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Se ven al preu de DOS pessetas en lo Centre de Suscripcions de
Llorens Lladó, carrer de Sant Pau, núm. 4, Sabadell.

Ab motiu de ia patriòtica festa que celebra avuy lo CENTRE
CATALÀ d' aquesta població, avansém un dia la publicació d'
aquest número. LA REDACCIÓ.

LA

FESTA DEL CENTRE CATALÀ

Molt nos complau poguer consignar avuy en las planas de nostre
setmanari, la realisació de una festa que com la del «Centre Català»
de Sabadell, te la virtut d' atraurer tots los cors que s' interessin per
lo be de Catalunya.
Bona prova n' es T entusiasme que desperta entre tots los verdaders catalanistas sabadellenchs y '1 goig inmens de qu' estan posehidas las ilustres personalitats de Catalunya que ab tal motiu honraran
ab sa presencia nostra benvolguda Sabadell.
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Dia de joya n' es avuy per nosaltres tota vegada que nostras aspiracions se confonen ab las d' aquest Centre, nascut com Lo CATALAIÍISTA pera travallar ab totas sas forsas pel major engrandiment y
prosperitat de nostra aymada Pàtria catalana.
Per aixó nos plau en esta diada veurer que '1 «Centre Català» de
Sabadell constant . en sas ideas y ferm en la defensa de tants sagrats
interesos, crida à son costat à tots los bons sabadellenchs pera recordàrloshi que avuy com ahir y demà com sempre es nostre deber procurar la reivindicació dels drets que intepran la oersonalitat de Catalunya, tan maltractada per los causants de la ruina espanyola.
Y 'ns plau ab mes motiu per tractarse d' una Associació que
nascuda ab ben pocas forsas, gracias al indiferentisme que ofega tot
sentiment noble y patriótich, ha sapigut aixecar ben alta sa bandera
emprenent son penós camí cada jorn ab mes fermesa y à costa sempre
de tota classe de sacrificis. Franch lo Centre en totas sas manifestacions y sencer en sas ideas, no li ha dolgut may parlar clar y català
en tots quants assumptes ha pres part mes ó menys directe, segur de
que sa puresa d' intencions mereixeria quant no 1' aplauso, '1 respecte
de sos mateixos adversaris.
Heus aquí perquè saludem gojosos 1' aniversari de sa inaugural,
segurs de que 1' acte patriótich d' avuy serà un pas mes en lo camí de
son engrandiment com serà una nova prova de son zel en vers la realisació de la causa catalana.
No duptém pas que tot Sabadell acudirà aquest vespre à donar
sos aplaudiments à la novella Associació que en lo comens de sa vida
ha sabut colocar à la nostra ciutat al lloch d' honor que li pertoca en
la defensa de Catalunya y en la esmentada festa podrà saíurarse una
vegada mes al escoltar las patrióticas paraulas dels llustres y esforsats
campions del catalanisme, de las sanas ideas que guian à tots los que
de bona fé s' honran ab lo títol de catalanistas.
La festa d' avuy serà purament patriòtica; en lo «Centre Català»
de Sabadell no hi caben mesquinesas políticas ni ambicions rastreras;
afanyós tan solsament del benestar de la regió à que perteneix, lo
mateix s' aparta dels uns que dels altres, ja que tots ells, tots los que
hasta '1 present han mangonejat los alts poders, no han fet altre cosa
que esfondrar en un abim de angunias totas las fonts de riquesa d'
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aquesta regió tant digne de mellor sort, d' aquesta regió que, fiant à
son caràcter actiu, honrat y emprenedor, s' ha conquerit ab una historia sens màcula, una hermosa fama de digna y travalladora, que
pregonan per tots los àmbits del mon aquells que per falta de travall,
gracias als desacerts de nostres afanyosos lliure-cambistas, han hagut
d' abandonaria pera procurar lo sosteniment de sa família, deixant ben
sentat per tot arreu lo concepte que universalment ha merescut.
Heus aquí donchs, las aspiracions del «Centre Català» de Sabadell y de las demés Associacions y entitats catalanistas; retornar la r i quesa y perduda dignitat à nostre benvolguda Catalunya y pera sa
consecució travallar ab totas sas forsas. Assistim tots^ dortchs, à la
festa qu' avuy 's celebra, segurs de que no seran vanas paraulas las
que sentirem per boca dels autorisats representants de nostra terra.
Donemloshi nostre apla.uso sortit del fons del cor y aixís agermanats
"y units baix lo penó de las quatre barras, travallem dia y nit, y cada
jorn ab mes coratjc confiats de que nostres esforsos han de contribuir
poderosament à la reivindicació dels drets de la terra catalana, d'
aquella terra que 'ns ha vist nàixer, que 'ns ha amparat en nostra
infantesa, que 'ns entussiasma ab son gloriós passat, 'ns aienta ab son
pervindre y espera de nosaltres que prescindint de tot altre idea, nos
posem à son costat al patriótich crit de CATALUNYA Y AVANT.
SSOGIÓ

.ZPOjL·lTIOA.

Conlinúa la malaltia del senyor Sagasta.
Quina ganga pera 'Is empleats que 's veuhen amenassals per la ei'issis.
Com que aquesta no :s pot resoldre íins y à tant que esliga del tot restablert lo
president del Minisleri deuhen dirse aquells interiorment.
—iQui pogués allargaria per una bona temporadal
Ab motiu d'haver mort la lleona del Bon Retiro de Madrid diu E l Imparcial,
que la rassa lleonina dejenera, tota vegada que segons ells no quedan mes lleons
à Espanya que '1 del escut de la nació y 'Is dos de la portalada del Congrés.
Aquestos son los que :ns diuhen intransigents y separatistas.
Y íins al tractar do bestias no mes pensan ab las de casa seva.
En això com en tot sols pensan en sobrepujar als demés.
[Potser tenen raíió é ^ aquest assumptol
Diu L a Correspondència de Espanya, que per últim s ' a r r i b a r à à una transacció
decorosa pera tots en 1: assumpte dels projectes económichs.
Be prou que 'ns ho esperavam.
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La tal transacció decocosa ;s convertirà on que continuhin los mateixos ministres y distribuhir uns quants empleos pera que callin los descontents.
Aquestas son las transaccions decorosas de la política espanyola.
Copiem de L a Època:
«Ara lo que preocupa es trovar un ex-ininistre que vulgui serho d! Hisenda.»
No 's deu recordar L a Època de quan 'Is seus amidis eran al poder.
Lo difícil a Espanya fora trobar un politicli que no tingués ganas de ser m i nistre.
D' aqui ve :1 mal, estimat colega.
De que tots volen ficarse en lo que no entenen.
Extracte del Congrés.
«Lo senyor Ministre de Ultramar: Aquest expedient ha estat dos mesos en lo
Senat.
«Lo senyor Canamaque. No pot ser.
«Lo senyor ministre de Ultramar: Prou n" hi ha senyor Canamaque que jo ho
afirmi pera que SS. ho cregui.
Era en altre f erups, senyor Balaguer, que las se vas afirmacions valian alguna
cosa.
També afirmava en altres épocas toorias bon distintas de las d: avuy al esclamar.
«;Ay Castella castellanal
jAy si 'm trencas 1' últim pall.>
Aquest s' ha trencat, y en sa presencia, y forma part encara en un dels partits
que varen donar la primera deslraiada.
Vcji douchs lo que poden valer sas afirmacions avuy dia.
Segons un periódich lo senyor Montoro Riosha anat à Madrid pera facilitar solucions à la crissis ministerial.
Ja sabem la primera que proposarà.
Que '1 tornin à fer ministre.
L a Monarquia tracta de irreflexius als roíormistas de procedència conservadora que han tornat à ingressar en las filas del senyor Cànovas.
En això, com en tot, s' equivoca 1; esmentat periódich.
Aquí '1 únich irreflexiu es lo pays.
Que no te prou reflexió pera fer una bona nateija.
Diu L a Època que aquets dias la política ha estat en huelga.
Huelga à Tarrassa.
Huelga de feyna.
Huelga de patriotisme.
Los únichs que no estan en huelga son los cobres dels granis empleats.
Y huelnan... comentarios.
Diu un periódich madrileny que T actual llegislatura sei^à mes curta que de
;ostum.
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(Aquesta ja es una bona noticio.)
Pero segons sembla, los desitjós del gobern son que estigan obertas las Carabras mentres los diputats pugan resistir la calci'.
Si es que '1 pays no s'iia cansat de resistiries a n' ells.
Segons la reforma en 1' impost do las cédulas personals, serà multat en un 200
per 100 del valor de lo que l i pertoqui aquell à quï ;s trobi sons' ella en lo dia senyalat.
Mes com que mana la Uey que las passin a domicili y en molls pobles no s'
efectua de tal manera, resulta que lo poblo con tribu yent que :s refili i de lo que la
11 ey mana no tindrà mes remoy que pagar la (al exsgerada mulla.
Sistema espanyol.
En altres payssos foran multats los empleats que no cnmpleixen ab son deber.
Pero segons tenim entès això la lley no bo mana.

PROTECCIONISME D' OCASIÓ
Per si no haguessin estat prou conegudas ja totas las rnalas arts
dels que fan política no mes pera arribar al poder, últimament hi ha
hagut tal desaparició de caretas en la qüestió proteccionista, que en lo
cita de avuy sols nos queda pera pintar ab una exacta expressió la
síntessis de miserias de tots los partits de Espanya, recordar aquella
encertada frasse de que iofs son pitjors.
Los conservadors que han negociat ab i ' exíranger tractats Uiurecambistas, com lo de Alemania per exemple, se declaran partidaris
de la protecció; los refonnistas que tan partidaris enragé foren de la
llibertat de còrners ab son primer nom de esquerrans, ara son també
proteccionistas, y 'Is fusionistas que tantas calamitats li han portat al
pays ab sas exageracions de escola, ara 's presentan decidits a transigir
ab un sistema económich en que no creuhen, segurament ab I ' unich
objecte d' atendrer à la corrent de moda que ara sembla més pròpia
pera enganyar als ignocents espanyols.
Peró aixó de acceptar ó transigir ab las doctrinas proteccionistas,
no 's crega que i s tals partits ho fagin renegant en absolut de sa conseqüència cle principis, no senyor; tots ells en teoria son liiure-cambistas,
y sols las circunsfancius en que 's troba actualment la nació fan que 's
rendeixin al patriótich sacrifici de olvidar temporalment sas aspiracions,
pera que no 's puga retreurer sa intolerància devant de la opinió pública.
O mellor dit: los partits poiítichs després de haver plantejat las
excel-Ienís teorías que tant de bé han fet a la Agricultura y a la Indus-
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tria, ara volen fer la parodia de un sistema mitj proteccionista pera
que 's convensin los tossuts productors de que no tenen rahó en sas
queixas, donchs saben ferho tant desastrosament que ni las causas
mellors en sas mans poden arribar à altre extrem que al desastre més
complert.
Per altra part, si considerém que 'Is borís resultats obtinguts son
tant eloqüents que per sí sols fan ja la apologia del lliure-cambi aplicat a Espanya, haurem de regoneixer quant just es que no 's desprenguin los partits anomenats de sos ideals económichs, aplassanttoí
lo més la nova campanya en son favor pera ' i dia aquell en que las
cosas vagin bé altra vegada y estigui '1 pays en disposició de experimentar un altre prova que pugui tornado à deixar ab las mans al cap.
Semblant conducta no pot ser més llógica. Y qué se 'Is ne dona als
Cànovas, Sagasta y López Domínguez de la prosperitat de sos electors, si ells tot lo que desítjan ja ho logran cada vegada que arriban
à las poltronas del ministeri seguint el iv/rno legal de los partidos. ^Per
ventura ha de preocupar à tan eminents persoftalitats la horrorosa
crissis que sas mans responsables li han ocasianat à la producció? Prou
fan quan reben galantment a Comissions que voldrian veurer cent He-,
guas lluny y quant prometen interessarse en assumptes que may s'
han de mirar per alló de que '1 prometre no fà pobre.
Y després de tot, lo poble té paciència. Demà vindran à Catalunya los més cínichs representants de tan podridas agrupacións y 'Is
catalans fins arribarem à obsequiaries féntloshi visitar las fàbricas que
ells mateixos han despullat de vida: tontos de solemnitat, no sabem
compendrer que ells devant de sa trista obra, encara tindràn prou estoica tranquil·litat pera dirnos que de ella 'n tenen la culpa las circunsfandas.
jBons estém! En mitj de tot ha de consolarnos la franca a'etitut
dels republicans que ja 'ns diuhen que son lliure-cambistras en absolut
y sense paliatíns de cap mena.
Aixó sí: à excepció dels possibilistas barcelonins que per boca de
La Publicidad s' anomenan proteedmistm de veras y... al mateix temps
s' adhereixen incondicionalmeni à las ideas de son ilusfrejefe don Emilio
que es del més devots admiradors de Cobden. Dígujho sinó '1 darrer
discurs que el am'wew-íe orador y glòria de la tribuna espaMoL·, senyor
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Castelar, feu en las Corts ab motiu de la dissensió del Mensage, y confírmiho la altissonant, entussiasta, absoluta y definitiva adhessió que L a
Pablicidad y 'Is Centres ó Comitès possibilistas catalans enviaren al incomparable artista de la paraula.
Resumint: tots son uns.
(De 1/ Arch de Sani Martí.)

BECOBTS G, HSTtÜ
AT. DISTINGIT POETA JAUME NOYEf.LAS DE Moi.INÍ

Passaren las delicias dels poof.as:
la verdor de la altiva pollaiifredíi,
la alegria de 1' au que en la vernoda
feya son niu. teixint canxons d' nmoi·;
aquellas tardes del estiu distretns,
del Agost las vetlladas deliciosas
passadas en convevsas amistosa»:
jtot se n' ho lia dut lo vent do ia tardor!
Tot se vesteix de funeral tristesa,
d' aqueixas encontradas fuig la vida,
la fulla cau del abro esgrogaieliida
com dol cor d' un ancià las ilusions;
lo sol vola pel cel au més llostesn.
lo riu glassantso sa corrent detura,
per abrigar 1' herboy do la planura
la nevi devolla dels altíssims monts.
IAS diadas d' amor y d' alegria
ique depresa amidi meu. s' envaporaven!
com mes felicitat al cor portaren
mes amarchs ara trovo llurs recorts.
Los plahors d' aqueix mon son flors d1 un dia
que mustiga 1' alé de la tempesta,
com de Tot-sants ti la solemne festa
segeix lo dia fúnebre dels morts.
(jílont sou, liimues de goig, cansons melosas
que ma ànima cent voltas recreareu
y en somnis de ventura la portareu
íins al cancell mateix del paradís? •
Regalada armonía ^ahont reposas?
rhont son, arpa del cor, tas notas bellas?
;baldament que jamay à mas orellas
sonat haguesseu, per morir aixís!
Tot ha passat, plahers, bellesa y notiïs,
deixant mon esperit pló de frisansa,
y amagat 1: astre herraós de la osparansa
que 'm guiava camí d' nn ideal;
ploulren sobre mon pit amargas gotas
de fel d' aayorament, nia en ma pensa
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de desenganys una volior inmensa.
com presagi funest d' un temporal.
Fullas, del hosol·i arrebassadas, miro
d' una ventada en V ayre ser joguina;
iqai dels mortals al veureho endevina
ahont lo terbolí las ha de dur?
jah, quantas voltas per mon cor sospiro.
sentintlo tremolar com fulla d' arbre,
tot invocant un funerari marbre
que d' est mon me separi oom un mur!
(•Quant sorú que, acabantsc aquest de?vari,
podré venro rompudas las cadcnas
quo 'm Uigan, y volar à las serenas
regions de la inmortal felicitat?
;si 'm deixesses tas alas per volarlii
àngel ditxós que 'm vctlías nit y dial
a las horas potser no frissaría,
puig no té may hiverns la eternitat.
Amich meu, puig me sembla que la terra
té fam de mon cadavre, 'm despedeixo;
serà eix potser V últimrecort que 't deixo,
penyora de ma eterna gratitut:
prenlo, y gira tos ulls à la alta serra;
ahir la veyam verda, avuy es blanca:
pensa que es curt també lo temps que manca
per marcirse ta hermosa joventut.

Desembre de 18S7

JAUME VINYAI.S Y MONCLÚS.

ISTO V ^ . S
En lo tren mixto que passa per aquesta ciuta à dos quarts de vuit del vespre, arribaran los distingits patricis que venen a honrar ab sa cooperació y sa presencia la Vetllada
inaugural que aquesta nit celebra lo Ceufre Cafald.
Ab tal motiu Sabadell hostatgem per algunas horas à las personalitats mes eminents
de la causa catalanista. Podém citar entre ellas al President de la Lliga de Catalunya don
Pau Sans y Guitart; lo Director de L a Benaixensa de Barcelona, don Àngel Guimerà; lo
Director de L a Ven del Montserat de Vich, Mossèn Jaume Cóllell; 1' autor dels inmortals
poemas, L a Atldntida j Canigó, Mossèn Jacinto Verdaguer; lo conegut industrial don Ferran Alsina y d celebrat escriptor don Joaquim Riera y Bertran A més es probable que
assisteixen à la festa 1' incansable publicista don Sebastià Farnés; lo director de I J Arch
de Sant Mertí, don Joan Serra y Sulé; lo President de la Associació catalanista d'' excursions eientíficas, don Cessar August Torras; del Diario de Barcelona, don Grayetà Cornet
y Mas; lo President del Centre Escolar Catalanista don Narcis Verdaguer y Callis; lo D i rector de i ' A r t del Pagès, don Francisco X. Tobella; lo President del Centre Català de
Sant Sadurní de Noya, don Joan Vivé y Morera, lo conegut propagandista, don Felip de
Hita y Morros y 'Is joves inspirats poetas, don Jaume .Novollas de Molins y don Joan
Freixa y Cos. També arribaran aquest vespre representants autorisats del Consistori dels
Joch florals de Barcelona, de la Associació Catalanista de Reus y de IjO Somatent de la ma-
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teixa ciutat: del Centre Català de Masnou: del de Capellades, del de Sant Pol de Mar y del
Centre Catatamsta Provensalench de Sant Martí de Provensals y altres entitats que sentim no recordar.
Lo CATALANISTA dona per endevant la mos coral benvinguda a tan ilustres hostes y
desitja que al retornar à sas llars pugueu endursen grabadas en lo cor gratas irapresions
de sa vissita à nostra ciutat.
Demà à dos quarts de nua de latarde tindrà lloch à la Salut lo dinar ab que 'Is catalanistas d' aquesta ciutat celebfan sa festa Inaugural del present any en bosequl a las respectables personalitats que arribaran aquest vespre.
Segurament que 1' acte revestirà excepcional importància..
Demà diumenge £s posarà en escena «n nostre Teatro Principal por la companyia de
òpera italiana que ab tan bon acert dirigeix V inteligent Mestre senyor Petri la tant celebrada producció do Verdi: MiffOÏeffn.
Segons se 'ns diu, està ja resolta la colocanió d', un npcadero on P extrem, do la llambla. quedant aixis satisfetas las aspiracions dels vebins rV aquells barris, que tant temps
feya qu' ho demanavan.
Dita reforma 's portarà à cap al obrirse la Exposició Universal do Barcelona, servint
de moment no mes pera 'is trens-tram vi as.
Eebi nostre Municipi y son digne President don Joan Casanovas, nostre entusiasta
aplauso. tota vegada que à sas gestions os deguda la citada reforma que tant complaurà
als que viulion per aquells carrers, tant apartats de 1' estació.
Ab èxit regular tingué lloch la representació de V òpera Hernani lo diumenge passat
en lo Teatro Principal, distingintse la senyora de Sanctis y :1 senyor Ibaïíez y Leoni.
Llàstima que ;1 barítono senyor Ordeig no estigués à l1 altura de sos companys.
Lo mestre Petri bé y la orquesta Fatxendas com de costura, ajusíadíssima.
Esmeradamcnt imprès en los tallers de L a Jïenaixmsa,4iem rebut ia Tragèdia on tres
actes y en vers, original del eminent poeta y mestre en Gay-Saber don Àngel Guimerà
Mar y Gel, que ab tan favorable èxit s' estrenà en lo Teatre Català (Romea) la nit del 7
del passat Febrer y de la qual nos ocuparem ja en un de nostres passats números.
Agrahim al autor 1' obsequi que 'ns ha dispensat.
Una dona que 's troba detinguda en las Presons de nostre partit, lo passat divendres
parí felisment un noy que fou apadrinat en son bateig per nostre digne Alcalde don Joan
Casanovas y sa distingida esposa donya Elvira Armengol, corresponent aixis als desitjós
de la interessada.
En la nit del passat dilluns s; estrenaren los nous fanals que al objecte d' aumentar la
llum, han sigut colocats en la Rambla de nostra ciutat, ab los quals la Comissió d' obras
ha conseguit molt favorablement 1' objecte que !s proposà.
Rebi nostra mes coral enhorabona.
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La companyia dramàtica del Ateneo Sauadellés va oomensar sa tasca lo passat diumenge, esírenantse ab lo drama L a liosn Manca del cèlebre autor dramàtich don Frederich
Soler (Pitarra). Lo desempenvo res deixa que desitjar si :s te en compte las condicions de
1' obra gens npropósit pera Ikibirshi aficiona ts. '
Ab tot, 1' èxit hauria sigut curaplert si la senyora Grau. encarregada del paper do
Rita. hagués secundat millor sa part que i ! ejeeutà cl! una manera ben poch recomanable
per la iusegnritat que tenia del personatje.
Lo tcrceto dels ratas cantat después com a fi do festa per los senyors Sevet, F i gueras y Tarrida agrada, com de costum y lo que causa mes agradable sorpresa y cridà
mes 1' atenció do la distingida concurrència que omplia lo ï e a t r o fou veurer repetir lo
enadro per noys que '1 mos gran conta 7 anys. fills tots ells de socis del propi Ateneo.
Estavan segurs do lo que feyan y ab aixó dit està sortiren airosos do son comes.
Unim nostres aplausos als dol púbiich felicitant al mateix temps à son inteligent director
senyor Cendra.
S' està imprimint, y va à sortir molt aviat, un volum do poosías del mal-lograt jove y
llorejat poeta, en Francisco Casas y Amigo, ab un prólech del Mestre on Gay-Saber don
Marian Aguiló. Igualment se van roonllint totas las composicions que deixà escritas lo
plorat Sacerdot mallorquí. Reverent. Joan Guiraucl, pera publicarlas en un comet que portarà una introducció escrita ver Mossèn Miquel Costa v Llobera.
La provincià de Santa Clara, en las Antillas. concorrerà à la Exposició Uuivirs&l d:
una manera brillant. La juiïta executiva de dita provincià encarregada de promourer la
concurrència d' expositors, pren per lo seu comte la expedició à Barcelona de tots los productes d; aquella demarcació.
L! entussiasine produint per la idea de la Exposició es gran en aquella apartada terra,
y bona mostra n: es 1' oferiment de la Companyia dels vapors correus de la Ilabana, de
transportar de franch tots los produstes destinats à la Exposició fins à la capital de Cuba.
desde ahont se i r ha de fer càrrech la companyia ïrasatlàntioa.
De L a Veu de Monssrru} de Vich:
"Sabem que nostre Exom. Prelat va preparant una rica colecció d' objectes d: art religiós, que son verdaderas joyas arqueológicas del Bisbat de Vich, pera fer una instalació
diocessana en la Exposició Universal de Barcelona. Per altra part lo Círcul Literari creyém hi contribuhirà també ab algunas de las preciositats que te recullidas en son Museu,
de modo que per la secció retrospectiva no duptém figurarà Vich dignament en lo gran
Certamen en la capital del Primpoipat."
Copiem de nostre estimat oolega I m Mcnaixcnsa:
Tristesa, y encara mes que tristesa, indignació. s: esperimenta al passar qualsevol dia
feyner en las lioras de travall per aprop de la fàbrica dels senyors Batlló y Batlló establerta com saben nostres lectors en p Ensanxe de Barcelona. Aquell inraens edifici que
tants afanys costa en un país com lo nostre en que '1 que travalla y pensa te de bregar,
com ab enomichs enoarnisats, ab los que no travailan ni pensan, se troba avuy completament tancat, confiada tota la vigilància de sas interminables quadras à un sol guardià,
mes solitarias y desertas totas las sevas construccions que '1 mes desert cementiri.
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Dihóm que causa més que tristesa indignació y ho tornem à dir, considerant qne allí
dintre, en aquella superfície de sis liectareas, hi ha inactius, consumintse sota una capa de
pols, cinquanta tres mil fusos, mil docents seixanta cinch telers, mortas ah la inamovibilitat dels esquelets catoree màquinas de vapor ab forsa de noucents cavalls efectius, y trets
al carrer dos mil obrers que allí dintre guanyavan lo pa de sas familias y que iira lian fugit buscant la vida que aquí 'Is faltava à la Amèrica y al Àfrica molts d' ells pera no tornar
may mes à la terra de la pàtria.
S' acosta la època de la Exposició Universal; molts seran los ministres y ex-ministres
causants de la misèria de Oatalunya que vindràn à visitar aquesta ciutat, ab la rialla deia
felicitat dispensant salutacions y rebent obsequis exagerats d' aquells de nostres paisans
que, perquè ells viuhoa bé, no 's volen recordar dels fabricants qne s' han empobrit y dels
obrers que senten fam per las cnlpas d' aquestos personatjes, qno on altre país mos pràctich que '1 nostre no haurian sortit del nivell ahont las vulgaritats vinben y moren ignoradas.
Donehs. à aquestos personatjes, y entre ells sobre tot al senyor Hagasta, que no ha estat may à Barcelona en proba de las sinipatias que té als catalans, deu lo senyor Ilius y
Taulet mostràrloshi la fàbrica dels senyors Batüó y Batlló y à la porta d' ella, d' aquest
temple del travall profanat, deuhen acudir ca manifestació muda tots los obrers sense
feyna à veure passar lo president del Consell de ministres ab los representants de totas
las nacions oonvocadas al Gran Certàinon. pera que '1 mon se convensi de la ineptitut dels
polítichs espanyols y de que Catalunya es digne de millor sort de la que l i ha capigut
dintre d' Europa, amarrada, ella que os tota activitat y sà judici, à una nació com aqnesta
en que !s viu no mes pera gastar sense solta, pera enrabonar senso sabor lo que 's diu y
pera dessangrar à Catalunya, perquè te esperit pera marxar al costat de las regions mes
avansadas d' Europa per lo camí de la civilisació; com ho proba ab la seva Exposició Universal feta à Barcelona, quan à horas d' ara Madrid no ha pogut organisar encara, per
mes esforsos que ha fet, una senzilla exposició regional dels fruyts d' aquella provincià.
Havent rebut la Empresa de L a Benaixensa repetidas indicacioas dels suscriptors de
fora de que arribavan à sas mans en estat deplorable las làminas que mensualment ha
vingut regalant, y no trobant manera hàbil en nostre pais de corretjir aquest inconvenient
del ram de correus, substituhirà desde '1 mes de Mars aquella publicació mensual per la d'
una biblioteca en que s' hi continrlràn obras modernas d' escriptors catalans sobrevivents
on nostra Historia.
Aquesta biblioteca, de la cpie 's repartirà un pleoh cada setmana, comensarà ab la publicació per primera vegada en català, dels viatjes notabilíssims qué als primers anys d'
aquest sigle feu per 1' interior del Àfrica 1' llustre patrici D. Domingo Badia y Leblioh/à
qui '1 mon glorifica ab lo nom d' All Bey el Abbassi.
Eo folletí seguirà publicantse cada dilluns com s' ha vingut fent fins ara y en altre dia
de la setmana 's farà '1 reparto de la nova publicació.
Volent à més contribuhir en la mida de sas forsas à conmemorar la època de la Exposició Universal de Barcelona, regalarà » sos suscriptors actuals y als que se 'n fassin durant los mesos de Mars y Abril un llibre do unas 400 planas luxosament imm·cs on excelcnt paper, ab lo titol de Llibre de la Benaixensa, contenint poesías sslectas de cada un
dels millors poetas catalans y travalls dels prosistas que més enalteixen nostra literatura.
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L! Excm. Sr. Alcalde de Barcelona, President de la Exposició Universal, ha dirigit al
Sr. President de la Cambra de Comers d! aquesta ciutat, lo següent telegrama:
—"Prego à V. fagi públich en sa provincià, que las demandas d; emplassament pera
las galerias del Palau de la indústria y de ciencias acaban lo dia 10 del corrent Mars.
ha secció lírich-dramatica del Atoneo Sabadeliés donarà deunl diumenge una variada y
eseullida funció, baix lo següent programa: l.er Sinfoiim per la orquesta.—,2-.on La sarsuela
en un acte, E l Jiombre es dèbil.—3.«r Wals de la sarsuela LaGuau Yia, E l Cnhallcro de [irada.—4.rt Romansa de barítono de la sarsuela. E l dial·lo en elpnder.—5.nt La sarsuela en un
acte, Dorm.—6.° Los Ires ratas per los tres noys que :1 cantaren lo passat diumenge.
La secció de Agricultura é Indústria de la "Lliga de Catalunya" ha dirigit al senyor
President dol Consell de Ministres una exposició, en la qual, després do aduhir varis datos
pera demostrar lo perjudici que per la falta de carbó mineral espanyol y económicli sufreixftn los interessos nacionals, unit a la gran pèrdua de travall y capital, proposa la Secció al Gobern de S. M. Ia inmediata aplicació de las següents niidas protectoras dols iute"
ressos generals d' Espanya:
Concedir, por lo terme de vint anys, a las companyías espanyolas explotadores de minas
de carbó en terra nacional, tots los drets y prerogativas otorgables a las colonias industrials.
Abonar a las companyías ditas una prima de compensació consistent en los tants per
cent que a continuació s: expressan, del import rjiue en la venda los representin à las companyías la rebaixa ó rebaixas que en eadevant introduheixiu en los actuals preus à que ;s
venen en las minas los carbons nacionals. La compensació que sia: En los anys 1 y "2 lo
90 per 100; en los 3 y 4 lo 80: en los 5 y G lo 70: en los 7 y 8 lo 00; ea los 9 y 10 lo 50;
en los 11 y 12 lo 40; en los 13 y 14 lo 30; en los 15 y l'G lo 20; en los 17 y 18 lo 10; y en
los 19 y 20 lo 5 sobre lo valor representat per la rebaixa introdubida.
Eximir, durant vint anys, als barcos espanyols, do vapor y de vela. que 's dedican al
trasport de carbons nacionals entre ports de la Península é illas adjacents, de la totalitat
de drets y gabelas imponibles en los ports do descarga.
Subvencionar ab un 25 per 100 de son cost total y efectiu, los ramals de via férrea
econòmica expressament construbits pera condahir los carbons desde las minas als més pròxims ports d; embarch.
Segons comunicació rebuda per lo senyor Alcalde de Barcelona, lo president del Comitè Austriach pera la Exposició Universal participa al senyor Rius y Taulct que lo Palau
d1 instalació de productes d: Àustria serà una cosa artística y molt bona, per quant, íins
la balustrada serà de ferro verge, molt travallat.
Altras noticias indican també, que realment serà notable la colecció d; objectes que dita
nació exposarà en aquesta capital ab motiu del Certàmeu que :s prepara.
Hem rebut la memòria del Bancli de Sabadell llegida en la Junta General ordinària de
Aocionistas celebrada lo dia 19 del passat Febrer, comprenent las operacions corresponents
al sisè exercici social ó sia '1 de 1887.
Lo moviment dels comptes principals \s manifesta per la xifra de pessetas 2±.093.500:78
en lo compta de Caixa; 23.994,294:70 pessetas ea los comptes corrents; 35.284,246!0G pes-
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sefcas en la d: Efectes de giro; 4.039,660!61 en la de Llanas y 3.i38,236!75 sen la de Imposicions.
Lo producte obtingut per tots conceptes resulta ser de pessetas ISS.Glü'líi, de las
quals deduliint 50,439;78 pessetas per varis gastos resultà un saldo en lo compte de Baians
de pessetas I38,i55'31. lo qual, després de las deduccions reglamentarias, permet repartir
als Accionistas ü pessetas per acció ó siga :1 8 por 100 del capital efectiu, quedant encara un sobrant de BLSoo'Oi pessetas pera aumentar !1 Fondo de reserva voluntari.
En los sis anys que van desde la fundació del Baach s' han destinat al compte do Previsió la eantitat de 90,208'91 pessetas las quals representan nies del 8 per 100 del capital
efectiu.
La cartera del Baach 's componia en 31 de Desembre de 8GL054'73 pessetas en Efectes de giro y de 725,000 pessetas nominals d.' Efectes públiclis representats per Bitllets
Hipotecaris, Deute exterior 4 per 100 y Amortisable 4 per 100 que figuraran en lo Baians
per un valor efectiu de ói5,B13(ò9 pessetas. Notis que '1 tipo calculat es molt inferior al
de cotisació al íinalisar 1' exercici.
No podem monos que felicitar à la Direcció y Administració dol Banch de Sabadell pel
resultat satisfactori obtingut en aquest últim any y mes quan pera lograrip, deu haver
tingut que Uuytar ab grans dificultats tenint en conte P estat de crissis per que passa nostra desditjada nació.

BANCH D E S A B A D E L L
Aquesta societat procedirà al pago del divideudo de beneficis de sis pessetas per acció,
acordat en la Junta general celebrada lo dia 19 dols corrents, cu los dias feyners compresos desde '1 27 del actual Febrer al 10 del pròxim Mars abdos inclosos, de 9 à 12 del matí.
Transcorregut dit plasso, quedaran tan sols destinats pera 1' esmentat pago, los dimars
no festius de cada setmana, de 10 à 12 del matí.
Los senyors accionistas que féreu lo deposit en Secretaria d' aquesta societat pera
concórrer à la mentada Junta general, podran passar à rccullir sas accions en los dias y
horas consignats, mitjautsaut la presentació del corresponent resguart.
Sabadell 21 de Febrer de 1888.—L' Administrador, Pere Llonoli y Font.

C A I X A DE E S T A L V I S DE S A B A D E L L
Han ingressat fins aquesta fetxa 4,060 pessetas procedentas de 365 imposicions,
essent 6 lo n ú m e r o de nous imponents.
S' han tornat 3,837 pessetas 70 cèntims à demanda de 20 interessats.
Sabadell 26 de Febrer de Í888.—Per- lo Director, lo Tresorer, Pau T u r u l l tj Comadrdn.
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Papoletas de cobro à 7, 8 y í) rals miic, segons la classe del paper.
400 Estats. 80 rals; 1,000 Reglaments a 10 pàgiuas, 35, 40 y 50 pessetas, segons la classe del paper.

! mprempia de J. Comas, Capmany, 18.—Sabadell

ENQUADERNACIONS BARATlSSIWAS
Se fan de totas classes y preus, Ilustracions y Obras de iuxo, Novelas, etc, etc. Los llibres se cntregan a las 48 horas de encarregats.

NUMERADOR AÜTOUÀTiCH
Se :n ven un ab lo qual se pol numerar desde ;1 n ú m e r o 1 al í),9!)9. Dirigirse à
la Rambla, n ú m e r o 70.
inJL

Se fau Pacturas. Cartas, Memoràndums, Lletras y tota classe de
documents.
Aquesta casa ha rebut graus coleccións de caràcters pera tota
classe de 'tVabalb y especialment pera targetas a varies colors.
IMPREMPTA, CAPMANY. 18. -SUCURSAL, RAMBLA, 70

J O A N_C O M A S.-S A B A D

FESTA

ELL

INAUGURAL

DEL CENTRE CATALÀ DE S A B A D E L L
Contenint tots los discursos y poesías que "'s llegiren e:i la vetllada
inaugural de dit Centre y los més importants del dinar que tingué lloch
lo dia 27 de Mai-s de 1887.
Po venda en lo Centre de sascripcións de D. Llorens Lladó, carrer
de Sant Pau. número 4, Sabadell.—Preu LoO possetas.
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(Encuader
ïglibm especials y ratllats

i i i i

Papers pera cartes do totas classes.—Paper "'Mill,"—Blaucbet.
Fantasia.—Embalat] e.
A JL·A

7

H

Se fan piegadors de totas classes en fusta y cn cartró, ab lo nom
imprès, si aixís se desitja. Piegadors de 10 per 70 ú 11 per 72 centímetres, sense nom, a 12 duros milè y ab nom à 13 duros milè. En
cartró à preus barates.

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

Factor as. — Sobres. — Memoràndums. — Membrets. - Talonaris. —
.Reduccions de preu.—Tarjetas. etc, etc.

ENCUADERNADORS
de varias classes pera cartes.—Oapsas pera Pactaràs, Lletras, Rebuts
y altres documents.

Tallers: Carrer de Capmany, núm. 18.
Sucursal: Rambla, núm. 70.
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OBRAS GÀTALANÀS DARRERAMENT PUBLICADAS
COMÈDIA EN UN A C T E
ORIGINAL UE

. Pren: ü n a pesseta

D R A M A EN TRES ACTES Y E N VERS
ORIGINAI., UE

Preu: Dos pessetas

APLECH DE POESÍAS

45
Preu: Dos pessetas
T

i n
J

si i
111
- L E G E N D A EN V E R S

Preu: Tres pessetas
Totas aquestas produccions poden trobarse en lo Centre de Suscripcions de
Llorens Lladó, carrer de Sant Pau, n ú m e r o 4.—Sabadell.
Imprempta y Encaauernacions de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 18.—SABADELL

