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Ais homes republicans
de Sabadell
En aciuets momente, per a iiosaltres snlemiiials,
teii-ae carree, hornea republicuns, lo que representa
poder oferir aquesta obra nostra que tants sacrificU
ena costa i amb la joia inmeuaa que ieaprés de aaliular-vos ben cariiiyosamentamb tota la BÍDcerilat
de noBtrii jovenesu, veiiim a oíerir-vos les seves planes per a que eus ajuiiou en nostm tasca, tant en lo
que'8 refereixi a cultura com a propagar i det'ensar
ela noBtres ideáis, p e r a poguer tote junta douarllargu i proíitoaa vida a n'aqueat setiimuari.
Feia massa tempa que ueccsitavem a la preinsa
caciquista per a que'us fes l'obsequi d'aceptar uua
rectiticació quaot ereu massa inddiosea teaseveaescomesee i encare ens haviem de aotinetre a la senBura vorgonyaiit per a no perjudicar els seus iutereasos. Avui, dmica, s'ha acubat. Lea joveututa
eeinpre lian donat provea ben evidentes de que seuteu ela ideáis de redemció auib tota la SBva uiagnitut, i eu totes les mauifestacions aont s'iía ventilat
un i'roblema huma, polític o social, alli han ocup.at
el eeu Uoc uus joves per a defensar-lo amb tota I'
impetuosicat de les furaes acumulades en els cors
jovea, i mes encare quaot a'liau d'iraposar devaut
de lea injuslicies déla homea. Aixís, dones, aqüestes planes, aont h¡ vibrará aquesta forsa do joven'
tut. sferán un íerm baluart per a tote aquella qui
Iluitin a m b fe i braó per totes lea coses eulairadea.
fará una intensa campanya
per a posar en evidencia ala que de nostres ideal eii
fan uua taj^adora per amagar tota la seva pobreSABADBLL FEDBRAI

D'ESQUERRA
Els originaU no'g tornen
Deis articles iie SOQ responsaliles els Büus respectiua autora

sa i procurarém que'l poblé els conegui a m b tots
eis seuB detallsper a despreciur-los cora semereixen,
no en nom de un deapit que uo eeutim, si no en
uoui d'aquets ideáis, que son massa grans i massa bella perqué aqueta hornea, amb el seu rebaixament moral tan mauit'est, els prostitueixin d'aital
manera.
Encoratjardm ala generosos lluitadors per a eatimular-los a seguir per el cüuií que marquen nostres
idéala, Bonse claudicaciona de cap mena, i que la
Uuita siguí a devant de tothom per que tothom ets
hi estimi aquesta generositat.
Al nostre entendrer, convé quo siga un íet el bloc
de les eaquerres, per creurer que aixis fem obra republicana, avui mes convenient q u e mai, ja que a
tot arreu i aquí a noatra ciutat polser amb mes consistencia, es presenten unitg com u n sol honie els
dilerents agrupaments de drcta íins el punt d'englobar a ses fileres els elements mea oposats, com
per excrople monárquics i carhns que no teñen res
de comú, tota vegada que'le uns delenaen lo estalilert i ela altres troballen per endorrocar-lo. I no es
just que nosalLres ena entretínguém a combatrens
mentres aubsieteixi aqueat agrupament de minarles
en peijudici de nostres Ilibertats i sentiments.
Nosaltres, fedérala nacionaliates republicans, desitjém que cada colectivitat respecti els diferents
eriteris que pugnin motivar-se per les sevea tendenciea i deixarém de banda tot lo q u e pugui ésser
raotiu do discordia per a dedicarnos a que l'araor i
estimació imperi entrenosaltrea, propagaut tots juuts
l'amor a les santea Ilibertats i conseguir, per demuut
de totes les coses, Tautonomia i la república.
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El defalliment polftic
Heuaaqui la nota mortificaiita que s'ha ensenyorit de nostra ciutat. U D defalliment es posible concebirlo quan ve precedit d'un excéa de trevall corporal o mental eii diverses maiieres; mes eu les actuáis circunstancies que'n la vida política no s'lia
registrat cap moimeut de trascendencia, uo es posible capir que aquesta ciutat, que ha signt l'espill
aont sí han enmirallat els demés poblea, resti aclualment atuida fent una vida xorra i desequilibrada.
Aiialitzant lea causes d'aquest lamentable entorpinient, vui deduirno, com a causa primordial, quo
'u son responsables les mateixes syciíftats pulítiques
amb el conjuut d'ellemeuts que'u les mateixes integran. Pui^; aqüestes socíetats que teñen per norma l'acció cultural i política per el luillotament do
I'avenir, han convertit en totaiitat el seu programa,
i no prou amb aixó, siuó que inverteixen el tema
actuant en sentit d'oposició al mattiix; dones deaprés que'ls cap-devantera es preocuptin de lo inútil
deixaut lo esencial, han caigut eu l'iniperdonablB
gravetat del mal exemple, perquó els que reaultaven ésser els pares i timonera permeten avui dintre
llurs cásala política que la joveiitut, l'eocarregada
de cullir els fruita senibrats per els primerd, esmersi el lempb miserablement eu jocs, duusea, patina i
demés sports, havent convertit les seves societats
totahnent recreativos. I jo faig responsables do
aquest rotroeós, ala qui avana, actuant de devantera,
Babien alear sa veu imperiosa per a senyalar sempre la norma de la societat, i avui entregáis al defalliment mandróa no actúen gens, deixuntque tothom fassi lo que millor li sembli. I si els interrogueu per a esbrinar les causes i de que's deriva
llur coinportament, per tola resposla vos dirán que
están posaeits d-un desengany, i al dexifrar-lo podreu observar que dependeix generalmenl de queatiouB persoaals; i quant no es aixís, nludeixeu alguna mercodera de la política que hauden d'ésser
desapercebuts; i no veueu que retreurersou mal cornea constitiieix una importancia i conaideració envera ela que tan grollerament mereadeixeu amb les
nobles aspiracions del pobie.
Altrement aital actuació conatitueis un agravi per
ela bornes de recte procedir i un remordiuient de
conciencia al recordar aquella gran sinceritat del
home justicier, del venerable Pi i Margall, que si en
les actúala circuuatancies fuá poasible la eeva tornada, actuaría de Jesucrist, expulsant ais vividora
a costa de aes doctrines. I si ens preguutava ¿que
haveu fet i quina ea la vostra obra?... Nosaltrea no
sabrlem que contestar i acotarlem la testa, confosos
i avergogonyits... ¡Deis ulls del gran mestre u'eixiríen llágrimea de sentiment...!
Compadiu-vos d'aquesta joventut que oblida ele

sentiments patria i fixea-vos que sena é\h, st^gucix
una altre joventut, polenta, generoaa i Huitadora.
De no fer-ho aixfa, me permeteré descarregar amb
vosaltres les paraules inraortala i sentencioses del
gran Zota J'accusse i amb la caro ben alia podré dir:
«^o acuso a aqueta veDs Iluitadors de la causa de 1'
actual decadencia política i de no ajudar a n'aquesta joventut, d'un esperit obert a tota obra humana,de
ferma voluntat, d'un cor fervent i bategant d'entussiasnie i que a tothora está di.«posada a cooperar
aiiib vosaltres per la gran tasca de la reivindicad o deis bornes i déla pobles.
JAKIVALL.

D'una Assamblea
Demá dinmeiige, cel iebrará el partíl do Unió Federal Nacionalista Repiibíicana l'Assamblea Nacional correapoiient al jiresent any.
Teniín entes que en dita Assamblea es presentará, entre altres, una proposició, que ja va éaser presentada a l'assamblea anterior, déla delégala de la
Joventut Federal Nacionalista Republicana de nostra ciutat, encaminada a que excloexin del partit al
diputat per aquest districte en Jaume Crueüs i Sallares.
Com tothom sab, dita Joventut, al anar a la lluita per els ideáis que sustenta, no vnlgué junyir-se
ni meuys recoueixer al Sr. Cruells al diputat federal nacionalista república ja que aixís milita dintre
aquest partit, no per odis personáis, gíno per la conducta política observada per el mateix en aquest
districte, en uu tot oposada ala ideáis que sustenta
i defensa aquell partit i per lotaut aquesta Joventut.
No es cap secret per ningú ijue'l üenyor Cruells
lia comea imperdonables acles d'una inmoralitat
política ben manifesta; deis seus idéala, si es que
mai n'ha tingut, els lia fet servir per anar ocupant
carrees de categoría fina que lia pogut obtenir l*investidura de diputat, fentla servir de capa per a ela
seu8 fina partieulars, arrivant a ésaer, actualment,
el veritable cacie d'aquest districte.
La Joventut Federal Nacionalista Republicana,
ha fet una informació respecte d'aquesta conducta
que corroborará i será una indiscutible def(nsa per
la proposició presentada en dita Assamblea i que 1'
apoiarán, ademes, preatigioses persoualitats.
Dita informació scgurament será publicada en
aqüestes planes en nombres successius.
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De Consums

Del día

Es reuiiiren ja fa uiis ilros diveraes entitats per a
trautar de la supressió de l'iinpost de consuma i convidaren a totea les entitats de Subiidell per que lea
ajudesain a portar a cap dita millom, donant la casualiiat do que rcspongiioren solsaraent a dita crida
les entitats desquerro i obreros, deixañt-ho de fer
lea de dreta i patronals, Aqueat sol fet jii demostra ben clarament qui son ais que perjudica o beneticía lu supressió. Aqueil riiinor (jue tan interés
tiugucren en fer corre i encare hi ha qui el creu
fundat, de que de la supressió no en participnrant
cap benefici els obrera, no fan altre cosa que un ardil per que no'a prengués amb eatussiaeme j deixar
les coses tal com estaven, pro degut a una intensa
campanya que s'ba auat portant a cap dintre do
les societats, cornensen a despertar eutussiasmes que
no tardarém cu veure-Is ben manifests en contra 1'
odios impost.

Avni la noatra joveutut resta adormida i nua indiferencia gran aplana totes les energíes deis lluitadors, que'n altres apoques ja a'haurien redressat
contra l'apatía en que está assuniit el noatre poblé.
Uua guerra en que fa temyís resta asumida' la
trista Espauya com es la guerra del Marroe, ja no
veu el poblé com la joventut, que hauria d'emplear
els seus esforaos a fer próapera la vida de la nació,
esmeraeii aqneates energles a niantenir e l patriotisme d'una governauts inoptes, fent-les servir per a
conquerir una terrenys que no'na donaran cap proñt. Guerra de conquesta es la guerra del Marroe,
atrets perqué el previndre d'Eapanya está en aquellos terrea estérila, que és i será la toml)a de tota
uiiii joventut; siguent motiu de que eeutenars de
fauíiües eniigrin en busca d'un meÜor benestar,
perqué allí aont ha estat el breasol deis seus amora,
ea avui térra ingrata i no pot mantenir aoa tilla.
Ela governante no veueu aquesta altre sangría, i
folla de grandeses, tampoc veueu la situació .del
pais o no la volen veurer. Dient complir l'acta de
Algeciras, que obliga a Espanya la penetració pacifica en I'altre vessant del estret de Gibraltar, cada
dia es precis embarcar batallons per a pacificar
oquellea Ierres, i la nostra joventut que en altres
temps hanrla dos ela punya d'ira, al contemplar ele
jovea quo retornen nialiiUa a lea seves Uars, i la joventut, norvi del pobló, esperanaa del avenir, resta
adormida tot eaperant l'hora propicia per entonar
una marxa qnalaevol.
S.

E! poblé, per esencia, aborreix aquest cercol de
ferro que enrotUa la ciutat i en fa esclauB ale ciuta^
dans que vejeutse obligita a comprar materies eu
altrca cíututa, se venen catxejats i a voltes fins les
dones no son respetades per els empleata del rauí.
L'liÍBtoria deis consuma está tota plena de satig
i no hi ha caseta que no hasi sigut tostimoni d'
una petita revotta o no hi hagi un trist recort, motivat por l'antipiitic impost
En el ram de consums es aont iii passon sempre
líiartiugales i sempre havém sentit dir quü'a presta
a l'escamoteix, trampes i combiuacions perjudiciala
u la ciutat o a una o altrea.
Es ciar que noaaltrea voldrieui que'ls bornes empleatM en el ram i que son inúiila per alíres coaea,
que l'Ajnntament eis coloqutSs en una forma o altre per que poguesüiu teñir, al menys, una inensua^
iitat per a sostenir se, i estéin bsn segura que molta
(Vella estaríen mea que joioaoa de poguer-se auomenar qunlsevuíga altre que no t'oa e! do burot.
Feí aqueta mofius eiis es sinipiitic aqueta moiment que noaaltres apoiaréni amb entussiaame i
ajudarém amb tot el cor.
Recomaném a la coinissió quo posi en práctica
els seus acorta, anant, sens9 contemplacions al descobrímeat do la riquesa amagada, comensant a fer
mitins i inauifesíacions per a (jue ela sabadellenca
douguin tota l'importaucia que te aquest problema i la moralitat que enclou.
Veureu I'estat d'entussiasme que trobareu i"^""
a obligar a l'Ajnntament a que tregui aciuest ^'g^e
de retroséa.

Els cruellistes
Deia «El Foble Cátala» de dilluns passat:
*LES liLECClONS.—Encare que aembii prématur pavlsf-oe, se pot dir que ja va prenent-se* amb
interóí'. on aquesta ciutat, la próxima Iluila electoral. S'lian cellebrat algunos reuniona, encare quo
ofidoses en alguns eeutrea política i económica, i solían olguns noma com a probables candidata.
S'ha comentat molt irónicament, una d'aquestes
reuuiona oficiosos, ce! lebrada en el Café Iberio,
por !a clasee de persones que la componíen i mes
encare, per lo que's refería al sen convocador. B'ha
vist fina a quin puut arriba la deapreocupacjó d'alguues persones que volen obteuir, encare que'l poblé uo'la tiugui gairo simpatía, l'acta de regidor».
Nosaltrea, mes indiscreta que'l corresponsal del
estimat confiare, dir(5m alguna cosa mes respecte a
la reunió ceMebrada en el Café Iberio.
(**,
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Dita reunió fon convocada per el eeuyor Pláoifc
Sagalés en nom del eenyor Cruella, i tots eia reunita
eren els mes significáis crnellistea, alguns antics aoCÍB del Centre Nacionalista República i algúns tambó actuáis aocis del Centre Cátala: H a n ceMebrat
ja varies reunioua i no en el cafó, sino eu el local de
l'Aseociació de la Prenosa, siguentuoa verilable iraprudencia per part del senyor Sagaliís, preaident de
dita Associació i lloctinent, cora se ven, del senyor
Cruells, de fer servir aquell local per conxorxes
electorala, donat el fí perqué ha sigut creada dita
Associació, i no ea aixó soisament opinió costra, sino de varia socis de lamateisa que lio manifestaren
igualment.
De dites reuuious n'hfl sortit el rumor que aqueta
cruelUstes presentaríen, entre altres, al senyor Marti i Julia, que sois fa de nacionalista quaut ae opropen elección8.
També's diu que les reunióos fina avui convocados per obra i gracia de nostre dipiilat, es trobcn
intiraaraent Iligades amb el uoreil partit llibeial
inonarquie d'aquesta ciutat.
E o nombres suceesaiua ja'n parlarém mes extensament d'aquets assumtes.-

La forta joventut
Les aanefl joventuts qu' ardida ee llenseu
a la Iluita, sedeuts de Ilibertat,
i arount alsen els cora i alliora pensen
reconstruí una nova humaiiitat;
lee sanes joveutots qu' altíus defensen,
ávida de Uum, ]a noble idealitat
i enlairen llur esprit qcau just cornenaen
a reeuiJir els frnita de germaudat;
ea q u ' han sentit 1' ardeneía de la vida
i conté a' han donat del despotisme
qui porta per angelí I' eaclavitut;
ea qu' han sentit la veu adolorida
déla qui han caigut a mana del caciquianie
per no seotir-se forte de joventut.
W.

Galería Municipal
Cara i creu
Oferím a noatree Ilegídors una conversa inédita
que segurament pjaurá a molts el sapiguer-la, per
trffctar-se d'unee iutimitats edificants.

L'eacena es deseiirotlla eo una dependencia de
ca la ciutat aout eatá reunida la Coinissió d'Iíjsenda
composta per els senyors Griera, Llagoatera, R o dríguez i altres. Surt un moment en Llagostera i
toroa entrar ncoinpaiiyant a una dona que fa de revenedora a plassa. Després de lea consegüents aalutacions que marea la cortesía, pren la paraula el
asiiyor Llagostera qui diu:
—Senyora: Jo vine a informar-vos com haveu
eofert uu error a l'imposar a n'aquesta boua dona,
una multa que te son t'ouameut el no haver-se sabuÉ explicar prou clarament. Lea balaoMea i pesoa
objecte de la penyora, les deíxá a un aeu conegut,
douCB que ella precisament no les feia servir...
—El senyor Rodríguez (interrompint); Deixeu se
de que no lea fasai servir. Nosaltrea debém acatar
lu Hai qui marca (axativament que'a fa mereixedora d'aquesta multa i com que la legalitat ea la lega-

litat..
—Senyor Llagoslera: ¿D'aont ha aorütaquestjjMritá legnUsia? Tiugueu present que aqueta senyora
(dirigint-se al senyor Griera j altres) tot hi essent
qui son, mai s'havlen atrevit a parlar me en la forma que voa feíi, i aixó que jo opino que sou el
menys indicat per parlar-me de legalitat i justicia.
-!-Senyor Rodríguez (ampuWs); E s q u e voató
eenyor Llagostera deu recordar que soc...
—Senyor Llagostera: Si voleu marcar categorlee
i vos heu pensat que dec acatament al eenyor vía...
aneu equivocat. I en quaut al tractament, podeu
continuar fractau-nie de tu com huvíauí'et fins avui
sense deuianar-me cap consentimeut.—
El Punlillcro de la majoría fa mutis movent lea
barrea com si menjés i el senyor Llagostera acaba
d'exposar el raotiu d e la seva pretensiií. La Coiniaeió acorda rectificar el seu prímer acort, reeoneixent
la justicia de la petició i perdona la penyora a la
dona que reclamaba.
Amb els consegüents despidos, queda finida l'escena que bavem tingut el gust de reproduir.
Nostrea Ilegídors recordarán que'l senyor Rodri-;
guez, regidor per l'article 29, es titulaba radical ílns
que'ls seus correligionuris, per els mén'ls contreta en
e¡ municipi, acordaren expulsarlo de! partit, quins
motius procurarém donar a coueixer.
Comprenent el senyor Rodriguen que privar al
municipi d'una eminencia com la seva fora senziUament deplorable, determina formar u n a minoría
apart, que porta bravament per lema i defensa la
Horaliiat, Sonradesa política i Dignilat.
•^uant les circunstancies obligan, per tractarse d'
assuntes trascendentals, a reunir la minoría per escoltar -¿arers, deliberan llargaraent, per a trobar la
formula desitjada. Comenaa per en Josep, el seguéis en rodríguez i acaba, naturalment, perl'Aa-
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doreil. De tutes maneres, avans de donar el cop,
pregunta al senyor Gdera que's !o que ha de fer.
Ais 3abadelleüC3 debem ésser agraits i per estimular ais futura regidors a seguir trevallaut conatatitment per a la cultura de uoatra ciutat, es qüestió de que li Eem un monumeut que siga bea vistos
alegre i airejat. Sobre tot airejat.
Proposo que siga a la Salut.
TET.

Frivolitats
El n o s t r e b a l e ó
Aqueta balcona que a mes de servir de mirador
de vaues curioaitats, eerveixen per a agradables platiques i fogoses discusione, tenotí per a mi, el dobie
sentit de veurer-hi coses potser iuvisibles, encare
que no usi ni mouocle, discret i perturbador, ni binocles, elegauts i perversos.
Aquest carrer del Pedregar, tan divers, tan heterogeiii, oiit lii pabsa tet-liom i per tol-hom son motiu
de curiositats els aparadora de les botigues plena d'
eleganeiea íeuitadores, tant per els obrera, per lea
modistea, per els elegaiUs, per les minyonee de servei, per les iioies que entren en raisteris de la vida,
i fias peraquell qui cerca aventuresd'amor i li plau,
a les iiorea mes concoi regudes, aquell caminar paueat per a raülor contemplar a u'ólla, i adhuc els marita que bi compren joiells i presents de valúa per
l'amanta esposa, i el tramvia, tot soroHóa, i els muuicipala amb vara d'urbá i els ñamants policfesqui
ena donen aires de capital, tot, tot convergeix en
aquest carrer, fiíis nosaltres que hem anat a parar
&Q a(|uest cafó Ibéric tan multiforme, ont hi han
periodistes, cassadors, foot ballistes, forners, fent
gala a! seu nomd'ibéric. No hi cal res ja, te un
eiicis, un cflient de carrer antic, amb carrerona que
'1 volten, un carrer bonic i atractiu, que fins e'hi
encanten les nostres cridaueres traviates.
Desde aquest baleó, dones, ont a voltea hi oneja
la bandera de nostres idealogíes, i ont hi Horeixeu
ouéctodes deis vianants qui passen, ens servirá de
tema, semauahnent, per unes ratlles per a mourer
la nostre assosegada ploma.
A la porta de nostre redacció hi tením clavat un
lema qui diu: Lahoj; Libertas, Lüitia, que siguí
dones aquest lema i aquest baleó, el Uás qui núi les
nostres platicacions una mica uíópiquea.
JOUASAH.
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Nova entitat
Dies passats se constitui a nostra ciutat una «Lliga per a la Defensa deis Dreís del Home», quin
uaixement se deu a una reunió convocada per la
Comissió Pro-Presos p e r a tractar deis dos detinguts
existents encare de I'última vaga, i entre'la reunits
predomina l'idea de fundar aquesta »Lliga>, que a
mes de procurar la Jlibertat d"aquets dos detinguts
(ja que tindrá mee amplíes atribucions que dita Comissió) servirá per a defensar a tots els ciutadans
que vegin trepitjata sos drets i befada la seva dignitat.
Aquesta *Lliga», que la composen diversos de!egats de les entitats Iliberals i proletaries, ha cellebrat ja algunea reuuions i couta amb el decidit apoi
de ¡a sLligas que, amb el matéis carácter, existeix
a Barcelona,
SABADBLL FEDERAL s'adhereix de tot cor a aquesta «Lliga», primera, perqué la creu conveuient per
a tols aquella que Uuiten i están a mereé de qualsevoi, i segonament, perqué representa un aveus
dintre Ida classea proletaries, mancades, a voltes,
deis medis eeonómies imprescindibles pera fer cara
devant de certes injuslieies de que soü objccte.

Festa simpática
Camp del Atlétic F. C.
El passat diumenge, 21 del corrent tingué ¡loe la
ceMebraeió del important partit, anunciat oportunament, a benefici de les escoles del Centre de Dependents del Comers i de l'Iadustria. Aquest partit el desenrotllaren els primers equips España i
Internacional, disputantse una bonica Copa ofrena
de! nostre batUe, que junt amb sa esposa i demés
familia ocuparen la Presidencia, acompanyant-los
en dit prefereat lloc el president en Ramón Casulleras i vis president en Josep Romeu de la Secció
d'E. i I. del dit Centre i en Enric Pocha i en Joaep
Arévalo en representado deis teams contrincauts.
A les 4 i quart, baix les ordres del senyor Peig,
que arbitra el partit, s'alinearen els jugadora d'ambdós baudols, tirant el ktg-offel president de la Festa senyor Romeu per l'equip Internacional, dímaut
comens un bonic joc no visfc en tota la temporada
en aquesta ciutat, sigueut objecte de contiuuat atac
en.el camp d'ambdós equips ñus que'l porter de 1'
España, d'un fort remat dona el joc a Uurs devanters que adelantaren sobre'l camp contrari fent en
Baró un bonic schoot a goal que atura el porter, no
poguont, obstaut aixó, evitar el primer goal de la
tarda que entra l'Espaüa amb ['entrada sobre el

6 =

SABADELL FEDERAL

mateix que empréo en Bau, devacter-ccutrc ilc dit
eqiiip.
Comensñ de non el jnc amb igual empenta que'n
¡'anterior part, vejent se boniques jugades que son
liargameiit aplaudides, arrivant seus altre rcsultat
que'l suscrit a la initj'a part.
Despi'és del reglamentan descans s'entrá a la segona part qu'es fa mea iutereayant que la yi'iniera,
vejent-se en aque8^a boniques combinaeions que
son aplaudides a m b entiissiasme per ésser succeides
de coutinuata atacs en el camp d'ambdós equips,
fins que eti Osaux aproíitant una rsipida passuda de
combinaeió en la seva linea, logra un inevitable
goal a favor de son equip Iiiíernacionül.
Coraeiisada la darrera escomesa del pariit a mitat de la segona part se desarrolla un joc rápit com
no s'liavia vist entre ambdós clubs per o evitar !'
empat fins que en Mallorqui, d'ujja lioiiicii pássada
d'eu Passani, logra entrar el íei-eer goal de la tarda raitj miuuí avans de finir el mate surliiit vencedor l'Espaíia per 2 goals a 1 del Internacional.
Seguidaraent d'haver donada la senyal d'estar
acabat el partit el referee, el batlle i Tresident de la
Festa feu entrega de la Copa i onze medailea a¡
equip guanyador i altres onze a n'el segóu, després d'uQ curt parlameut que fon corouat pels trea
burrea de solutaeió deis equips lliiitadiirs i de perllongata aplaudiraenta de la mulliíut que presencia
el final de tant simpática íesta en p r ó d e la Cultura
i Educació.
ScuooT.

Teatres
Euterpe
Amb una entrada regular tant a la tarda com a
la DÍt, ae cellebrá a aquest teatre l'inauguració de
de la temporada de la tardor, posant-se en escena
per la tarda «Las Memorias del Diablo» i per la uit
s'estrená «La Ráfaga».
No parlarém do les obres per eaaer la primera
aobradameut coueguda de nostre public i perteueíxer ]a segooa a uu genre iuverosíiuÜ que per desgracia havem de soportar.
La eompauyia encara que bastant fluixeta va fer
tota eis posibles per salvar 1'obra, diatingintse els
senyors Barbosa i Codina.
—En lea demés salea d'espectacle, continúen donanta-hi sessions de cine i varietés, exbibint S3 les
pelícoles de mes exhorbitant durada i les atraceiona
son poc iraportauta pera fer-ne especial fneució.
R.

Noves
Dijous passat se reuiiiren els delegáis de lee entitats progrcsives d'aquestti ciutat adherides a la
íLliga de Defensa déla Dreta del Home», acordantse, entre altres coses, dividirse en comissions de propaganda, [iro presos i adminiatració,-tenint en projectG nua -serie d'actes públics en pro deis perseguita .
petdtíiictes política i soulals i especiabneut a favor
deis obrers detinguts en motiu de l'última vaga del
Art Fabril, existents encare eu !a presó celular.
Se comunica tambti que la visita d'una comissió
d'aquesta «Lliga» a la de Barcelona, lia donat per
resultat la visita que fará avui a dita detinguts, l'advocat senyor Puig d'Asprer en calitat de son defensor i en representació de la secció jurídica de la
«Lliga» aiiúloga de Barcelona.
No cal dir que estém al costal de la novella associació i que podeu contar amb lea noatres planeaper la seva acció i propaganda.
—Se trolja bastant millorat de la malaltía que ve
snfrint fá temps, el conseqüent i conveusut república federal, En Joan liomcu Planas.
Eus alegiaiíem de son prouite restablíment.
—El día 13 d'Octubre inaugurará lea tasques escolara del preaent cura, el Centre de Dependeuts del
Coniers i de l'Iudustria, donant-se lessegüeutsasigiiutures:
Calcul mercantil.—Teneduría de llibres.—Practiquea mercantils.—Teoría i practiques de teixits,
—Química industrial.—Fnnicéa, primer i segón
curs.—Anglés, primeri segón curs.—Mecanografía.
—Taquigrafía i Metagrafía.—Mecanografía especial per a seuyoretee.
Els qne vulgnin matricular-se a algunes d'aqnestes asiguatures, poden passar per la Secretaría de
dit Centre de 9 a 10 del vespro.
Se considera segur que amb Cobertura de dit curs,
s'inaugurará el nou local social iustalat en el Café
Euterpe, en la construcció dci qua! s'está trevallant
actualmeut.
—El miting socialista que e'bavía anunciat per
el día 24, tiugué que sosprendres a causa d'un inesperat viatge que h a degut empendrer * Aleraanya
aont bi ha sa esposa malalta, el eatedrátic de 1-Universitat Central de Madrit en Julia Besteiro.
—Tota els dies, aixis laborables com festius, de
11 a 12 del matí se vacunará i revacunará gratuitaraent a totes quaates persones ho deraanin, en el
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Dispensan Medie Municipal, situat en els baisos
de 1«8 Cases Consistoriuls,
—La Bocietat esperantista «Aplech Esperanta
Grupo» instalada en la Vía Masagué, 55, l.er, obrii& novament el dia 7 d'Octubre un cura per a hornea i el 8 per a senyoretes, del idioma internacional esperanto.
Tots quants deaitjin cursar-loa poden paasar per
dit local tots els dies de 8 a 10 de la vetlla, fins el
dia de l'obertui-a.
—Avui dissabte i demá diunienge, reapareixerán
en el cine Caraps, les aplaudides atraecions *Aygel»
i tLes Arthuts> que tant éxit obtiugueren el dia del
seu debut.
—Es casi segur que'n el mesentrant cía radicáis
trasUadin son local aont are fai lia e! café dit de cal
Cruz.
També es segur que publiquin un portaveu de les
seves aspiracious.
—Ha sigut posat en Ilibertat, el ferm nacionalista Joan Loperena, redactordel «Fomeiit» de Reus a
cauBa del processament que li seguia el diputat a
Corts, en Julia Nogucg.
Ha eigut denunciflt el setmanari «Justicia Social>
que '9 publica eu aquella ciutat reusenca.
—El jovei exquisit poeta en Joan Arús Coloraer,
está preparant la publicado d'un Ilibre de versos
que, segons noticies, Constituirá uu aoonteixement.
—Demá a la tarda tindrá íloc er. el camp del

Centre d'Sports un gran mate entre els primers
equips del «Sabadell» i «Avens» que a causa del
mal temps tingué que sosprendres en son dia.
Tipografía RIBERA, Dr. Puig, 34.-Teléfoii 2Í,5. -Sabadcll

AVIS D^ADMINISTRACIÓ
Tots els que vulguin soscríurers an aquest
setmanari i els que havent donat ja l'avis no
I'hagin rebut, poden comunicar-ho a la nostra redaccíó, Pedregar, 17.

Taller de Gonstrucció de treballs de fusta
de J O S E P C E N T E L L ñ S
Pretüiat en diferents concursos.^Especíalitat en
treballs d'art.
Montserrat, G8.

Taller de Torcería Mecánica

miquel KeixacD \ fíll
Única casa a Sabadelt que construeix bitUes
(canons) de teler en espiral, i tot lo que's
refereix al ram de tornería.-Dipósit de culots

Montserrat, 65

SABADELL

Demaneu a tot arreu

Anís de

Marca registrada

El reí deis Anissats Premiat aml) medalla d'or

Fahricant |DEEP GERHlA sabadeii
lEXIGIU

LA

MARCA!
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J. MARGET
Dentista
Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.

Gracia, 20

R,AIC3- S
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Sabadell

Aquesta casa acaba de rebrer extensos assortits en gentes de punt, llana
i coto i genres confeccionáis en bianc

i coto.
o

Varíat assortit en genres ¿'tiome
-A- 3ivd: I S E I ^ ± A .

PEDREGAR. 14

Tipografía

era

Grans tallers montáis amb maquinaria i material modern : Confecció de tota classe de íreballs :
Tarjes, Factures, Cartes, Circulars, Rebuts, Sobres,
Programes, Envíos, Etiquetes, Carnets, Mostraris, etc., i tot lo referení a les Arts GráEiques.

TEléfan, 2ES

Dr. Puig. 3íi

Babadell
Articles per Cscriptori

Sastre

Llibres ratllats, Copiadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les melSors marques

Maquines d'escriurer 5ENTA
Ventes, cambis, reparacions
Cintes per a maquines i paper carbó.
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