas de que disposin.
La "Lliga" fugirà, com d' un lloch infestat, dels partits politichs espanyols avuy militants y de tots los à ells semblants ó tallats pel mateix patró que 's pugan formar. No
farà lliga ab cap d' ells, travallarà sols pel seu compte y ab las forsas de que disposi, per
més que aquestas, en casos determinats y sempre per afavorir à Catalunya, accionaran
paralelament à un ó alguns dels indicats partits. La "Lliga" creu, y n' està plenament
convensuda, de que la regeneració de Calunya sols podém lograrla los catalans. No vol
ni deu esperaria de cap dels partits politichs d' Espanya perquè, à escepoió d' un d' ells
solament, tots los demés funcionan baix la base d' uua mal entesa y nociva unitat més ó
mènos descentralisadora, pero sempre contraria als verdaders interessos de Catalunya y
à la manera de ser que l i correspón. En quant al partit no unitarista à que aludim, no
n' esperém tampoch res pera Catalunya, perquè las sevas miras tenen un sagell d: abstracció y de pur racionalisme qu' espantan y, fundant la integració de las regions sols ab
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lo pacte, los vincles socials quedan fluixos é incoherents à diferencia dels que als catalans
nos uneixan, que arrelan en la tradició y las costums y '1 Uenguatje y la comunitat d' interessos, y per tot aixó son indestructibles.
La "Lliga de Catalunya" acudirà en lo seu dia als comicis, pera lograr ab los seus
sufragis la genuïna representació del esperit català en los Municipis, en las Diputacions
Provincials y en las Corts de la nació. Procurarà esténdrer y fortificar las sevas relacións
ab totas las poblacions de Catalunya, perquè travallant à la una en numerosos y diferents
focos de la regió, las 'acumulacions donguin un contingent de sufragis cada vegada més
poderós per anar introduhint elements purament catalans y de bona lley, en las corporacións oficials abans citadas.
»
La "Lliga de Catalunya," ab tot, admeterà agradosament en lo seu sí à determinadàs
individualitats quo procedeixin dels partits polítichs d' Espanya, qualsevol que aquest
partit sia; pero desde ara y per sempre :ls deu advertir que al entrar en la "Lliga" han
de deixar fora '1 portal tota mira de partit y propaganda que no sia en favor de Catalunya
y dintre del esperit y de las formas d' aquesta Societat; altrament, ni la "Lliga" podria
estar al seu costat, ni ell dintre de la "Lliga" podria trobarshi à gust.
La "Lliga de Catalunya", tant com fugirà dels partits polítichs, tallats à la castellana,
buscarà afanyosa y farà mèrits pera tenir honrosas y estretas relacions ab las societats de
dins y de fora de Catalunya, ja en Espanya ja en 1' estranger que. dintre de un rotllo més
ó ménos extens, funcionin en favor del Regionalisme; y aplicarà gran part de la seva activitat à la propaganda del catalanisme en los pobles de nostra regió ahont ho crega necessari y oportú, enviant comissions de la "Lliga" que baix 1' estudi previ dels seus interessos
industrials, agrícols ó mercantils, donant à conèixer los principals llochs de producció y
de consum ab los que 's pot relacionar en benefici dels interessos de las poblacions ab qui
tracta y del travall de Catalunya en general. A l efecte, la "Lliga" solicitarà la valiosa
ajuda de las societats Científicas. Industrials, Mercantils y Agrícolas, espécialment existents à Catalunya, y ab los datos qu' ellas l i pugan facilitar y 'ls qu' ella pendrà directament'espera poguer fundar una sòlida y verdadera estadística de las forsas vivas de la
nostra nació en tots los rams del travall liumà. Aixís ausiliadala "Lliga", 's promet dintre
pochs anys poguer exhibir 1' aplech d' aqueixas forsas y alashoras, cada dia ab més seguretat y eficàcia, podz-à continuar la seva obra de regeneració.
La "Lliga do Catalunya"' finalment, creu que, la regió catalana té una grau misió que
cumplir. La nostra terra segueix lo progrés y avensos d' aquest sigle ab més velocitat que
las demés regions d' Espanya y per lo mateix no va uníssona ab lo tó de la nació. Aixó,
unit à la circunstancia de tenir costums y llenguatge distints d' ellas, un passat que 's destaca molt y gloriosament dintre del quadro histórich de la península ibèrica, y un present
ple de vida y d' activitat y d' empresa mercantil ó industrial que son exóticas y fins antipàticas à la generalitat de las demés regions espanyolas, tots aquestos caràcters especials
de Catalunya la fan estar intranquila y neguitosa, perquè no viu dintre del medi económich que à la seva manera de ser correspon. Necessita viurer dintre del mar y volen
criaria en un reduhit estany. Te forsas sobreras pera caminar y fins pera córrer tota sola
y volen que marxi ab caminadors. Ha de viurer ab la animació de la indústria y del travall y respirant los ayres de la riques», y està rodejada de inèrcia, de indolència y de
misèria; hauria de ser, en fi, la filla més estimada de la encopetada y distingida y envejada nació espanyola, y es la aborrida, la motejada, la maltractada y oprimida, y si alguna
distinció l i regoneixen ne parlan d' ella sols ab visible y malèvola gelosia.
La misió que ha de cumplir Catalunya es avansar, avansar sempre en lo seu travall,
es aixecar, mes alt encara de lo que '1 te, lo seu nivell moral é intelectual y també, en lo
que sia possible, la seva riquesa material. Ha de sanejar la atmósfera política espanyola
donant exemples de patriotisme; ha de sanejar la administració espanyola exigint en las
sevas oficinas públicas ó privadas, la més rigurosa moralitat; ha de sanejar las costums
mantenintse en las sevas tradicionalment honestas, francas, naturals y senzillas y despulladas de preocupacions posant també en aquest ordre de fets lo sagell de la seva independència de caràcter.
Ab tal conducta, Catalunya 's innntindrà viril y sencera en mitj del estancament y la
corrupció, y ab son exemple arrastrarà las simpatías d' altras regions que com ella desit-
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j i n lo benestar per medi del travall y la economia y entre totas podrà ferse una campanya
ferma y segura pera lograr la regeneració total d' Espanya. Aixís lio creu la "Lliga de Catalunya" y desde avuy emprèn ab fe y entussiasme la seva honrosa y difícil tasca, no sens
veurer los accidents y obstacles del camí qne ha de seguir, fins arribar à la cima que tant
anhela y ahont espera poguer clavar ferma y segura, resistint vents y tronadas, la gloriosa
bandera catalana.

Lo Consell General del Centre Català d' aquesta ciutat en reunió celebrada lo
dia 8 dels corrents, d e s p r é s de tractar varis assumpos administratius acordà fer
la sessió inaugural d'aquest any à mitjans del pròxim Decembre, quedàn encarregats dos dels consellers pera fer los preparatius que sigan necessaris pera que
dit acte revesteixi tota la importància à que s' ha fet acreedora 1; esmentada Associació.
No duptém de la solemnitat d: aquesta festa, tota vegada, que dit Centre ha demostrat ja en varias ocasions tenir la fermesa de conviccions necessarias no tan
solsament pera organisar festas catalanistas, sino també pera defendres, ab sana
justícia, quan s' ha intentat atribuhirli tendencias que puguesen perjudicar sa p u resa de intencions.
Havem rebut lo tomo tercer, cuadern n ú m e r o 20 de la Revista L a Espana Regional contenint un escullit sumari. Agrehim 1' envio.
Copiant algunas declaracións insertadas en lo palriótich Manifest que '1 Centre
Català d' aquesta ciutat e n d r e s à à sos compatricis diu L a Veu del Montserrat de
Vich del dia 5 de Novembre.
«En un Manifest escrit ab enteresa y dignitat, seguit dels corresponents documents justificatius, ha cregut que devia sincerarse'{Centre Català de Sabadell devant la opinió pública, per la actitut presa respecte al Centre Català àe Barcelona.»
Efectivament lo Centre Català de Sabadell no podia ni devia permetrer que
sense mes ni mes se l i atribuïssin califlcacions que no havia somniat may, tota
vegada que ha demostrat sempre, no tenir altre ideal que '1 de travallar vertiginosament pera tornar à Catalunya sa personalitat perduda y recobrar son llenguatje y sa llegislació que forman juntas la verdadera vida de son poble.
Se ha publicat lo n ú m e r o 305 de La Ilustració Catalana covveo^ow&ni. al 15 de
Setembre.
L: archiduch Carles Esteve, germà de S. M . la Reyna regent, degué arrívar
ahir à Barcelona.
Durant sa curta p e r m a n è n c i a en la capital, 1' obsequiarà 1' Ajuntament ab un
banquet y ab una serenata per las societats corals en la plassa de la Constitució.
En Màlaga han sigut adjudicadas à la Hisenda 137 fincasper deutes de contribucions.
'S veu que de mica en mica, gracias al bon acert en nostres gobernants, los pobres espanyols quedaren tots despullats.
Sort que las paraulas del senyor Romero Robledo deixaràn ú tothom content y
satisfet.
Se ha publicat imprès lo drama català en quatre actes y en prosa Mala herba
original del mestre en Gay-Saber don Francesch L'bach y Vinyeta, obra que fou
molt aplaudida per la numerosa concurrència que omplia lo Teatro de Catalunya
lo dia de son estreno.
JL'Exet. senyor Alcalde de Barcelona ha rebut una comunicació de la Diputació Provincial à e Ciudad Real soWcii&xA '1 terreno necessari pera construir un es-
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payós pabelló en la Exposició Universal, en :I que si exhibiran los productes de
aquella provincià.
Una de las cosas mes notables de la Exposició Universal de Barcelona, serà
la secció arqueològica, ahont hi figurarà en primera linea '1 notabilissim monetari y colecció de medallas que poseheix don Manel Vidal y Cuadras, lo qui ha
demanat ja à la Direcció del Certamen lo terreno necessari pera sa instalació.
S. A. Imperial Càrlos Lluis, g e m a de S M . l ' Emperadorde Àustria, s; ha dignat
aceptar lo protectorat de la Comissió austríaca en la Exposició Universal de
Barcelona.
Avuy per segona vegada obrirà sas portas lo Teatro Principal ab la companyia
italiana que funcionava en los Camp'os de Recreo, posant ab escena 1' aplaudida
òpera de Verdi: I I Trovatore.
Copiem de :1 A r t del Pagès:
Contribucióflloxérica.—No n ' h i havia prou ab la plaga que va estenentse per
tot arreu, sino que habia de venir io gobern de la Nació à imposar una nova contribució fent pagar una pesseta per cada h e c t à r e a de vinya en las comarcas filoxéradas y cincuanta cèntims per hectàrea en las no invadidas per la plaga. Afegint
à tot aixó que s' exigeix lo pago de dos anys atrassats y que aquesta enorme cantitat và a parar al centre cle Espanya en un fondo que s' anomena nacional, y que
's consignarà en lo Banch d' Espanya a disposició del ministeri de Foment, pera
que la cosa tingui totas las apariencias de nulitat y de ser practicada de una manera que casi be pot califlcarse d' injusta.
Nosaltres comprenem que fora just que las provincias invadidas per la terrible
plaga no satisfessin res per aquet concepte, desde el moment que està pròxim à
desapareixe la seva principal riquesa. Nos fa també molt estrany que las invadidas
paguin mes que las no atacadas. lo qual tampoch sabém v e u r h i l a rahó.
Al pas que anem y donat 1' estat actual de la viticultura espanyola, valdria mes
que d' una vegada 1! Estat s ' i n c a u t é s de tot, fentnos morir de repent y no à glops,
com ve succehint de algun temps à n' aquesta part, y allavors estaríam conformes
ab qui ha dit que 'Is pagesos no fan mes que Jugar à cartas donchs com no t i n drían altre cosa en qne e n t r e t e n í r s e pera passar lo temps, valdria mes aixó (si d'
estirar la aurella al gat se 'n pogués viure) que donaria à mal cap.
S' està ensajant éu lo Teatre Català (Romea), pera posar aviat en escena, la
nova comèdia en un acte, L a Espurna, escrita per lo senyor Riera y Bertran.
La Redacció de L a Gralla instalada en lo carrer Rincón n ú m e r o 121 Montevideo, ofereix informes d' aquella plassa à tots los fabricants y productors de Catalunya que 'Is demanin.

CAIXA DE AHORROS DE SABADELL

Han ingressat fins aquesta fetxa 3,579 pessetas procedentas de 310 imposicions,
essent 6 lo n ú m e r o de nous imponents.
S' han tornat2,288 pessetas 96 cèntims à demanda d e l í interessats.
Sabadell 6 de Noviembre de 1887.—Lo Director accidental, Pau Gambüs.
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ENCUADERNACIONS BARATÍSSIMAS

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

1

PE

(ïmprempta, litografia, ^ncuadernacions
fibres especials y ratllats

üapers pera cartas de totas classes.—Paper "Mill."—Blanchet.—
Fa ntasía.—Embala tj e.

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 centímetros, sense nom. à 12 duros milè y ab nom a 13 dúros milè. En
cartró à preus barates.
. ,

d i rals de 100 fullas de dos classes, a 5 rals los.dé Entrego y d 7 rals
los de Pedido y de Vale.

IMPRESIONS
Pacturas. — Sobres. —Memoràndums.—• Membrets. —Talonaris.—
Reduccions de preu.—ïarjetas, etc, etc.

ENCUADERNADORS
de varias classes pera cartas.—Oapsas pera Facturas^ Lletras, Rebuts
y altres documents.
j .

Tallers: Carrer de Capmany, núm. 18.
Sucursal: Rambla, núm. 70.
Imprempta y Litografia de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 1 8 . — S A B A D E L L

