ANY I I

NÚM. 38

Sabadell 2 0 M a i g 1888

Setmanari defensor dels interessos morals y materials de Catalunya
La correspondència al Director.—Los originals no 's tornan
PREUS DE

DIRECCIÓ, REDACCIÓ ï ADMINISTRACIÓ

Sabadell
Fora

Carrer de las Tres-Creus, n.° 9
SABADELL

SUSCRIPC1Ó
2 rals al mes.
8 » trimestre.

Un mímero sol. .
1 »
Anuncis à preus convencionals,

DE

M

ÀNGEL

GUIMERÀ

al) un estudi critictde JOSEPH I1ART
Aquesta obra ricament impresa sobre paper Brístol y que và ilustrada ab mes de 80 grans composicions dels artistas Joseph Lluis Pellicer y A . Fabrós, forma un tomo en foli de 328 planas.
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S' està agotant la edició.
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de 2 pessetas en la llibreria de Llorens Lladó, carrer de Sant Pau, 4.
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LA REYIMA REGENT ABARCE!
Dimecres passat, conforme estava anuciat,: arrivà; la Reyna Regent à Barcelona.
. •
;
Com' era de esperar, en la comptai ciutat se • li fen una rebuda
molt satisfactòria, no tan per lo entussiasta com per lo respectuosa y
séria,, .digna .dels nobles sentiments del nostre poble.
Aquest caràcter formal de la aculilda que Catalunya; ha dispensat
al cap del Estat de Espanya s' esplica perfectament. Si 's tractés de
festeixar los tromfs de nn General en temps de guerra, ó 'Is mèrits
positiu de un sabi Uegislador en temps de pau ó millor encara 1' incomparable acert de un gobernant després de retornat à uiï poble viril los drets que altres gobernants li prengueren, en tal cas, una ovació indescriptible s' esplicaría. No pas avuy que en S. M . D.a Maria
Cristina, no més devém saludar encara las virtuts personals de la dama
y 'Is generosos instituts de la filla dels Hap'sburgs, que pera nosaltres
representan la esperansa de una reivindicació.
Lo poble català s' ha' descüber.t unànimement devant de la Reyna,
pero no ha interrumput impacient son pas; ha aplaudit en general son
•zel de carinyosa Mare y de desdiíxada Viuda
aclamat ab
frenesí à la que, finr ara, sòls en petitsdetàlls ha donat disentidas provas de tendir à la expansió que Espanya ne.cessitai pera salvarse de
terrible pèrdua; . .
•
En una paraula Catalunya; PRENENT à una amiga en la Reyna Regent; com diu molt be en una poesia '1 distingit titerat don Damàs
Calvet; pero acostumada à rebre desenganys la Pàtria nostra,, no s'
abandona massa à esperansas que necessitan poderosos indicis pera
robustirse.
. ,:: - :.'
":'
. " • •'
De tal manera considerem y juíjém nosaltres la acullida que ha
obtingut la Familia Real à Barcelona.
Y ara, pera comfirmar aquesta opinió nostra, farém constar que
quasi totas las poesías que. desde 1' arch de .triomf oficial se llensaren
al pas de la comitiva real estavan redactadas en català y s' dirigian
ab tant ó mes; calor à la Arxidüquesa de Àustria que à la Reyna
Regent de Espanya.
A continuació ne transcribím una de elias:
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D.a MARÍA CRISTINA D E HAPSBURG-LORENA
REYNA REGENT D' ESPANYA
AB MOTIÜ DE SA VIKGUDA i . LA CIUTAT DE BAECELONA
jSalut! augusta reyna, que à la real potencia
que lla en vostra corona, juntar Déu ha volgut,
1' esclat de jovenesa, 1' estel de la clemència,
1' encís de la hermosura, lo flam de la virtut.
Per la primera volta, la terra catalana
ab vostres fills en brassos joyosa trapitjéu:
iVeniu, veniu a ella; oh excelsa sobirana,
lo poble que 'us aclama, d' antich lo coneixeu!
Lo poble que 'us rodeja, fill es d' aquell que un dia
à rius sa sanch ardida, donà als vostres passats,
que en jegantesca Uuyta do folla idolatria,
vostra imperial ensenya va alsar en cent comJbats.
Tal volta, ;oh gran regina! ja en jorns de la infantesa,
dessota 'Is bells oelatjes de vostre cel nadiu,
. les gestes, al contarvos d' eixa entlayrada empresa,
l : aspror també 'us digueren de nostre poble altiu.
Voltats per las montanyas, sentint I' alé ídel roure
y, pel llevant, del ona 1' acompassat rugall,
los fills d: aquesta terra cap vent los fa. somoure;
d' adulacions no 'n saben, son fer es lo treball.
Mes si ab sa veu asprosa, ressò de sa. energia,
sentiu que 'us victoreja, creyeulo, surí del cor:
com per Maria Tresa, va fer uú jorn la Hungri?^
sabria qui 'us aclama, per vos sufrir la mort.
Als ulls del nostre poble, no sou sols sobirana,
que empunya ab sas mans bellas lo ceptre de cent reys;
ne sou 1' Archiduquesa, que ve à donar ufana
al arbre memorable de nostres furs y lleys.
Ne sou la docta Reyna, que filla de la terra
dels plers de la familia, de Déu, del Art, del Dret,
en lloch d' obri à sos pobles les fúrias de la guerra,
vé à obrirlos les grans Festes, de son florit esplet.
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Al llooh hont Barcelona donà capdal exemple,
al llocli qu1 ensangrentaven los ódis y rencors,
la Indústria catalana hi ha alsat fraternal temple,
la sanch se nl es tornada gemat verger de flors.
Y Déu que en Yos ne esguarda sa filla ben aymada,
que pera Vos un ceptre l i ha semblat petit,
que tant com benvolguda, volguentvos venerada,
dessobre negres toques, corona !us ha cenyit;
Ns vol que las mans pures, que may la mort dictaren,
benefactores obrin les Festes de la pau.
iVeniu! a enaltir 1' obra, que fé y treball alsaren;
iYeniu! à rebre '1 ;Visca! de nostre poble brau:
A rebrer la corona de mes capdal valia,
la que les vostres obres guanyarse han sapigut:
los Uassos de la forsa 1' atzar pot desfé' un dia,
jamay los que nuaren 1' amor y la virtut.
Exemple de regines, clement, ardida, austera,
gelosa guardadora de nostres pàtries lleys,
de Yos la nostra terra, son KOU PBEVIÏÍDKE espera:
que sols de les grans mares ne surten los grans reys.
DOLORS MOSCBEDA DE MACIÀ.
Barcelona 16 de Maig de 1888

SIBOOIÓ

IPOILÍTIO.^

Tots quants nos interessem pel ho'n èxit de la Exposició Universal, podém estar
d! enhorabona.
Madrid queda desert ab motiu de la mateixa. Tot espanyol, deu haver d! estar content
perquè el gran concurs no es ni à Paris ni a Londres, sino en la grandiosa capital de nostra indústria. La Cort en pes va à donar llustre à Barcelona, deixant als madrilenys
sense lo seu explendor. Pot dirse que la, vida nacional se concentra en la gran ciutat catalana. Los pintors mes celebrats hi envian sos cuadros. Yico y Calvo hi preparan una
campanya artística y HASTA ' l senyor Echegaray lia acabat un drama pera que sia estrenat d Barcelona.
Poch mes ó menos aixís nos parlava un escriptor madrileny y corn pera corregir lo hasta que deixem transcrit, l i treu à continuació la primera lletra y surt ab
la següent banya.
Llàstima que no 1' hagi escrit èn català perquè sols aixís podria aspirar al premi de
las 5,000 pessetas ofert à la millor obra escènica espanyola.
Trasladém lo consell al senyor Echegaray y l i proposém lo següent grant títol
per son drama:
Si la emeja 'es tornés... Pot ser resultaria tragèdia, pro pel cas es igual.
Consti que parlem del drama; no de la Exposició.
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Y à propòsit del premi.
Lo que 's fa mes estrany pels escriptors de Madrid, es que s' hagi donat al autor d' un drama català, sent aixís que líavía sigui ofert al aütor de la mellor obra
espanyola.
Y.tenen r a h ó ; nosaltres y nostres treballs no son espanyols mes que pera contribuhir als gastos del Estat. Per aquest motiu sobran arguments al gobern pera
donar subvenció solsament al teatro castellà.
Lo senyor Linares Rivas va sortir del partit reformistas, va donar un tom per
la plassa y per últim se n' ha entrat al partit conservador.
L a Època al parlar d' aquesta evolució, ho fa en termes g r a c i o s í s s i m s . Després
de parlar y elogiar los principis del partit que defensa, diu: «que la agrupació d i rigida per lo senyor Canovas no esperava menos d' un home de convicció y conciencia honrada.»
Respecte la convicció... es consonant à evolució.
Tocant à la conciencia honrada... vale mds no meneallo.
Y per últim referent al bombo y platerets del dit diari, sols podém contestar
que 'n las botigas del comers polítich, es fàcil que prompte hi veuróm alló de: Aro
confundir la aniigua casa de... etc, etc.
A l passar dimecres S. M . la Reyna Regent per la plassa de San Jaume, aquesta
estava plena de gom à gom; tal com fou rebuda durant lo d e m é s trajecte, fou rebuda allí.
Lo respecte a la noble dama y à la virtuosa mare, imposà silenci al prudent
poble català, en cambi las afectupsas mostras d! atenció que se l i tributaren foren
complertas.
Al exclamarse allí mateix una senyora castellana del silenci esmentat, vàrem
sentir la següent resposta:
—A Madrid, aixís braman per Frascuelo com per Alfons X I I I , aquí !ns acomodém é las circunstancias y à las personas.
E l Imparcial, desfeníse en elogis al ocuparse del llibre Barcelona tal cual es
del senyor Valero de Tornos, diu que à serií precís un subtítol, l i escauria molt
lo de Colección de Fotògrafias.
Si per cas de fotografías tretas ab un objectiu de llinterna màgica, focadas
desde la Porta del Sol y reveladas ab such de sigrons del Sauch.
D'altre manera lo comentari del Imparcial, per los que coneixen Barcelona
resulta una brometa.
La Comissió Provincial de Zaragoza que va reunirse pera acordar las gracias
que havían d' enviarse à la Reina, à las Corts y al Gobern, ab motiu de la aprobació relativa al ferro-carril de Canfraneh, acordaren també proposar à la Diputació que nombri/t/Z adoptiu predilecte de la província al senyor Sagasta.
A primera vista lo plan sembla desgavellat per una provincià que com totas las
d' Espanya àb prou feynes tentm pa per ells; pro ben mirat es un gran recurs per
aumentar las filas en aquells días de prosperitat en que. '1 pohíe cridà Pan y T r à bajo.
Es un recurs molt socorregut per part dels que explotan la caritat públÍGja; a
vegadas llogan criaturàs a fi d''inspirar mes compassió.
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UN MINISTRE ANDALÚS
De tothom es conegut lo ministre d e i a Gobernació senyor Albareda. Es públich ja que és lo ministre mes andalús que hem tingut en
Espanya y que ell no repara en formas ni conveniencias socials quant
se tracta de fer un chiste ó de fer riurer al maniquis de la majoria parlamentaria, si be aquest sistema 1' acredita únicament com à fill de la
terra de Maria Santíssima, desprestigiantlo en cambi com à polítich
de talent y diplomàtich de figura.
Aixó no obstant, com fins are no havia fet mes que andalusadas,
tenia i mèrit d' ésser graciós que no deixa de representar alguna
cosa en la política madrilenya à falta de altres coneixements impropis avuy dia, segons sembla, de las personas que regeixen los destins
d' una nació com Espanya, ja que tots ells fan gala de,la mes desastrosa ignorància en matèria de saber gobernar dignament al poble
que 'Is tolera y paga.
Pero lo senyor Albareda ha volgut fiarse en lo que no entén, ha
intentat fer un acte serio y de importància y no ha pogut ferhi mes
lo ministre andalús per exelencia qui desde '1 moment que ha deixat de
ésser graciós nos he fet mes graxia.
Es de tots coneguda per desditxa la espantosa emigració que d' un
quant temps à aquesta part afligeix à la majoria de las provincias espanyolas y en altre continent buscan los fills de aquesta nació lo pa
que ni ab la suhor del seu front, los hi deixan guanyar los goberns de
Espanya, verdaders butxins de tot quant de bo tenia aquesta terra.
Donchs be, lo senyor Albareda, guiat per sos sentimientos patrióticos com diuhen los diaris que en la política madrilenya campan, ha
dictat una real ordre ab fetxa 8 del corrent que com era natüral
tractantse de certa gent, ha resultat una verdadera etsagallada.
Perquè, la vritat, pretendrer acabar la emigració justa y natural
en tot aquell que sols creu digne y honrat lo guanyarse, travallant ' I
pà pera sa família y no campar en la política, siga com siga, rastrejant y perdent la vergonya, pretendrer acabaria, repetim, privant ó
poch menos, à tot espanyol de que pugui sortir de Espanya pera dirigirse als altres continents, es un disbarat tant grant que à no haver
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sortit dél cap d' un polítich madrileny, semblaria que lo que hem llemt es un somni.
Y no obstant aquesta es la vritat pura y neta.
Lo senyor Albareda devia pensar:—los espanyols emigran cada
dia mes que es un gust, de seguir aixís no tindrem aviat qui pagui
.contribució y adeu moma; ^qué fer donclis5 No hi ha mes remey que
'1 següent qui pot quedar com axioma degut à mon talent innegable;
Pera evitar que 'ís espanyols emigrin no hi ha res millor que privarlos que surtin de Espanya.—
Y del dit aí fet. Desde aquella fetxa estan autorisats los gobernadors pera concedir ó no concedir permís als que, vulguin embarcarse pera America, Àfrica y 'Oceania.
'
Y heus aquí que gracias à aquest ditxòs decret,' los industrials,
comerciants y agricultors que necessitin per sos respectius negocis
anar à qualsevol dels punts citats, estar à mercè del gobernaclor de
sa provincià qui judicarà segons sia son curt ó llarch enteniment, si
pot concedir lo permís pera '1 viatje. •
De aquestos homes ne cliuhen demócratas y lliberals, quant privan à sos gobernats, fins del dret innegable que te tota persona humana d' ausentarse de son pals quant miiior li sembli.
jMes que hi farem! Que podem esperar dels homes que sols aceptan los ministeris, pera cobrar lo sou de son càrrech y quedarse després ab la cesantía.
Altres politichs, los que fan política de bona fe y ab verdader patriotisme^' haurían adonat que. si 'Is espanyols emigran no es pas
perquè al ferho hi trobin cap gust, deixant tal volta à la familia en lo
major abandono, sino perquè, aixafats per 1' insaportable pes de las
contribucions que aqui se 'ns íixan, veyént invadit., nostre propi mercat per los productes extrangers que tot ho acaparan, y ab lo temor
encara d' un pervindre mes trist y desconsolador, s' allunyan de sa
terra, fixos los ulls en altres pahissos també perduts com Espanya
quan à ella perteneixían y avuy tant richs y prosperant sempre, à
allà 's dirigeixen creyent trobarhi 1' amparo y protecció que en sa
casa se 'Is hi nega.
: : ;
Si aixó comprenguessin, si fessin cas de ias queixas que exhalan
totas las provincias d' Espanya, jcom no se 'Is enrrogiría la càrà de
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vergonya, si es que encara 'Is en hi queda, al veurer que per sa culpa se troba la nació en la mes espantosa misèria.!
Mes no hi ha por de que se 'n adonin may, Tindrían de ficarse
altre volta en lo reco de mon, d' ahont en mala hora sortiren y aixó
no 'Is hi convé pas à sos particulars interessos.
Ells pera viurer necessitan tenir entre sas mans, encar que tant
sols siga un tros de nació pera explotaria à son gust y à sos despótichs capritxos.
Los sers mes envilits, quant han clavat la punyalada à sas víctimas no esperan pas contemplarlas en 1' agonia, sino que fujen y s'
amagan horroritsats de sí mateixos.
Ells no, ells la contemplan ab la major calma, dispostos encara à
seguir sa campanya exterminadora, y disputantse 'Is Uochs de preferència en los grans festius que 's celebran demunt son cos, ert y glassat com un cadàvre.

Girem enrera 'Is ulls
y !as oetjadas.

En va lo poble la conquesta exalta
de drets que l i serveixin com escut,
que no val pas sa aspiració mes alta
las santas Uivertats qu' havem perdut.
Cal mirar endevant ab fé sencera
per trovar nova llum en 1' avenir,
mes cal també girar los ulls enrera
quan hi restan tresors per recollir
Si en estàtua de sal fou convertida,
quan mirà enrera, la muller de Loth,
fou sols perquè deixava en sa fugida
rastre de crims, de malvestats y llot.
Mes lo qui deixa enrera una semensa
de pau, de llivertat y gratitut,
be pot girar los ulls sense temensa,
be pot tornar à recollí '1 perdut.
(i) Llegida per son autor en !a nit del 3 de Mars, en celebració del aniversari del «Centre Catald»
de Sabadell.

t>
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Girem enrera 'Is ulls y las petjadas
sens tindrer por à deshonrés dictat,
y recollim de las etats passadas
lo que no 'ns dona la present etat.

*
**
ü n poble lliure qu' en la pau prospera
y estima lo travall ab ver amor,
de qui '1 regeix ab ànima sencera
es sempre lo mes ferm sostenidor.
Així '1 Rey Jaume, d' eternal memòria,
judica à Catalunya ab rahó seient,
y enlayrà son renom y sa alta glòria
fundant lo popular Consell de Cent.
Vencent i ' inich poder de la noblesa,
ensemps del Rey y '1 Poble vexsador,
aumentava del trono la grandesa
y aumentava del poble 1' explendor.
Trobava '1 ciutadà soberanía
à 1' ombra benfactora del Consell,
1' odiosa lley de castas s' abolia
y tots eram iguals al desant d' ell.
Pera vestirne 1' inmortal gramalla
fins l'obrer mes humil era cridat,
qu' en nostra Catalunya '1 qui travaUa
ja es digne d' ésser lliure y d' essé honrat.
Los Concellers entorn de la Corona
eran del Rey los vetlladors fidels;
qui à un poble honrat llevors de drets II dona
dels devers nies sagrats fa creixe arrels.
Benhaja '1 Rey qu' essent del poble pare
honra à sos fills ab furs de dignitat;
benhaja aquell qu' avuy recorda enoare
las llivertats augustas del passat.

Consell de Cent, 1' institució mes noble
de quantas en la terra n' hi han hagut,

• •

T )
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tú érats lo poble governant al poble,
tu érats lo Dret, la Pau y la Yirtut.
En las festas y 'Is dols, en pau y en guerra
jamay mancares als devers sagrats,
y guayte vigilant de nostra terra
vetllavas per las patrias Uivertats.
La riquesa del poblo íbmentavas
ab proteotoras lleys, plenas d! amo)1,
y V empresa dels gremis animavas
per donar a la Indústria mes vigor.
Lo Comers íi ta ombra refloría
aumentant sa grandesa y benestar,
y la Marina nous mercats Y lli obria
vida rebent del Consolat de Mar.
Pera aumentar las fonts de la riquesa
en i ' estranger obriàs novas déus;
t' inspirava a tractar la noble empresa
de que '1 travall no saanqnés may ais teus.
No fcyas com avuy los qui 'ns reg·eixeii
que, venent sas conoiejicias y son cor,
als pobles que travàllan empobreixen
y al estranger regalan sou sulior.
Los Có dielis v las Lleys ab que r'egías
de justícia y de dret éran espills,
y '1 nom d* llustre y savi 't conquerías
ab 1! amor mes inmens cle tots tos filla.
Al Poble y la Corona en maridàtje
unia ta sagrada institució,
y érats lo Has de flors y de vematje
que consagrava sa ditxosa unió.
Si mal aconsellat lo Rey volia
rómprer inicb la fé del sagrament,
los nostres furs y Uivertats cobría
lo noble escut de lo Consell de Cent.
L ' historia de la pàtria exemple 'ns dona
d' un Rey que 's resistia al Yectigal,
y en front de la gramalla. la corona
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sentia tremolaria testa real.
Fivaller y Ferran lo d' Antequera
lluytaren allavòrs com pbble y rey,
y '1 Conceller ab ànima sencera
vencé en la Uuyta fent triomfar la lley.
Eran poders iguals que niveliàvan
la Justícia lo Dret y la Rahó,
y en los pactes sagrats que 'Is enllassavan
residia la forsa de sà unió.
La defensa del Dret y la Justícia
dava forsa major y valiment;
y quan lo Rey somniava una injusticia
los ulls l i obria lo Consell do'Cent.
En 1' amor qu' à sas lleys tenia '1 poblí;
hi trobava lo Rey un ferni escut,
y la fé y la virtud del Consell noble
lo feyan vencedor al ser vensut. •
Aixi ho vejé 'N Ferran lo d' Antequera
judicant al insigne 0011001161',
quan, al morir, sa voluntat clerrera
volgué confiar tan sols à Fivaller.: • ••

:

Benhajan aquells temps en qiie lo poble
era àrbitre suprem de sos destins,
y ab las lleys que 's dictava son seny noble
obria à sa grandesa nous camins.
~
Bonhaja '1 temps aquell en que tenia
lo poble pau, justícia y llivertat,
gosant de la capdal soberama
: ,
que 'Is qu' avny 1' hi prometen no l'hi han dat..
Avuy lo poble que travalla y paga
del esclavatje du '1 estigma odiós,
y sa set de justícia no s' apaga,
y es son jou més dur sempre y afrentós.
Avuy sí celebrem unas absoltas
pera honrar la virtut d3 aquells passats,
fins del temple de Déu sota las voltas
ens privàn d' enaltir sos noms honrats.

>2H
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Ab lleys desatentadas ens captivan
lo travall, font de pau y de virtut,
y de queixarnos fins lo dret ens privan
recordant que 1' esclau ha d' ésser mat.
Avuy la nostra terra trista y pobra
gemega sens conhort y ab dolor ver;
de Ferrants d' Antequera 'n te gran sobra
y l i mancan bons fills com Fivaller.
Benhaja '1 temps passat; los ulls enrera
girem tots ab racansa y ab dolor,
que 'ns mostra lo passat la felis era
de pau, de benestar, virtut y amor.
Girem enrera Is ulls en 1' agonia
perquè recobri '1 cor son ardiment,
contemplant una pàtria que floria
a 1' ombra augusta del Consell de Cent.
Institució sagrada qu' igualava
los fills de la noblesa y del travall.
y en la roja gramalla hi vinculava
las mes sengles virtuts en abrigall.
Girem enrera 'Is ulls; la santa herència
que 'Is passats ens llegaren recollim,
qu1 en ella hi trovarém la nova ciència
que 'ns portarà à 1' ideal que perseguim.
MANEL RIBOT Y SERRA.

Conforme estava anunciatat, lo dimcres à la tarde passà per aquesta ciutat lo tren
Real que conduhi à Barcelona à S. M. la Reyna Regent.
Esperavan 1' arribada del tren Real nostre excelentíssim Ajuntament, Jutje de l.a instància, comisions del Bancli y del Gremi de Fabricants y de més personas influyents.
L ' acullida qu' aquesta ciutat dispensà à S. M. fou digna y magestuosa com correspont
à una dama que, ademés de las condicions de Reyna Regent, atesara cualitats y virtuts
morals dignes dellpansa.
Gran número d: obrers de nostres fàbricas foren à la Estació à saludar à la regia Senyora en prova de simpatia à sas rellevants preudas morals y religiosas.
Los balls celebrats en lo "Círculo Sabadelles" ':Centro Industrial" y domés societats
de recreo estigueren molt animats durant los días de la passada Aplech.
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La festa dels Aucells estigué, com sempre, animadissima. Varen darse los premis de
costum.
De forasters poclis y aquestos ab cara d£ atmetllas amargtsntas.
Creyém que ahir que daren completament acabadas las instalaoions de la secció d' Indústria d' aques ciutat en la Exposicó Universal de Barcelona.
Lo diumenge dia 15 del corrent celebrà la "Acadèmia Calasancia" de las Escolas Pias
sa anual festa literari.
L ' acte, com de costum, fou solemne, al que si veigeren repressentadas totas las classes
socials y gran número de familias de la aristocràcia sabadellenca representadas en sa majoria per elegantas damas galantment invitadas.
Ocupà la presidència lo senyor Alcalde don Joan Casanovas Sallarés, qui tenia al seu
costat à don Francisco de P. Benessat, diputat provincial, reverent don Segimón Boix,
rector de la parròquia de San Fèlix y PP. Escolapios de los col-legis de Barcelona y de
Mataró.
Semiramis, bella sinfonia tocada à piano y armouium fou la primera pessa que se executa, y per cert admirablement, essent molt aplaudida.
Seguidament varen pronunciarse alguns discursos adecuats al acte y Uegíreiise bonicas
poesías per los joves Llonch y Saus.
Los senyors Puig (don Eugeni), Trias, (don Martí) y Ribot (don Manel) llegiren los escrits trascendentals L a pintura y esc^liura. La escuda Cristiana y la Economia política y
Librecambio, respectivament.
Lo reverent P. Llanas pronuncià ó mellor dit improvissà un discurs elocuentíssim com
tots los que surten de sos llavis, per lo cual la numerosa y distinguida concurrència 1' hi
tributà merescuts aplausos.
Lo senyor Alcalde pronuncià per últim un sentit discurs alavant 1' influencia moral,
relligiosa y educatica de las Escolss Pías, dihent entre altres cosas que tenia à honra ésser
deixeple de las mateixas.
Nos associem de cor als nobles sentiments del senyor Alcalde, puig que com ell havem
sigut educats en aquellas Escolas y fem vots pera que d! avuy endevant y comfinsare sian
los nobles esforsos d' aquells PP. de la ensenyansa moral y relligiosa degudament reconeguts.
Ha quedat constituhit definitivament lo "Centre Català de Sant Pol", propossantse son
Consell directiu travallar sens descans en be de nestra estimada pàtria. Constituheixen 1'
indicat centre las.personas de més representació de Sant Pol, haventse nombrat pera sa
Directiva 'Is senyor seguenls:
Presiden, Bonaventura Gombau.—Vice-President, Victorià Mas.—Tresorer, Marian
Roca.—Secretari, Leandro Rovira.—Subsecretari y Comtador, Joseph Roca.—Vocals:
Quirse Fugaset, Joeepg Castells.
Fem vots pera que '1 nou Centre Catalanista arribi al mes alt grau d' esplendor, lo que
te forsosament de succehir dadas las personas que constituehixen sa junta.
Lo professor superior de primera ensenyansa, Don Bartomeu Sala. ha publicat un^
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important obreta .que porta per títul: LUsons fàcïlas de Gramàtica espanyola y de llengua
catalana pera us dels colegis de primera ensenyansa.
:.
Inútil es elogiar 1' obra que 'ns ocupa, tant mes quant dit professor ha demostrat suficientment sa uptitut en las varios obras que porta publicadus.
En la galeria del primer pis de las Casas Consistorials de Barcelona y e-i lo Uocli que
avans ocupava la Majordomía, s' hi han colocat los retrates dels llustres catalans Fontanella, Viladomat, Muntaner, Güell y Ferrer, Gimbornat y Capmany. En la galeria ahont
hi ha la porta principal del Consistori, los de Piferrer-, Campeny, Manso, Aribau, García, Prim, Moncada. Fivaller, Salvà, Claris, y en la de entrada al saló de conferencias los
de Balines y Requesens.
Segons nos diuhen de Manlleu, es casi segura la instalació d' un Centre Catalanista en
aquella vila;
'
. ' '
Desitjém que 'Is esforsos qde 'Is catalanistas de Manlleu fan, trobin ressò en tan important població.
La Estació de, Tarrasa estava adornada pera rebrer a D.a Maria Cristina, ab rótuls dedicats à ella y à son fill en català, castellà, vascongat, gallego y alemàn.
Ho celebrem moltíssim; •
•
•
Y ab tal efusió ho celebrem q«e donem la mes coral enhorabona al que va imaginar
tan delicat obsequi que es al mateix temps eloqüent manifestació regionalista pera la Reyna
de Espanya prova de delicadesa pera la Arxiduquesa de Àustria.
Al autor de tal idea lo contem entre 'Is bons catalans.
' Llàstima que no haigi presidit 1' ornamentació do totas las Estacions do la línea en la
mateixa diada.
^ •. • , • •
En lo saló d' espectacles del Ateneo SahadclUs se posarà: avuy «n escena per la companyia d' aficionats del mateix, la "sarsuela en ua aoto La'Saka de Aniceéa; estreno del
juguet cómich en un acte Gat per Llébra y la sarsuela en un acte Dorm, íi petició de varis
socis se repetirà '1 coro de la sarsuela E l Anülo de Merro.
Avuy, demà y demà passat, en la Iglesia dels P. P. Escolapis, se celebraran las Quaranta líoras, A las 6 y mitja del matí s' exposarà à Nostre Amo; à las 10 so cantarà ofici
solemne: y à las 6 de la tarde se resarà '1 Sant Rosari, se cantarà '1 Trisagi, acabant ab la
reserva"de S. D. M.
.

ENCUAOERNACIONS BARATÍSSIiMS
Se fan de totas classes y preus, Ilustraciòns y Obras de luxo, ISTovelas, etc, ctc. Lós llibres se entregan à las 48 horas de encarregats.
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Dirigirse al. guarnicioner 'Jóséph. Oa^drès,-.carrer de Satít Jóan.f i

Papeletas de cobro à 7, 8 y 9 rals milè, segons la classe del paper.
400 Estats, 80 rals; 1,000 Reglaments à 16 pàgirias, 35, 40 y 50 pessetas, segons la classe del paper.

Imprempta de J. Comas, Capmany, 18.Sabadell
Se '-a ven un ab lo qual se pot numerar desde ;i n ú m e r o 1 al 0,999. Dirigirse a
la imprempta d'aquest periódich.
'
, .. ' . '

L4:.EQUITÀTiï.A-flEL8 ESTATS. UNITu

S O C I E T A T B E .SEG UROS S O B E E L A . YJJD-.A

Delegació le fmm y'Poríügal, carrer le Sevilla,. laftrií •
Delegació de Cataimiya é Jslas Balears, Raila i': EsM^, o.jral, Barcelona
S i t u a c i ó de la Societat en l.er de Janer del present any
Actiu
. . . . . . . .
duros 84.378;904!85
Pasiu, valuació al 4 per cent
» " 66.274.650
Sobrant . . . . ;
»• •18.104,254 •
Entrada total
»
23.240,849
Entrada per premis ". . .
• '. Nou seguro en" 1887 . . . .
» 138.023,105
Segurp vigent
, » 483,029y5.62 •
Honrat per la delegació de Catalunya ab '1 càrrecli d' agent y representant en aquesta, de la esmentada Societat, he cregut convenient doaar à conèixer, en obsequi als nombrosos suscrits que en Sabadell conta y al públich en general, V estat floreixent ab que
funcionà, tant en Amèrica com en Europa, la Societat "La Equitativa" y al mateuéiemps
oferir à quantas personas tingan à be suscriureshi pera aprofitar los beneficiosos fruyts
que proporciona, que en la oficina do mon càrrecli, carrer de Balsas, núm. 34, se donaran
quants informes •s .dssitjan, relaciona t sobre las diversas combinacions de seguro que
aquesta important Societat emiteix, y se demostraran los positius resultats que s' obtenen,
no tant sols en los casos de mort, sino també si s' arriva ab vida al terme del temps d'
acumulació estipulat en lo contracte.
Sabadell 1.^ Abril de 1888.

Joaquim Miralles y P a d r ó s .
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FABRICA LA MES ANTIGA
DE

TOTA GLASE D'EYNAS DE T A L L Y DE AGRICULTOR
Cuynas economicas de tots tamanys y sistemas, baterías de ferro
estanyat y de porcelana, pessas de ferro, fogons de tots tamanys y de
diferents classes, etc., etc.
També s' adoban cuynas vellas y demés acessoris.

aRAN DIPÒSIT DE CARBÓ DE B. JOAN Y DE COK

GRAUPERA GERMANS
PEDREGAE, NUMS. 15 Y 18.—SABADELL

AVIS A L PÚBLICH
Lo taller de ENQUADERNACIONS y OBGECTES DE ESCRIPTORI se ha trasladat de la R A M B L A , NÚM.
70, al

Carrer de Capmany, núm. 18, Imprempta

J O S E P H

P U I G

Gran dipòsit de licors, vins y champagnes de totas classes à preus
de fàbrica.

Rambla, 223 y 225.—SABADELL

O BREUS D O C U M E N T S
PERA ESCRIURER CORRECTAMENT NOSTRA L L E N G U A
PER

L I L i O I R BUSTS IP OIR,
P r e ü : 2 rals

T E T

Se ven en lo Centre de Suscripcions de Llorens Lladó, Sant Pau, 4.—Sabadell.
A Barcelona 's ven en la llibreria de Eudalc Puig, Plassa Nova.
Imprempta y Encuadernackms de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 1 8 . — S A B A D E L L

