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Els origináis no's torneo
Deis articles ne BOU responsables eU seus respectius autora

U Assamblea Nacional d'U. F. N. R.
Els delegats de la Joventut F, N R. de nostre ciutat, presenten una proposició demanant i'expulsió del partlt al dlputat En Jaume Cruells i Saltares
Creiém que la Conjunció, integrant-la eleEis acorts presos per l'Assamblea Nacional de l'Unió Federal Nacionalista Republiments netaments republicans al costat d'un
cana, ens omplen de satisfácelo per ésser
partit disciplinat i entussiasta com els soells un sentiment que viu amb tota l'intencialistes, complirán tots plegats els comprositat de nostres forses en els homes que mimisos contrets.
litem en aquest partit. Un deis seus acorts
***
va contra lo que representen dos homes,
La Joventut Federal Nacionalista Republidos noms que al pronunciar-Ios solsameiit,
cana de nostre ciutat, feu encárrec ais seus
la sang bull i els punys se clouen amb tota
delegats per a sotsmetre a l'Assamblea la
la forija que donen els nervis quant els conconducta política portada a cap per el ditrau una impetuositat que hi preñen part toputat d'aquest districte en Jaume Cruells i
tes les forses de nostre eos.
Sallares, i demanessin la seva expulsió del
partit. Fonamentaven nostre pretensió en
Maura i Lacierva formen una bandera de
un liare i documentat escrit en el que's rescombat, d' un combat de dignitat amb resenya molta part de sa tortuosa vida políticordanses tristes i glorioses; I fou per aixó
ca i tots els actes d'anti-republicanisme
que nostres delegáis, interpretant el verdaportats a cap per el senyor Cruells. Encare
der sentir deis federáis nacioiíalistes sabaque alguns carrees son ja antics, no per aidellencs, intervingueren i votaren a favor de
xó deixan de teñir menys valor, tota vegada
continuar integrant la Conjunció Republicaque aixís es demostra que ja fa molt tems
na Socialista i qu'aquesta es formes baix una
que no es ni república ni democrátic; i si
base federativa amb els republicans de les
es que ho fou, es tant vell quenosaltresno
demés regions,tota vegada que'n son fora els
ens en recordém.
dubtosos, els que per les seves evolucions
donen mes importancia a la menjadora que
Nosaltres si poguessim aconsellar al seno pas ais ideáis que amb tanta elocuencia nyor Cruells, ho fariem amb el sentit de que
i amb tant poc sentiment propagaren.
's deixés de nomenar-se federal nacionalis-
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ta república perqué aixís no li tindriem res
que dir. Pensi el senyor Crueüs en la vergonyosa i desairada situacióen que quedará,
perqué nosaltresbregarém constantment per
treurel de nostre partit, i al fer-lio no'ns mou
altre desitj de que'! nom gloriós de la nostra
volguda bandera no serveixi per altre cosa
que dignificar ais homes que 1'estimen amb
tot i'entussiasme del seu cor.
No parlarém extensament d'aquest assumte fins que'l Consell del partit resolgui
en conseqüencia, per a després publicar un
fascicle fent historia de tant enutjosa qüestió.
Aquesta Joventut ha rebut innombrables
felicitacions per l'acte real'litzat, que encare
que agradoses i que estimem ben sincerament, les guardem per a després d'haver-se
faliat aquesí afer.
***

Amb tot, no'ns podém absíenir de publicar les dugues precedents notes.
El senyor Cruells no assistí a la Assamblea; ell se sabrá perqué. Enviá un senzill
telegrama dient que no podía assisíir-hi.
Aquell telegrama es fill de les seves elocubracions. Va permaneixer a aquí a Sabadell
sens dubte per a no deixar desampara! el
seu bufet i a la colla d'amics que li fan de
dienta. La seva ausencia fou molt comentada per tots els presents que sabien que
s'havia de presentar dita proposició i éll
n'estava enterat i no volgué ni sincerar-se
devant d'aquella comunió d'homes, quants
uns delegats posaren entredit la seva honradesa política. Maquiavélic va teñir molts
filis, el senyor Cruells es un d'aquets.
El «Diari de Sabadelh ens ha demosírat
teñir, en aquest assumte, una mica de mala
fe i una mica de tendenciositat. Diu, en el final de la curta ressenya que fa de 1' Assamblea:
«Ademes el senyor Vüa, de Sabadeli, presenta
una proposició sobre la gestió política de! Diputata
Corts senyor Jaume Cruells, havent-se acordat deixar l'assumte a la resolució del Consell.»

Li perdonem aixó del nom Vila, errada
que va apareixer en alguns diaris, encare

que dos companys nostres digueren al director del «Diari» que hi havien com a delegats els bons amics en Elisseu Vinas i en
Joan Corominas.
Després hem de manifestar-lí que no es
sobre la gestió, que's ben nula, sino sobre
la conducía política, que hi ha bastanta diferencia, el perqué's demaná la seva expulsió,
cosa que'l «Diari» no'n parla.
Fassi lo que vulgui, tregui o no paraules,
la Joventut Federal Nacionalista Republicana, el passat diumengecomensáaescriurer,
per a el senyor Cruells, el seu epitafi.

Tasca de joventut
Aiiib el sadoUat esprit de Joventut vingué a !«
vida política jíeriodfstica aquest modest setmanari,
ánima reflexa tot ell del enlairat anel que empeny
en sa escomesa a uostra Joventut Federal Nacionalista Republicana,
Tasca difici! B'iía imposada, mes quaut el cor va
e'ivolcallat d'aquella santa abnegació, consagrada
en els énjbita de la política democrática amb la quina el poblé s'enmiralla, jamai pot faltar-li l'apoi
d'aquella abnegats i sincers apostóla, quines tasques
pro lliberlat son l'espill de nostres tems, evolucionata no obstant, dins el raateix eerele de la vera democracia, per l'lmposició de les precedents cireunstauciea.
Aixis confiats haveua entrat en aquesta lluitfi plena tota ella, segons cía nostres vells conciutadans
repnblicans del malahaurat any 1870, de desenganys, envejes i baixes passióiis; mes aixis i tot, verge nostre cor d'aitals eootrarietats i vergouyes, eatemdisposata a proseguir el cami que'u aquesta dita iluita la sort ens tiuga designat.
•Nostre esguard joveuívol posará sa fita instiutivament en l'afer deis nostres homes i copdevauters;
estudiará en Uufs actes la raarsa a desenrotllar-se
eu tots els ordres de la noatra política federal
nacionalista i finalment tindró sempre a pnut la
singleta per a fuetejar a a'el primer mal pastor que
amb ses falses gestea i profesiea, puga fer posar en
dubte la siuceritat de la uostra santa causa republicana.
Fem dones, companys, vía avant, sens que puga
entorpir-nos la forsa impooenta i a voltea deatructora d'un o altre indret deis nostres enemics;siguem
prou forts i abnegata per a demostrar al poblé sedeut de justicia i Uibertat, la coañansa qu'ba de po-
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sar en les joveutats qu'avui iutegrÍDi lea ñleres esquerranee de I'U. F. N. R. ea el ben segur de que
aixís sabróm fer-uos dignes deíenaora del sagrat
Ideal qu'encloueii aquella santa lemes Fides Patria
Amor ea bona hora cantata per aquelí benliaurat
home que'n vida foa Eu Francisco Pi Margall,
MELÓ KT AS.

1 d' Octubre 1913.

D'un homenatje
En la plaua on l'a historia de Sabadell lii íará
constar la data del Bolemuial homenatge que la ciutat ha dedicat a eu Ferráu Casablaneas, inventor d'
Uüa ventatjosa máquina de filar, jo hi vull eacriurer uua uola marginal.
í^uaut en la uostra Escola industrial hi bulliauo
entusiasme beu cátala, ben nostre; quan totes les
rtípresentacions industriáis de la uoatra térra, veient
funcionar l'aparell inaraveilóa, dedicaven a llur inventor un aplaudiment xarclorús, es llegia un telegrama concls, laconic, en quin el Govern, representant del Estat Espanyol, s'adhería per corapromía
al acte, senae que hi enviea nn tecnic pera estudiar
l'apareli anib el sagrat fi de protegir a l'iuveutor
d'aquell iustrument de trebalt.
Es molt fácil que despróg d'aquell telegrama, 1'
Eatat espanyol no ee recordi mea d'aquell aparell
ni del qui va iuventar-lo a uoesser per a imposar-li
u u a í o r t a contribució pe-r a construir ela aparells
que li demacin.
L'Estat es aixó. Quant eis poblee canten la cansó
del treball, que's la pan, la Ilibertat, la riquesa de
tots ela pobles, l'Estat obra la caixa per a omplir-la
amb l'esfors deis qui la canten.
Si en Feíráu Casablancas havésinventatun aparell per a matar bornes i pera destruir pobles, ol Govern en Uoc d'un telegrama concia i laconic, hauria enviat al liomenatge toteéis tóenics mes saberuta, totes ¡es sabieses Hamenques pera inspeccionar
¡•aparell, i hauria obert la caixa de totes lea Espanyes per a protegir al inventor, i en Ferrán Caaablancaa, sense brega, s'hanria fet rapidament un
nom i una riquesa.
L'Estat ea oixó.
ARHAUS.

fli entorn d'un greu conflicte
La portada d'aigues
Es motiu de seriosoa comentaris la temensa d'un
gran conflicte amb el projecte de la comiasió de Fo. ment per a proveir d'aigues nostra ciutat, degut a
' la rescent visita d'inspecció que viagueren a ferels
perita i enginyers, eutrtí'ls quala hi figuraven els
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aenyora Matons i Falques, tinent d'arcalde i arquitecte municipal respeetivament de l'Ajuntament de
Barcelona,
L'inspecció aludida obeeix a una denuucia formulada en el Govern Givi!, fundant-se en que lei
lleia gobernaraentals proibeixen l'extracció d'aigues
en terreuys eituats tiue a certa distancia déla rius,
lo que la comisaió projectadora no ho advertí amb
tot hi caurer de pie eu l'incumpHment d'aquclla llei
per estar situata els pous d'extracció al raarge mateix del riu RipolU
Després de considerar la neeeasitat de proveir d'
aigua noatra ciutat, per la qua! ena aplegarem un^
dia totea les societata de Sabadell per a que l'Ajantament prengués les mides oportunes al objecte d'
obtenir tal element; lamentem mo'ltiasim i dcspréa
de doldrens, cal dir que's motiu de Ueugeresa que
la comiasió de Foment, no bagi previst els entrébañes grandiosos que sembla van a presentarse
amb el projecte de referencia, dones ja no es una
friolera, sino qu'es tracta d'una quantitat en gastos
de 180.000 pessetes, de les quals sola en tuberíes s''
han invertit 35,0U0, i aquesta comissió en la que
hi figuren els senyore Izart enginyer, Monllor i Misirachs, no considera que'ls gastos de referencia ea
les actúala circunstancies de l'estat económic a I'
Ajuntameut representa el va i tot, que be pot esdevenir-se un desastre en l'Hisenda Municipal, devant la possibilitat d'agnivai-se el conflicte plantejat de les aiguea del riu Ripoll,
Noaaltres que aom enemies d'aqueata majorfa
del municipi politioameut i per la mala adraiuistració qu'ela caractesisa, no deixarém de vetllar a l '
alcans de noatres modestes forcea per a que no siga
un fet la recaiguda que pressentím, de la qu'en seriem perjudicáis tots els ciutadans.
Entrotant, ena abstindrem de íer raes comentaría
i ena concretaróm en dir que estem en vigiliea d'
apuntar una nota fatal en el deaequilibrat programa
administratiu d'aquesta majorla qu'havem de soportar malgrat al nostre despreci, per l'ignorancia
i mala fé deis qu'els el-legiren.
JAMIVALL.

De Consums
\M el [Diflunitiit de UmMi U tu ^ m
Molt be que la «Aasociació de la Premsa» coniplint amb l'artiele de llur Reglament, torni per la
honorabilitat déla eeua associats; pro es que la mentada corporació ha fet avana tots els mérits necessaria per a fer-ee acreedora a que no s'ateuli contra
aquesta dignitat que invoca? Ja g'ha couvensut la
«Associació de la P r e m s a » ' d e si aquest senyor B.
que anat a ella un prec de que se l'ampari eu llur
dignitat ultratjada, ell es qui ha ultratjat avana ala
deméa?
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Mirin com s'ha portat el senyor B- ^.qxie es lo tjui
li dona dret per escriurer articleg coiii eis publícatq
«n oEevista de Sabadell* del 1-i al 21 del mes pasBat, plens tota d'insidiea, insulta i frasses de mal
gu9t i en quius se desprecia en to despectiu a entitats respectabilíssimes d&S.'ibadell acusant de faraauts, embusteros, petidenciers i petulants ais consellers que formen part de la comissió nomenada
per a trevallar en pro de la Bupressió del impost de
consums?
Se'ns objectará que aixó no ho diu uet i eoncís
tal combo transcrivim nosaUres, empró recnuianéin
'al públic ¡raparcial la Jlegenda deis remembruts i^rticles i eatem convenatits que, a pesar de l'habililat
del seuyor B., després de líegits se u'emporta pitjor
impresió, mil vegadea, que si ho diés amb tota claretat. Eu cambi també recomaueni l;i lectura del
Eostre üemitit, origen derComuuicat de piotesta i
fagin-se comparucions.
P e r a i t r e part, qui vulgui pendrers la molestia d'
enterar se de l'eseena que'a va desiUTollar enfront
del Fielat Central o Colecta, un diumeuge a la surtida de miasa de dotze, de ti'ista meniona per ei seuyor B., amb cual repeíició diu que l'amaiiesaem,
viudrá en convenciment de que aquella escena es
va desarrollar per idénties molius que"!s qttu a noHaltres ena han obligat a escriurer el Remiiil de refereucia, i per els niateixoa que'l «Diari de Sabadell» demani que se l'exclogui de la «Assuciació de
la Prerasa», únicnment que ailavors redunda en uu
jo7e d'una edat aproximada a la del eenyor B. perteneixent a una de les famihea mes distingidés de
nostre ciutat; i aixó es precisament lo que 11 con al
senyor B. que li recordém aquella escerta i no eon
les 3uposadea injuries que segone éil contó el Remitit; dones qui tant poc miraiuent te en injuriar ala
altres poc ha de fer-li que se Tinjuri a u'ell.
Per acabar ens pennetem acon&ellar a la «Associació de la Premsao per si no obta per peiidrer la
determinació que li indica el «Diari deSabadelb al
menys anyadeixi un artíele en lliir Reglameut que
podria éaaer el 7 o un aparlat al 6 que digui: «Será
indispensable per a que un aoci pugui ésser a n i p a rat eu llar dignitat ultratjada, com índica l'article o
paragraf anterior, que ell avans no hagi ultratjat ui
directo ui indireetamerit la d'altri, ni valent-se de
paeudónims o be iniciáis posadea al peu de llura
escrits.
Per les entitats adherides, L A COMISSI6.
Aquest artioU va ésser rehutjat per la redacció del
•^Biari de Sahadelh.
Vergonya eterna a n'aquells que, desprecian! el

seu idioma, alaben el deis altres.
DANT.

Frjvolitats
Tardor
Havíem proméa que seria el uostre baJró el motin de les nostres setinanals conversea. Pro aquest
bumjl cronista s'ha trobat are en que e¡ fret ens ha
fet tancar aqueat mirador noatfe i are no te cap atractiu ni cap curiositat,
Yet-aqui dones que'l fret ena porta u n reeulliment
diutre el nostre petit eenacle i fina les noatres converses eon mesurailes i correctea. No eacrinrem
pas per a la Tardor un artíele funerari, malgrat el
fret que s'inieía i malgrat el veut que'ns fa alaar, a
la nit, el coU de l'americana, Aqueat fret i aquest
vcut s'ens emporta la alegría deis vestits clara i vaporosos que son fels amb escot i mániguea curtes,
per a poder contemplar els colla i els brasaos ben
totnejats de totea ¡es noies, poaaiit una nota perversa en noatres carrers. Tot s'hoeraporta aquest
tenis, ela barreta de palla, eia trajos lleiigera i
aqiielles camises blaves, que constituireu una elegancia en aqueat bou tems que s'en va.
L'iatiu, personiOuat amb un bome que va a m b
nidnigues de camisa, un vano i un canti d'uigua
íresca, no es mea que una visió lluuyana i no'ns
queda altre recorl que'iá balls de carrer, les nits de
farándula i lea platicacions eu la nostra Rambla illurainada per la lluna, que aixó es lo que mea aentim, la pérdna d'aquell vagaboudejar de nita senae
bon, per tart qui sigui.
Aden, bou tema, tu ens deixes una- tristesa ¡ una
deaolació en noatres carrers, cu, tot prenent ia fresca, ¡es anédoctes del veina feien esclatar en rialles
totes les boques l'emenines, are te'n portes la tcva
alegi'ia a altrea cantona que ja't deuen anyorar.
Consolem-nos tot penaant que'la cafetera ja fan
provisió de théper els reEredafa i que'ls de la iLliga Regionalista* preparen el Tenorio per a divertir
ais ciutadans.
JonAIfAN.
Transmetem amb gnst el següent article publicat
per el voigut confrare «El Poblé Cátala» ;

Una creu per a En Casablancasü
<Ben herraós i confortador va ésser l'acte que la
ciutat de Sabadell va dedicar al sen íill il-lustre, 1'
inventor Casablaucaa, El poblé de Sabadell, les corporacious, la representació del comerá i de l'iudnatria, tota la forsa vira de la ciutat, en l'acte totjust*
celebrat, ha donat una prova eloqüeut d'estimació
i d'agraiment al Doin glóriós en els anals de la nos-
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tra inríusti'ia. Catalunj-a Ij tributa tot l'bonor altís
aim de rjue s'ha fet mereixedor i li presta tot l'apoi
que la seva obra ha de teñir per a que devingi eficáa. Així amb actes eoiu el de Sabadell, amb í'ajutja prestada a l'obra d En Caaftblaucas els pobles
creixen i es fau grans.
Pero amb la mateixa fraiiquesa que hom el logiat a l'inventor i l'acteque darreraiiieut liba tributat la seva cintat uadiii, volem '''er constar la tristor
qiie'ns produí el Itegir com casi tota eís que s'alsaren per a parlar despréa del luiic, coiiicidireii eu afirmar que B'büvia de deinaiiar no mes que una «creu",
la creu d'AU'ons XÍI, per a En Casablaiicas. Veritable pena eus produí aqiiest fet. En virtut de que's
demana una morcó roial per un home cátala, que
proporciona un avens a Tindustria catalana?
No niés en virtut d'im sivilisme plebeu, o d'uu
orguJl insconacient es pot fer tal demanda.
No ii fa cap falta la creu d'Alfons X I I a En Caeablaiicas; de l'Estat en tot cas li couvé l'apoi IVÍR(erial, mal un dijiloma reial escrit en castellií, amb
ánima castellana de odi a la nostra patria. Ala bornes catulaus no ePs iii fa cap falta ia creu d'Alfous
XII, mes aviat els tó de pesar com una llosa de

plora.
Catalunj'a agraeix i honora a l'inventor sabadellene. Ben alta ¡josa la seva figura gloriosa; pero Catalunya no dernatuí per a ell, no deu demanar-la, la
inercé rejal d'una creu. No ia pot demanar ni la desitja, mentres l'Estat monárqnic niautigui Ifl teva
tradició uniformista i nnticatiilana.
Si els senyors que demauen la creu'd'Alfons X I I
per En Casablancaa voleo dir qiio l'Estat li deu
apoiament, la seva proposició es explicable, pero no
deu eonfondre's aquesta ajuda amb el pidolament
sobrer i que podría semblar un acatament servil a
les instilucions centraÜstes sempre contraríes de la
pi'osperitat catalana.»
Coincidím en tot, pro al n^enys que fes constar
que ia proposició sortí de la boca de! senyor Oruells.
Ño poJria sortir de ningú mes tal proposició, que
representa una almoina ais poders püblies. Aquell
qui ha blincat la esquena a devant de lotea les persones representants del ceutralisme, totes les proposicióus que s'hap;uos8Ín fet en aquest seutit li haurieu tícmblat bones.

La torta joventut
. II
O h p v e n t u t qui esmerses energies
boi defeuQant ela drets espritualsl
La eang, la vida... tot bo donarles
per realitzar tos soiunis iiumortals.
La Ilibertat deis hornee cantaries
a m b estrofes de hum, solemnials,
i amb tota voloutat desvetllaries
ais qui mai hau seutit els ideáis.
Segueix flvant la teva Uuita noble

enderrocant lee xorquetats del poblé
i ala desceudeuta de raija de Caiiis.
Cauta r amor amb tota fortaleea.
Si vols la Ilibertat, oh joveuesa,
aplana fort eis códola déla camins!

W.

Notes i comentarís
Polémiques perlodfstíques
El «Diari de Sabadell», amb data del 24 del mes
passat, publica un comunicat de i'Associació de la
Premsa d'aquesta ciutat, en el qual s'hi formulaba
una enérgica protesta a l'autor d'uo renütit insertat
en ¡a «Gazeta del Valles» en virtut de ia supressió
del.9 Oonsunis que segons diu, ultrajara ¡a diguitat
personal d'un soci de )'eamentada Asaociació. Enipró permetius, volguts llegidors, que a propóait ena
internem en un assumte que'ne plau comentar. El
*Diari de Sabadell» mes avall del remitit esinentat
publicaba una comentaria dieut que si el soci que's
preten defenaar ea el que líense, com creu el confraro, certes grolleríes atacant la diguitat personal
deis redactora del mateix, incertades en altre periódic local, en Uoe de defensar-lo s'bauría d'espulsar,
del si d'aquella Associació, dones aquest sistema 1'
apbcá el mateix contra'la redacturs de! «Diari*.
Empró nosaltrea que'n tota obra de saueijament
hi volém la noatra, li dic-m al «Diari de Sabadell»:
¿Perqué del sí de la mateixa redacció, per serla que
li ntanyava mes, i el d'una societat sabadellenca en
la que hi figuren els elementa de redacció de l'esmeutat confrate, no'n fou expulsat un redactor i
soci, qui amb tot descaro insulta grollerament a intims árnica i protectora i eampanys de redacció ais
quals deu quelcom del eoncopte enlairat que avui
teiien eu aquest redactor-poeta';* ¿Es que potser es
' dona per aatisfet el «Diari» amb la pobra carta que
publica en el mateix aquest senyor, exciiaant-se?
En molt poc estima el prestigi personal i periodístic l'esmentat.eoofrare, donant-se per satisEet amb
aquella carta. H e m de dir per aixó que amb aquest
uasuiute no'ns ha convensut el «Diari", ni la societat insultada, ni ens ha convensut el redactor que'n
mal hora va cometre taiit imperdonable lleugeiesa,
I a l'A,9sociac¡ó devéra dirli que's lamentable que
no mes vetlli per les dignitats ofeses deis (¡ni van a
queixar-se, dones fa tema que algiin periódic local,
en Iloe de fer obra cultural, que's son deurer i finalitat, es dedica a llensar insidies i grolleríes i ferint
euaceptibilitats, constituint aixó uu mal esemple,
e a iloc d'esser u n espill de cultura.

De la Casa Gran
Sempre que e'en fassin mereixedors dedicaKm
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algiius paragrafs al bon o ina! procedir deis reprelentauta de la Casa Gmn i com que al empendrer
aquesta feixuga tasca varen pendrer per norma ¡a
ainceritat, per la qual vetiJarém sernpre, i confes•em rodouament que aabrém aplicar nnstre fuet
a qui s'en fassi acreedor.
Avui solsament eus concretarém en manifestar
que aquella dos regidora que son la nota cómica del
nostre Ajuntament quant formulen alguna moció,
paulatinament arrivarán fl donar se un abras fraternal amb tüt i ésser uo de la dreta i l'altre de ¡'esquerra. Els nostres llegidors ja compendráu qui son,
dieut solsament que l'uu, ea el propietari de la gorra japonesa que dnrant les sessions está penjada
de cara al públic sobre !«3 feres jumóvila d'aquelt
•aló i l'altre es el representant de la Riereta i Hostafiancs.
Aqüestes amistats diversos vegades tan trencades
a'han agermanat a instancies del darrer, nial qn'ena
pesi, per volguer amb insistencia [jerpetnar la memoria del difunt Cirera, donant son uoni a un carrer d'aquesta cintat.
I uaturalment el seuyor de la gorra s'adiiereix de
tot cor a la proposició Bonet i demana al cousistori
que no sois sía el noiii d'un carrer, si fos possible
una plassa o un mouument i nosaltres hi afegim
que en cas de uo trobar-se res msB encare, qnesiga
«n riu o un poní.
I es que fataluient cada sessió el senyor Bonet
ens presenta el •-e:juÍ3Ít del monnment al difunt advocat Cirera i l'advocat del Dr. Fereamau somiiu
tot satisfet i pensaot: —¡Quina liáslíina d'éaser tan
separat el cadiral d'aquell bon senyor que ha interpretat el men deurer reí ligios, per a donar-li una
forta encaixada de remerciament.
Senyor Bonet, ereguins no perdi mes el tems amb
aquesta insistencia, deixin per el aenyor de la gorra
japonesa que'8 i'interessat. Si uo pot íei-ho per vostó, fas3Í-ho per ela seus amics de consistori, i per
nosaltres, que al seutir-ui a parlar, sofrim horriblemeut.

Detingut
Dijous passat va ésser detingut el director d' «El
Poblé Cataláí Don Secuudí Puig de Franch amb
motiu d'unea denuncies sofertes per l'estimat confrare, encoantse-li el corresponents procesaos.
Sentím vivament aquest contratems i éns oferíra
ala amics que formen la redacció de «El Poblé Cátala» per tot lo que sigui necessari.

Lliga de Defensa deis Drets del Home
El paesat dissabte vtngué a nostra ciutat l'advocat
eeuyor Puig d'Asprer quin visita els presos Oliveras i Eernades que son els empresonats de l'última
vaga per una euposats dispars que ningü ba sentit.

Creiém que donarán un bon resultat els trevalla
que reallitzen el aenyor Puig, son advoeat defensor,
i aquesta «Lligai.
Dimecres passat es reuní el Comité en pie d'aquest
organiame, acordant per unanimitat, la publicació
d'una fulla que'.? repartirá avui Í que per falta d'espai no publiquém. Ademes acordá rennir-se la comissió Pro presos cada dimara en l'Obrera Sabadellense, la comissió d'Aeció i Propaganda els dimecres en la Fraternitat Kepublieana, Plassa Major,
(avana Cruz), la d'Administrado els dijous eu el
Circol República, Jardí 7 i íl, i el Comité general
els dijous primer i tercer de cada mes en el mateix:
louai. Tutes aqüestes reuniona tindráu Uoc a les 9 de

la nit.
Es molt probable que la próxima setmana es cellebri un Mitin monstre, preneut-lii pare individuua
de la iLligas da Barcelona i d'aquesta ciutat.

m

Patriotisme

En el brindis qnefeu el senyor Folguera i Duran
en el lunc fet en l'homenatje a n'en Ferrán Casablancas, quant anava atacant ala Govenrs eapauyols que no donen el degut apoi ais aens filis que
p3r sos mérita ne son mereixedors, el represeutant
de Pautoritat militar va retirar-se sena dir una p á ranla. Molt bé. El patriotisme está molt per demunt
de tota cortesía.

Teatres

EUTERPE

Diumenge últim actuá en aquest teatro una coinpanyía de deciamació posant en escena «Manrlia
que limpia» tarde i per la nit «El Chiquilios, «La
rima eterna» i .Ei sexo debii.»
Totes les obres, ja conegudes, foren interpretades
pessiniament, arribant fins al extrém de que algún
artista a mea de no sapiger son paper, les seves
condicions físiques no li perinetieii .enlendrer 1'
apuntador, siguent necessari que aquest bagues de
repetir dugues i tres vegades i paraula per páranla
tota l'obra resultaut que a'enteraba primer el public
que'ls actors i dit amb tanta fredor que uu se feia
el carreo que's trovaba devant d'algún adoleseent
que estudiaba la decima per a dir-la uu dia do una
festa qualsevol.
Havem d'aconsollar a l'empresa que procuri portar a Sabadell, que ja no ea cap poblet de montaiiya, companyles mes honiogenies, car íjeguiut aixi,
fará que'ls poca aimaots qne al verdader teatre
encare concorren es quedin a casa, abandonant una
de les mauifestaeions mes intenses per a la cultura
i educació d'un poblé.
CAMPS D E RECREU
Aquest teatre convertit en cine ¡ on se sucaeeixen
ela plena sessió per sessió i que amb uu zel digne de
tenir-se en eompte ha donat a eoneixer lo millor
queeu el mon cinematografíe s'ba produit, disaabte
i diumenge actuaren, alternant amb algunos pelico-
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les, la canaouetifita «AygeU i la uotable aU'acció
«Les Harthnra» deixaiit molt satiafeta a tota ele
eoücnrreüts, per lo beu pregeiitat i deeent de l'eape3tacle.

Noves
Dimars paasat tingué Uoc en ¡'Escola lailuatrial
de oostra ciutat l'tmmQDatje a u'en Kerráu Casablaiicaa per a l'invertt de la aeva máíjuina ñladora. A 1'
acte que hi coucorregueren lea mea distiiigidea personalitatB politiquea i ecoQÓmiquea de Catalunya, hi
reguá el mea gran entuasiasme i esseut l'inventor
efuaivament felicitat. Nosaltrea lii afegim la uostra
ben coral i ben aincera.
Aquesta feücitació la fera extensiva al nostre
amic i correiigiouari aeuyor Permanyer, que durant
vuit auya, ha trevallat en colaborado del aenyor
Caaahlancaa eu el períeccionament de dita máquina,
contribuint al éxit de la raateixa i que tant alt posará el nom de Sabadell i el de Catalunya.
—L'Ajunfcament de Barcelona s'ha oposat directament al projecte d'aiguea de la comisaió de Foment
d'aqueata ciutat, per conaiderar qu'els poua que s'
han obert per aital eíecte, iiiílueix anib ela poua de
Moneada, amb ela quals ae auiiiinistra l'aigua a Baicelo na.
—Pregém ala nostrea anscriptora ena perdonin lea
defic'ienciea que pugui haverhi en el re^iartiment d'
aquest aetmanari. Totea lea íaltea ae anirán aubeaiiiin i si alguna teñen cap veelaniaeió a fer, poden
formular la a nostre redacció, Pedregar, 17.
—La próxima aeraana, publicará la Comisaió de
Supreasió dele Conauína de uoatra ciutat, una informació relatant ela beneficia que..8'obtiadrien arab la
citada aupressió.
Dit informe, que'n tenfra les millora refereuciea,
sabém que aera un liare i ben documentat eacrit.
—El batallador diari república «El Ideal», de
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Lieida, ha sigut denuilciat i" empresoHat l'autor de
l'arliule. Sentíni aquesta eiisopegada del valent conírare lleidetá.
—Air ae repartiren profusament per uoatra ciutat
unea fullea del Grerai de Gallinairea, explicant ela
motius de la aeva actual vaga. Procurarém en el
nombre vineut d'ocuparnoa-en.
—Cine GAMPS.—Avui i demá extraordinaries
Bessións de cine, projectaut la película «Entre doa
Hermanos» de 1145 metrea, de la cusa Nordisck.
—Cine CERVANTES.—Han aiguta coutractata
per a actuar a v a i i demá en aquet cine, les aplatidides atraccions «Les Harthurs" i la «Aygel,» caasonetista, anaut la part musical a carree de la aplaudida orquesta Fateendea.

Secció d'Ofertes i Demandes
Avui inaugurém aquesta petita Borsa de Trevall,
completament gratuita per a tot-hom.
Montaerrat 6B, falta aprenent de tornería mecánica.
Tipografía Rmij;RA, Dr. Pui^, 34,-Telúron 265, -.Sabadüll

AVIS D'ADMINISTRACIÓ
Tots els que vulguin soscriurers an aquest
setmanari i els que havent donat ja I'avís no
l'hagln rebut, poden comunicar-ho a la nostra redacció, Pedregar, 17.

Taller áe Construccid de treballs de fusta
de J O S E P
CENTELLAS
Premiat en diferonts concursos.—Especialitat en
treballs d'art.
Montserrat, Gü

Demaneu a tot arreu

Marca registrada

El reí deis Anlssats Premiat amb medalla d'or
FBbriCBnt |D5CP GERHIÁ Eabadell
¡EXIGIU

LA

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

Gracia, 20

HA I O S

2^

€asa Míín
dquesta casa acaba de rebrer extensos assortits en genres de punt, llana
i coto i genres confeccionats en blanc

i color. Varíat assortit ea genres ú'home

Sabadell
PCQREGAR, 1U

Tipografía

SABADEIib

•

era

Grans tallers montats amb maquinaria i material modern : Confeccíó de tota ciasse de treballs :
Tarjes, Factures, Cartes, Circulars, Rebuts, Sobres,
Programes, Envíos, Etiquetes, Carnets, Mostraris, etc, í tot lo referent a les Arts Gráfiques-

Teléfnn, 2E5

Dn. Puig. 34

FruDiiKO Panoil
Sastre

Eabedell
^rticles per 6scriptori

Uibres ratllats, Copiadors, Cárpeles, Vades, Tintes,
Gomes, Pluities, Lacres de les meilors marques

Maquines d'escriurer SENTA
Ventes, cambis, reparacions
Cintes per a maquines ¡ paper carbó-

,H

MM Viaivjí numi

FOTOGRAFÍA

MODERNA
AMPLiAClONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

FOTOGRAFÍES,

PREUS ECONOMICS

Gurrea, 50

5abadeil

SABATERI^

US
Es rúnica casa que ven el caiga! mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits-

