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RENOVACIONS
La justicia
Aqui tenim, ciutadans, un problema que
afecta a tots els homes i que's d'una magnitut tan grandiosa, que deuda ser objecte d'
estudi ¡ millorament, especialment per els
proletaris i la classe mitja. La justicia, per
a cumplir el seu fi i perqué tingues I'importancia deguda, primerament deurien ésser
els encarregats d'aplicar-la, tots els homes
exemplars que per les seves virtuts i mereixemeiits teñen la consideració, sino total,
al menys de la majoria del poblé.
Avui la justicia espanta al home que per
qualsevulga motiu es veu embolicat en algún deis seus replecs, perqué si no hi ha
mala fé per uns o altres, les suposicions son
prou per a deduir que vostres intencions son
sobradament perilloses. Quant aneu a demanar justicia o en sou acusat, en comptes
de trobar a un home amic que vos compadeixi o vos ajudi, trobeu un home que ja va
neixer serio i que's dedica, amb tota la seva
táctica, a veurer si vos fa dir una paraula
comprometadora que devegades es prou per
teniuse dies a la sombra.
Com que ja es fan carree que per la complicació de tantes liéis no es possible que*l
ciutadá delinqüent es defensi, te necessitat
de buscar-se un advocat que sápiga trovar
la manera de convencer ais que deuen jut-

Els origináis UO'B torneo
Deis iirticles iie son reeponeables ele seus reepectiua autora

jar-vos, de que no es vritat lo que vos acusen o atenuants a vostres carrees perqué la
pena no siga tant grossa.
Sembla que la pena sempre deuria' ser
una sola, segons el cas que's jutja, pro no
es aixis. Si l'advocaí ha estat mes o menys
afortunat, tant vos poden condemnar a cadena perpetua com donar-vos la Ilivertat.
1 tal com están avui les coses, es pot comprar tot, fins la Ilivertat. Un home que no
puga fer efectiva una fiansael teñen detingut
fins que saben les resultes del seu encartament.
També es vergonyós que dos que no se
avinguin en apreciar a quin d'ells perteneix
un pam de terreny que parteix la seva propietat inmensa, per a que la justicia falli o
be resolgui l'assumte, teñen temps de quedar els litigants sense térra ni diners. Aquesta cosa tan mínima, que sembla fácil de resoldrer-la, necessiten molts anys i moit paper sellat de tots els preus, que deixa esmaperdut al que s'hi troba.
Son innombrables els cassos que podriem
demostrar sobre el complicat engranatje d'
aixó que'n diem fer justicia, per a deduir-ne
que en les seves balanses representatives,
un platet sempre baixa mes que l'altre.
***

D'aqul dugues o tres generacions, quant
els nostres nets s'entretinguin en llegir en la
forma que s'aplicava la justicia en els nostr.es temps, els fará el mateix efecte que'ns
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fa a nosaltres quanl Uegim com soporíaven
els nostres avis aquell vergonyant jou del
feudalisme. •

Les Mancomunitats
Com a homes republicaus, hem de dirhi la riostra
sobre aqiiest projecte de llei de les MaucorauuJLats,
que ja liauria d'ésser llei, si tota els governa oo tinguessin por deis polític8 que, a son redóa, tramen
iufrigues i maq ni nación a per a que no s'aprovin.
I aixó que'a titulen lliberals quant demoBtren no
Biiber ni que's la líibertat, car si la coneguessiu o
Bapiguessin lo que vol dir i lo que representa aquesta
páranla, ja QO s'oposarien a tots els projeetes, que
com aquest. son una renovaeió i un avene en la vida deU pobles.
Viu-en encare aquets partits xorcs, com si governessin en les inateixes condicioiiB que cinquanLa
aove enrera. Tot lo que siga parlar al poblé d"autonomía ja es per els susdita partits com si vegessin
Un espautall que'Is enderroqués tota la seva funestísima obra.
El projecte de llei de Mancomunitats no es un
projecte que disgregará a Espanya com ve suposant
eu les múltiples declaracioua que el caduc Montero
Ríos fa ais periodistes, nosaltres veiém, eu dit projecte, un avens diutro la política espanyola, ja que
marca un petit paa per arrívar a fer renaixer a totea
lee nacionalitata d'Espanya, avui soniortes i postergodes per l'estat eepanyo!, que no'a cuida ni de la
cultura que fa forta ale homes, ni de pagar ais mestres d'escola lo essencial per a viurer i fina queda
a deurer el Iloguer deis locáis de les escoles publiques cora passa en un poblé d'Andalusía. I per que
parla aquest projsete de mancomuaar-se les Diputacions per tot lo que siga cultura, obres publiques,
beneficencia, etc., ja s'espanten eis poHtics de la talla deis Monteros perqué s'haurán de treurer atribuciona a l'estat, qiie tampoc curapleix, i allavora
aquets homes ja no podrán fer mes la seva tradicional política de pasteleig.
Nosaltres, com a homes d'esquerra, hem de fer
d'aquest projecte, una llei a la moderna, per enderroear tot lo caduc, que's amb l'únic que s'aguantea
aqueta partits personalistes i que no teñen res d'
idealifat, siguent inspirada tota la seva obra per a
continuar fiímant la nómina.
S.

Ei silenci del senyor Cruells
El aenyor Cruells QO ha respost a cap deis nostrea ataca. El seu silenci eng dona, amb una eloqüeucia aclaparadora, la rao de tot lo que hosaltres hem
dit i de tot lo que hem fet.
Aques' silenci es pot interpretar de diverses maneres, com uu deapreci a lea noatiea páranles no donaat-ioa-hi cap valor o be callar prudentinpnt, que
'a io que li devía aconEeliar la seva encantadora habilitat. Fa be de no cuutestar el seuyor Cruells,
omb aquest silenci li tenira una admiració mea. I,
encare que bagues cotjteatat no's podden pendrer
amb sioceritat lea seves paraules, porqiie el tenim
per un insincer"i perqué no es en les planes d'un
peiiódic el llou mea propiui per a rebatrer lea nostres ai;us8CÍonB, sino a l'Assamblea Nacional de!
partit on els noetres árnica l'acusareu pubtieamenti
a devaut de tots els delegata que de tot Catalunya
hi assistiren. Allá era el seu lioc on se devía sincerar i, cara a cara, discutir la seva conducta i la seva honradesa política que si éll bagues cregut bonee, no hauría perméa ni que s'enterbolía aquesta
coTiducta ni que's poses t u eutredit aquesta honradesa.
No es que ataquém al senyor Cruells sistemática-,
ment o per odi personal o be per a favorir a una
persona determinada. Nosaltres ataquém al seuyor
Cruells perqué ha fet actea ben contrapruduenta
amb ela idéala que diu sustentar, perqué aon actea
d'una inmoraljtat ben mnnifesta i que'n tením provea evidentes i podrém demostrar, raona poderosfasimes de com aquest home no ha sigut mai federal,
ni uacionaliata ni república.
Que éll calla? Eatá be. Que'ns desprecia? Millor.
Será aquest silenci i aquest deapreci, a mea de darnos la rao, una arma mes que contra éll eagrimeróm. Pro penai e! senyor Cruells amb la múller del
Céssar, que a mea d'honrada, bavía de serablar-ho.

Nota marginal
També en la ciutat nostra, a conaemblansa de les
ciutatB levítiquea, les ovellea del clericaliame han
volgut ceMebrar llur diada constantiuiana amb la
exaltació de la eren.
Per a el clericaliame el temps no passa. El magno progrés de ¡es idees no ha íet mai modificar les
aeves. Per a ells son cacarea disset segles enrera,
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quaiit l'Einperadur Constanli, eiiarboraiit la rrevi,
asHolia publieament la tolerancia de la relligió criatriaaa. Eoear ella avui ea creii-en que, eiiai'borant
la creu, podrán teñir les humanitats a Hui-s peiis per
a opriinir-!es i esclavilzar-les, aon& pensar que avvii
no existeixen els Majeuci i que'ls ciutadaus de llivertat veu-eu en la creu un aparell de tortura i
adliuc uu signe de inort, i que'n la exaltado de la
creu hi ha queleoni de barbre i anti-eetétic, eom ea
barbre i anti-eatétic tot lo que a devaut de aostres
uUs eunegreix la vida.
y
La creu, a eonaerablausa del noatre cadafalc eom
aparell de tortura, era empleada per les autoritats
de Judea per a doiiav-hi mort repugnant ala crimináis i Uadrea. A la creu, per no ae quin erim, hi morí clavat un jov6 taumaturg galileu que's deia Jesús
i era de Naaaret. Doñea, bé, Els partidaria de Jesús,
per a protestar d'aqiiellu laort repugnant han passat
segles i aeglea esaitant la creu coni a redemptora de
la humanitat, encare que no hagi redimit luai res.
No fa paa moits anya que'n ela fosaos de la maleida muutauya de Moutjuic, hi morlíosellatun sabi home que's deia B'erreri Guardia. ¿I no trovariau
vosaltres, ciutadana do Ilivertat, que aeiía barbre i
auti-estétic q u e i s partidaria de'n Ferrer i Guardia
per protestar d'aquella mort repugnant volguessia
exaltar el maüeer i en tota els Uocs li aixequeasi»
monuraenta eom un signe de redempció humana?
ARNAUS.
I

Recordansa
Del 13 d'Octubre de 1909
Fa quatre anya que'n el Castell de Montjuic, el
casal misterios de funestes recordanaes, hi osclatarcn ele trets repugnante qtie enaangrantaroo la testa d'uns martres, entre ellea la d'un Mestre, la d'un
Bomuiador de la pau de l'univers i de la Uibertat
déla hornee, del home que's digné Franeesc Ferrer
i Guardia.
Quatre anys fa que al esclat del metall homicida
respongué un clara de venjanaa arreu de les fronterea, ela hornea s'indignaren i Europa tota, redreeant^ae amb íoraa imperiosa, arrebaaaava el cadiral
del tétrio Mauritá, d'aquel! que sois gandía poguent
contemplar sa veata enrogida amb aaug d'homes
couscienta, d'homea que s'indignaven enfront d'un
eaclavatje, d'homea que s'aeuaaven per nn excéa d'
amor a la Uibertat propia i de aoa cousemblanta.

3

Pobles enters a'alsaren en protesta i ena gravaren
el segell de l'incivihtat, d'un poblé retrassat que vol
anar al progréa amb l'arma'destructora, d'im poblé
que Bols viví occint sa earn f^ermana eom la fera malvada que mata ais propia ñlls.
Avui nostra oració no será u n Uaor, será uu trjbut de dol, eerá una recordansa per la data luctuosa d'aquell 13 d'Octubre i d'aquell 1909.
Nostre pomell de llors no podrá ser en la llosa
que tanca lea despulles d'aquella infortunata que'ls
segaren la vida; masaa migrat sería aixís nostre trlbut, cal bé que'n nostra ment hi siga perpetuat, eom
vecort perdurable que eucarni odi ala tirans, i fem
que vegi el mon, que uu dia ea redressava, que amb
ella ens aasociem i esaent grana enemics deis que
eou llura reeponaablea. Per ella nostre odi etern, per
ells vergonya eterna,
JANIVALL.

Tasca de Joventut
E s m a p e r d u t cerca aquest poblé, república per
esencia, en niitj deis estamenta represeutatiua, el
braa que puga arrivar a desUiurar-lo del jou a que
ela podera céntrala el teñen aotmóa, gracies a les
foraes que'l resguarden.
Sedent de justicia s"ha arriacat en Eatale lluitea
esperant trovar en mitj del esclat, hornea decidits
que'l guiessin en llura esoomeaes politiques i sociala.
Mes la diasort, sempre fatal en tót quant puga
éeser en profit de noatra modesta classe proletaria,
lia fet que jamni en quantes escomeaes hagi contribuit ttixia directa eom indirectament, pogués veurer real^litzat son mee preuat ensomui.
Trist es baver de confirmarse una i altre ocasió,
tant greu deacuit de part déla nostrea vells capdevanters, per a el mauteniment de la noatra eanta
cauaa, entre la raultitut que'n aea geetea confía i en
elles viu, per a lograr l'adveniment de la tant desitjada República i amb ella la no menya volguda
Autonomía.
Joventuta de l'U. F . N. R., ha tocat l'hora de posaarse a prova noatrea conveneimente i energles;
fem que soni el corn de Iluita, deapertant del poblé
batallador l'enaopiment que l'aelapara i aixís faréui
tasca profitoaa en pro de nostre Credo, aportant-hi
el concura deis bornea convensuta ihonrata que tant
necesaiten la nostra cooperació i empenta jovenil,
entuaaiasta i convenauda.
MGLOBTAS.

6 d'Octubre de 1913.
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La deixadesa del ñjuniament

Frivotiiats
El faune desolat

Un noi mort
Ela snbaileüencs devéra sublevarnos devant del
succés ocorregut el dimara passat a la tarde, del
que'n fou víctima un iiifelís noi que, venint de portar el diñar a son pare, tiagué la disort de caurer en
el barranc del extrem del carrer de les Tres Creus,
de quin estat vergonyóa podem donar les graeies
al nostre Ajuntament.
Poden gastar cabals inutilinent en festes i fanfarries, mentres que la vida deis ciutadaus queda a
niercé de les peves deixadesea. I sápigaen be que's
ja la tercera víctima amb aquesta, i d'elles hi ha encare un altre noi beu inútil, graeies tambó ais bons
cuidados del Ajiintament. No'ls valdrá dir si jugnva o no el desgraciat noi, éll feia sa vía, i tarapoc
(ieuría jugar un borne que passant-hi, en altre
ocasió 1¡ succeí el mateix. I si vólen que siga jugaut
no hi ha prou amb aixó, -perqué ja sabein quines
B;;n les condicione que deueu reunir els lioca de
tránsit.
]uterioament ja tením un altie nota funesta.
Ciutadans: tractaut-se d'un assumte que h¡ va la
vida, cree que ja no es qüestió d'anar a I'Ajunfament pidolant com un captaire, dones caí que deterraiuéin seriament lea mides que bavein de
pendrer.

Hem vist al pobre faune passar per devant no3tre; cuminava lentameiit, apoiant-ae amb son gaiato
pl3 de DU80S, treucat potser d'algún abet quant encar
devía ésser jove. Ens bem giraí per a go¡Car-!o i
dessota de son gec una mica esparrassat, li penjava
Bs flauta de canya.
El pobre faune estava concirós, ja no pot anar
per les serraladca ni per les cingleres, es masaa vell
per correr boscos a travers i per a no ésser ei blanc
de la Eona d'algún pastor. Havla viugut a roinandre
a ciutat, malgrat ésser una mica prosaica i provinciana per éll que havía passat la vida entre boscos
i rauntanyes, pro passava dies i nils en nquell café
de cambreres, quina desa|)aric¡ó era motiu d e l a s e va Iriatesa, i que era per a éll, potser l'ñltim de la
raaaa, una novítat i un atracliu aquelles dones que
's guanyaveu la vida aervint, una mica primes de
roba. Bevía cerveaa, aquella cervesa que's ja vuia
tradició, i ii plavia el couplet amb música picaresca, car ja havia deaat la flauta, i les riallea desvergouyides, les converses obcenes, aquell vestir lleuger i els seus ulls i Uavia pintáis i les galtea empolvades, encare que les gojes del seu temsno tinguee6Ín altre ve.stit que scs llarguea caballerea, ni portar
rea pintat, pro a'hnvía deamoralitzat tant aquí a
ciutat, que'l bou faune li era raes plaent aquell artifex que'l record de Íes perdudes gojes.
Tot tenía un eneant i un encía per a éll: aquell
tapet vert, la gent que'n deien papellones, els joves
aristóeratea que allá es feien paaaar per Ilibertius.
H a n marxat les cambreies, i ainb CUGB aquella alegría que era el aeu imperi, tant sois en sa memoria
li queda el record fugitiu d'unes bailes hores. Es 1'
alegría que passa...

La forta joventut
111

Joventut forta:
salutl salutl
Primer sé morta
qu' esclavitut.
En els ulls una mirada
peuetrant.
En el cor l'amor de Patria
sempre gran.
I en el peneament 1' Idea
que fa al home triomfant.
Joventut forta:
avant! avant!

W.

Perxó va tornar-se a penjar la flauta, i anava tot desolat i perdut per nostres carrera. Pobre
faune velll entorne-t'ea cap al bosc i lluny de la
ciutat, cerca una cabanya perduda en algún recó
i envolcalia tes earns, are l'bivern, amb una pell de.
bé, i forjat la visió d'aqueila cauíbrera^que't servía
cervesa, mentres.la teva flauta floreixi el só d'una
perduda cansó. Deapréa viudrá el bon tems i prova, altre cop, fer trescar tea potes de cabrit per lea
cimes piones de clarors i que la tevfl silueta sigui,
a mea d'un espunt per les rustiques pageses, una
bella reminiscencia deis tems mitológics,..
JoHANAN.
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Peina a fer
El nostre partit acordi integrar altre voUa la
Conjuiició Repnblicana-Socialiata. Feu molt bó i
al meu enteodrer cree que no solsameiit deu estar
diutre la Cüujnnció, si no que, per certs problemes,
dea estar al costat i d'acort amb tots ela partite repiiblicane espanyola per éaseí irapossible íer rea de
proRt sense que hi eooperi tot el poblé república i
Iliberal,
Hi lia principalment d problema del Mavroc i
cap partit polític avensat deu restar iudifereut al
contemplar com aquest govevn, que's diu Iliberal,
envía milers d'bomes cap aquelles Ierres i els noatrea vaixells retonieu plens de malalts i ferits que
omplen els hoepitals, ¡a que 'n aquelles ierres no
lii caben.
Que n'en treurém de no deixar ííovernar a n'en
Maura, si el govern actual no sola coBtinúa l'obra
deis conservadora, BÍ no. que's burla amb meg desprendiment deis nostrea pocs actes de protesta, empresonant ala que plena d'iía clamen contra aquesta guerra.
La feina a fer per la Conjunció, te d'ésser profitosa i enérgica, raai retrocedir a les eecoineaes del
gcvern i si tots els republicans, eense distinció de
matisBos, trevallem feut actes de protesta, la monarquía, per la sort que li va, tiiidrá en compte que
hi ha un poblé que deinana els seus filis portats a
les terrea africanes.
Aqnest ea un puut capitalíasirn que no deu deixar d'ocupar-seu la Conjunció. De continuar aixís,
aquesta sangría oberta arribará per aiiiquilat-nos a

tots.
8. V.

Notes i comentaris
Envío
Dintre poc será enviat al Coueell del nostre partit, j'«luíorme de la conducta política observada per
el diputat d'aqucst'districte En Jaume CrucUs i Sallares" que va fer per l'últiuaa Assamblea la Joventut Federal Nacionalista Republicana de nostre
ciutat.

De la Casa 6ran
Deu estar beo satiafet el senyor Masllovet; per fi
el seu fill es Director de la Banda Municipal i Mestro de l'Escola MuDÍcipal de Música. Li iirém per

aíxó que tal acort es molt partidista i donálloca
certs rumors una mica desagradables.
No haguerem dit res si el fill del senyor Masllovet bagues guanyat aqüestes plaBses amb unes oposiciona; allavorea 11 reconeixeriem uns mtirits inuaicala que are, certament, desconeisécü. Va té laolt
mal efecte que la majoría, per el sol fet de figurarhi el senyor Masllovet, votes al seu fill. Alió no va
ésser una votació, va ésser una conxorxa.
Are el senyor Masllovet ha renunciat el carree d'
Inspector de la Banda i de i'Eacola; i fios l'acta pot
renunciar, ja que te son fill colocat.
Q,uin admirable amor filial el del senyor Masllovet!

Els cruetlistes
Ela set o vuit crueüistes que hi han en aquesta
van reunir se, durant el poc tems que no hi hagué
cambreres, a cal Cruz, per a continuar parianfc de
les properes eleccions que com se vea, hi volen pendrer part aoiiva.
Primer al local de l'Associació de laPrerasa, aro
a cal Cy\\7., que no hi poden anar raes perqué hi han
ela radiciita. Poden are reunir-ee en el bufet delaeu
leader i encare els he sobrará lloe.

D'eleccions
Hem entrat ja en el período electoral. Totes les
entitats, tan politiquea com económiques, han cetlebrat ja reunions, per a determinar eonductes i lineas a seguir. Air nit lii haguó reunió del Partit Federal per a tractar de les properes eleCcíona municipals i ea casi segur que la próxima semana es reunirá, per el mateix objecte, la Joventut Federal Nacionalista Republicana de nostre ciutat.

L'exemple
En Gumersind Ar.cárate ha tornat. amb l'excuaa
de aaludar a M. Poincaré, al Palau Reia!. Bouic
exemple que dona aquest lióme. Lea vélica glories
tepublicanes que portava guanyadea, aquella virtut
i aquella auateritat que li eren una adrairació, s'hau
esvait de cop, uo raes que blincaut l'esqaena.

Retall
Copiém, amb forsa goig, les aegüents ratUes del
setmanari «RenaixementJi de Barcelona:
*En l'apat justiasim que en honor an Ea Casablancas va ceMebrar la ciutat de Sabadell, el diputat a Corta nacionaliata senyor Cruells, proposá que
'sderaanés la creu d'Alfons XII per a l'ilustre inventor.

fi — SABADELL FEDERAL
Felicitém a» en Cruetls per lii aeva genial pensada i proposeiií que se li oforgui una creu també an
ell encare que sigiii de cartró-eairo.
Per cerc, que en l'acte esmentat va passar-hi un
delall curios.
El DOitre—orgulIosan:ieut uostre—FoIgüera i Duran, vti posar les peres a qiiarto ais pidolaires de la
creu eepanyola i les aeves paraules poíjueren sulfurar fll representaut deis Civüs—armáis—que toca
ela dos sense dir ase ni beitia.
Sapiguéseim que aqucst procediment fos eficás
per escombrar a tots ets alttes, fariein una Higa del
boa raot patriótic fias a DO deisar-ue ui uu».

passa bp cerfs sarsualers ^allende, resullant aixfs
que ¡"obra de referencia sigue digne de veurer» per
qualsevül persona, per exigenta que sigui en moralitat i bon gust.
De l'execuciü uo'u parlaréni, dones ja varem dir
que d'aquest genre es de lo millor ^ue havem vist
en nostre ciutat. La presentado riquíssima, no faltaut-lii el mes petit detall, cosa que no esténi molt
acostumats.
Va estrenarse també un decorat deis senyora
Brunet i Pous, d'un efecte sorprerjdent i que fou
raolt aplauáit. Mo!t be la part musical a carree deis
Falxendes, baix la direeció del mestre Papell.
EUTERPE

Sports
Per a demá diumeng-e está dipposat un importantíssim partít eu el caui del Ceotre d'Sports a b e nefici de les Escoles Mereaulila que sosté el Centre
de Üependents del Comers i de l'Indiistria, entre'la
valtíiitd primers equipa Inteniaciouaí i liadalona.
Formará pait del programa de taut Iloable Festa
una carrera de cióles i ademes s'exeeutamn unes
quautes cardanes.
Donat el significat objecte qtie's persegueix amb
Bquest festeig, ademéd de lo important desou programa, fa preveurer que dit caní es veurá forsa concorregut.
—El passat diumenge tingué lloc eu el cam del
. Atiélic, un partit infantil entre'ls segona teams d'
aquesta categoría Español i Atlétic, sortiut vencedor aquest darrer per 5 goals a 2.
—En el partit que's cel'lebrá e! maieix dia en el
cam del Centre d'Sports, entre'ls primers equipa
del Sabadell i de l'Aveug, Borti guauyador aquest
darrer per 1 goal a 0.
SCHOOT.

Se'ns demana que publiquéin, per coneixement
de llursconsoeig ideraés coneurrents, qne'n el cam
de! Atléiic demá no !ij haurá partit, al objecte de
lio mermar entrades al Festival que's ceMebrará en
el cam del Sabadell i a beuefiei de les Escolea
Mercantila del C. de D, dei C. i de la I. de nostre
ciutat.

Teatres
CAMPS D E RECREU
Dijone van presenfar-se novament devant d'aquest
públic, les atraccions «Aygel» i «Lea Hartura», estrenant un sainet líric titulat «El Sultán de Marruecos». L'obreta, que va agradar molt, está plena de
situacions ctimiques, eense necessitat de que í'autor
bagues de recorrer a xavacauades i groUeríea, com

Dijous passat va debutar en aquest teatre, la coneguda compiiuyía Casáis - Ca7.orla, íenint bona
aceptació per part de la dislingida coueurreucia que
assislí a l'acte.
Mes endevant liudrém ocaeió de parlar d'aquesta
companyía.—R.

Noves
Diumenge passat línguerem el gust de saJudar i
d'estrenyer la ma del nostre vo)gut amic En Ramón
Canifis, t'erm federa! nacionalista república de la
veina ciutat de Terrassa. El seuyor Campa ens promete enviar-nos, de tant en taut, alguna crónica d'
aquella ciutat que creióin será vista amb gust per
els uosti'es llegidors.
—Continúan activament els trevalla, per part de la
correaponent C'omissió, per onar a ia supreesió del
odiat impost de consums. Se prepara un mauifest
perésser profusament repartit i ademes s'está acabaut una Informació respecte a dit assumte, que segous a'ens diu resultará uu treball aeabaiUssim.
Promte, dones, veurem ela fruits d'aquesta campanya, que sens dubtar, serán forsa abundosos.
—El Concell General del Centre Cátala d'aquesta
ciutat ha quedtit conatituit per el curs de 1913-14,
com segueix:
J u n t a Directiva.^President, Domingo Saló.—
Vis-presidentf Modest Duran.—Tresorer, Francesa
Rifa.—Bibliotecari, Santiago Mas.—Secretan, Miquel Foal.
Secció de BeUes Arte i Lletres.=PreHÍdent, Joan
Trias.— Via-[)resident, Ramón Ribera.—Secretan,
Claudi' Rodamilans,
Secció de Ciencies, Llegislació i Historia.=President, Francisco de P. Bedós,—Vis-president, Joaquim Manic.—Secretan, Feliu Fontauet.
Secció d'Agricultura, industria í Comer3,^President, Josep Llugany.—Vis-president, Eussebi Forreliad.—Seeietari, Ángel Granó.

SA'RÁPÉLL S E D E R A L ^

Demá, els Centreg Excursicuistes J e Catalunya,
de Terrassa i del Valles, junt amb eloments d'altres
entitata análogues, efectuarán l'exploraeió científica
del avene de CasteÜsepera, baix la direeció del uotable i entusaiasta esiieleóleg Mossén Marian Faura
i Saos, Amb aital motiu se congregará en germaní
vol aplec en aqiiell horiiiós pnratje un nombre conBÍderable d'excursionistea.
—Ea diu que entre ela veius de nostra clutat, eg
tracta d'ol)rir una soscri|JCÍó per a pagar la constriieció d'una barana de ferro per instular en el barrane
del extreni del carrer de les Tros Creas, ou dies carera tingué la desgracia de matars-hi un noi.
—Hau visitat m^stra redacció elsvperiódics aReiiaixemeiit» de Barcelona, «Cent Nova» de BadaJona i «La Veu de Capelladet!».
Ho agraím eincerament i establim arab gust el
cambi.
— H a mort a Tánger el cellebrat pintor, fiU de
Reus, en Josep TuiíirO, qae dcgut al eeu pinzell haviea sigut justamont ellogiadea lea seves magoífiquea acuarelea arreu on havien sigut expoaaded.
—Avui, a les 9 de la nit, tindrá lloc en el teatre
Euterpe i [ler la eompanyía Casa[B-Ca7."rlu, una representaoió del drama Í E I Registro de la l'oHcia».
Demá, diumenge, eacutlidea íuncions.
. —Sabém que l'eminent mestre compositor n'Enric Morera te casi be Uesta la partitura de la grun
tragedia del eximi poeta i draraaturg En Ángel Cíuimerá «Mar i CeU.
—Dimars pasaat, varen reunir-se a Barcelona
arab iin fraternal banqnet, totsela repoiters teatrals
j u n t arab ¡'empresa del teatre Lieeu, i aproíitaiit 1'
oeasió el repreaeutant d'aquesta digué en el brindis

/
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que Barcelona seria la primera capital d'Europa en
quina s'estronaría l'obra mestre de! gran Wagner
«Parcival».
—Ciño CAMPS,—Extraordiuarics sessioiis de cine, alternant amb notables películes les aplaudides
atraccions *Aygelí i «Les Hartura». Programa noli
cada día.
—Cine CERVANTES.—Graus atraccions de cine i lea atraccions Lluisa Batistini, cansouetista a
gran veu Í el ventrílec Ferri.
Tipografía RllíF-ílA, Dr. Puig, s^j.-Teláfon 2(0, -Sabadell

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

Taller de CQnstrucció ile trelialts de fusta
de J O S E P C E N T E L L A S
Premiat en dií'erents concursos.—Especialitat en
treballs d'art.
Montserrat, 68.

Taller de Tornería Mecánica

mipel Keíxach 1 fill
Única casa a Sabadell que construeix bitlles
(canons) de teier en espiral, i tot lo que's
refereix al ram de tornería.

iíil ie EÉts

Montserrat, 65

Demaneu a tot arreu
El reí áels Anissats Premiat amb medalla d'or

Fabricant |D5EP GCRmÁ Eabadeii
• ^

lEXJGlU

LA

MARCAI

S== SAEADELL FEDERAL

J. MARGET
Hentísía
Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraureis.

Gracia, 20

I t A I O S :SSL

Sabadell

aquesta casa acaba de rebrer extensos assortits en genres de punt, llana
i coto i genres confeccionats en blanc

i color. Variat assortit en genres d'home
O.A-3v^I

PEDREGAR, ia

SE3PÍ.Í-A.

SABADEbü

j}22MÉi^ R i b e r a
Grans tallers montats amb maquinaria ¡ material modern : Confecció de tota classe de treballs :
Tarjes, Factures, Cartas, Circulars, Rebuts, Sobres,
Programes, Envíos, Etiquetes, Carnets, Mostraris, etc , i tot lo referent a les Arts Gráfiques.

TeléFnn, 2E5

DP. Puig, 34

Eabadell
flrticles per ¿scriptori

Pa![Oí¡
Sastre

^Vda. v J X J L l A
Lübres ratüats, Copíadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les mellors marques

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

ÍD.

(

FOTOGRAFÍA

MODERNA
AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS
FOTOGRAFÍES,

PREUS ECONOMICS

Gurrea. 50

5abadell

329

SABAIELl

SABATCRI^

TOÜS
Es l'única casa que ven el calgat mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits

