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MflNCOMUNITATS
Caialunya es pos» en peu per a donar tota 1* importancia solemnial que 's_
mereix la data histórica del
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¡¡Volem les Mancomunltatsll Aqusst crit surt del cor deis radicáis, deis conservadors, deis regionaiistes, etc., de totes les forses que constitueixen la representació de Catalunya.
5i nostres governants no s'entenen, cap culpa en tením nosaltres. Que amb
tota franquesa sapiguem quins son nostres amics i quins son nostres enemics
per que Catalunya sapiga que fer i a que atenir-se.

NACIONñLISME
Sembla que avui ja no tiiidriera de parlar de Nacionalieme perqué tots els liomes el portera en noetre esencia i sola poden negar-lo els que no han
voigut estudiar eo si mateixos i estant mancuts d'
aquesta eublimítat que s'en diu art.
Ea ciar que hi ha mollea mañerea de sentir-lo i n'hi
ha de tant estranyee que després de ser perjudieials
fan agafar mal de cap. A u'aquesta categoría son
eU Doetors Maestre i els Dou Clualdos. Podriera titular-loa «nacionalistes imperialiates» per que ea
tant el sea amor a la regió-nació i llur Uengua que
a mes de aer exagérala en la manera d'estimar-la la
voldrian tan gran i complérta que no'ls faria res d'
atropellar i matar-bo tot perqué ela que quedessin

fossin com son ella. No volen creurer que la iiatmció qne la térra ena dona per distingir-nos una familia o una nació a l'altre, es una obra que está per
demunt deis homes i per consegüent mereixedora,
com totes'les bellesea humauea, no tant aols a ésser
respectada, sino també a ser conservada.
Aqui tenim lea Araériques que están pobladea,
desde son comeuaament, per 1'espanyot'oficial;
aqueU eapanyol uniformat amb totss lea sevea mes
petites maoiíeataeions, tant eu la parla com en les
costums, i no obstant, aquella tills noatres Üuitaren
per la seva nacionaiitat no uniformada, que donaren per l'Argentina, per Xile, per Bolivia, etc. No
poden pas dir que ja eren fetes aqüestes uacions ni
que les ferem noaaltreg. Fou la térra que eegons el
8eu estat crea unes pasions i unes costums que son
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la vida d'ua pobie que Qo pot vhire aense eüea. Per
aixó ens trovem qíie avui, parlant com parlen tots
ells el Cüstellá, distingira perfectament a un fiU de
l'Argentina, a «TI de Bolivia, etc., i aixis succesívnluent. En cada nació teoen els aens eiutadaiis una
tnanera d'éssef, de dfr i de fer que'\s dona una especifllitat tant característica que sois la mort pot
ariebaaar.
Si algú creo que's poden uuiformar les costuras
i els sentimeuts deis liouies que componen lee uacionalitats, deu procurar primer uDÍEormar la Terra
i el eel, per que tots estigueu en les mateixea condicions.
La manca que's nutaa n'aqiiest nombre i ais anieriors de
la í¿ (c irencada) es degul a que no n'hí han en el carácter
de Ileira en que s'imprimeix aquest seimanari. ja que sembla que no estigiiem en un loi conformes amb les receñís
Normes Ortográfiques de la nosira llengua.

La joventut i la guerra
La trágica aventura del Marroe les ilars va desolant. Els joves mausois, ela tíinits i els febles, els
vaixelts, cotn a gorjea sedentes, se'ls emporteu cap
al nort d'Africa ou s'hi desenrotlla l'espeetacle vergonyaut d'una aventura quixotesea.
Ela altres, induits per una forsa d'amor propi i
aduc re^orieigent-que del naixer hau contret un deute a aatisEer amb els sers a qni deuen la vida piii¿
veieiit que per altre cosa mes han viscut i els hau
criat que no per ser blanc de l'arma homicida; fent
un esEors suprtíui contra llura voluutats, a eúrrua
feta s'allunyen de la llar ou han nascuti abaodoueu
aquella seraqua al seu entoru tot era joia, mares que
que contemplar-loa els hi era la vida, pares quiu sacrifici ha sígut tan gran com poguer-los fer auar a
la eacola, i aixis les Ilars que avans hi legnava ¡'alegría son avui desoladea i tristes per faltar-hi els
sens iills.
Segurament que'ls que aprobaren aquest tractat
de conquesta en el Marroe ma¡ hau sabut quins son
els flrets d'un fill, ni tampoc reconegut el preu de
una mare; car elU han viscut privilegiats i aduc estan posseita de i'esprit de flamenquisme que'ls earacterisa i fa que a m b ' e l olam de Patria hi esearneixen la pau, la amor, i el dret a la vida.
Meatres que iiosaltres que veiéra diariament 1'
espectacleque ofereix la vida rastrera deis ciutadaus
devarit deis obstacles a que estem gotmesos, com es
l'impossibilitat deis parea per a educar ilurs filis,
nosaltres que veiéra dona que fa poc es mare aortint
atribulada de sa modesta casa, amb nu mos de pa
a lea mans, tanca la porta depressa i arrenca a correr tot paseant els botons del ropatje que eobreix

el etu coa, entaot que lá aireña o l'esquella do la fábrica fa poc s'ba sentit, arriva al trevali on a voltea
es escaudalitzada per liah>er fet tart per liaber-se «ntrctingiit alimentant a un fill de sea entrauyes.
Aixis Sücceaivameut, en contitiuat aacrifici, arriven a pujarnod i ve l'edat deis vint anys, l'edat ríallera i triomfanf, que s'han veusut totes les dificultáis, l'bora eu que liaveni de 3ati.>?fer aqnell dente
sagrat amb Ilurs paies; i !ieus-a(iuí que venen alsant uu clara de patria i ena arrebacen de la llar posant lea nostres vides tant preuadea a mercé de I'
arma destructora peí sol fet de defetisar iuteressos
que no son nostres ni ens perteneixen i per lo tant
uo'ls volém.
Eis directora de ¡a trágica aventura es podrán
convencer de que el nostre poblé no vol !a guerra,
puig quant vingan a cridar ais nostres filis, germaiis
i amics, veurán nostre térra despoblada, seuse joveniut i aixía será aense mostrea de vida ni de joia,
tot d un aspeóte funest. I aduc es convensaráu de que
si Catalunya no tenim un gran Tolstoy que dlgui
«Ilenseu lea armea», tenim una joventut que sabdir
«no les vüléra.
JANITALL,

Somníant organització
¿Qué nota a nostra ciutat el visitant una mica encuriosit de tot quant té un v;dor efectiu, al fixar-ae
eu i'eatruclura interna de la mateixa, en lo que representa l'esquelel o carcassa d'aqueat coa viu anomenat Sahadell o siguí eu nosira organització corporativa? ¿Quina es la seva impresaió? L'impreaaiti
que'u reb ea de desordre. Deplorem-ho.
Una ciutat gran i feinera que peí motiu d'una
croixensa aobtada totjust en la aeva adolescencia,
va vestida amb ropatge csquifit; que per abaudó de
aoa tutors i atonía deis que l'envolteo es trova desorientada i inculta, i ressagada, en l'esferade lea actlvitats de l'esperit, de melles altres germanes seves
de no tanta ufanía pro amb forces i capacitata mes
equilibrades. Tal es l'efecte que fa Sabadell ais
menys avisata qne, coneixeut-la, consideren serenament la seva condició.
Fixem-nos en que per aconiplir progressos en
tots ela ordres es fa imprescindible el concurs de
moites nacionalitats, en que cada nacionalitat ea
couiposada per múltiples petits mona (ciutat3,pobleB)
ou neixen i son debatudes les iniciatives i les idees
deis hoines que discorreu, que volen coneixer p e r a
coneixer i colaborar en bé de tots. Cousiderém també que '1 poblé que quedi enrera eu aquest aacens
constant de rbumanitat entorpirá la marxa deis démés; en lioc d'ajudar deurá ésser ajudat; ademes, tot serán imposiciona vingudes de fora, fine
en el goveru de lo seu; exposat aempre a que'ls de-
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insé poblea boi eialsanfc la paraula civilització, pro
interpretant-la erroniament—com aiiceeix avui en
(lia, encare—li facin una introdureió pací/wa igual
ü la que s'estil operant avui al Marroc per l'Estat
espauyol i la veína República o a qué, per abulia
déla seug mateixos govenis, no mea se foinentin I'
ignorancia, la barbarie i el ridicul ichauviniame»
adhuc, quant no l'abjecta l'obacenitat. Fixant-nos
per últim en que nostrii ciatat forma part intcigront
d'uua uacioiíalitaique gaírehé, per dissort, no li falta Tés de lo que acabcín de mencionar, abocada a
inals pitjors, i en qué, salvaut a nostra Sabadell po
(iem salvar (i la Patria, a la llengua i costunis que'n
son l'ánima i ala dreltí i lli^'ertats individualB, eonvindrenien regfjneixer el deure ineludible que teníni
de fer virar noatreB associaeions cap a viarauys de
veno vació.
En síntesi: per a tot i a tot hora ideáis i organització, o mülor: entusiasme i ordre. Altramentsempre
devindrá funí l'anhel suprem de pan i llivertat.
««ni

Nostra primera obsesaió si no volem que conlinúi
plauaut el desordre en noatre ciniat, lia d'éasíír el
reunir eleiuents que bi resten esparpillats i, sadollats d'ua fraue optimismo, crear una eulitat uniuanieiit i exclusiva cultural, un veritable e¡x de nostra
cultura, un casal per a grana i petita, gennianient
sabadeUenc, camp ueutre per a tota els pensara; ni
dietiució d'eatauíintB ni de sexea, Lloc on reformar
nostres babits mentáis. D'alH sortirien els carreus
per a bastir l'Atenas catalana. No liera pas de preteuir un Ateueu Barcelouí ni tampoc un Ateneo
Enciclopedic Popular, sino tant sois rebassaí el grau
d'importancia assolit per l'Ateneu Igualadí, (Jentre
de Lectures de Reus, etc. Aqüestes dugues últimea
amb son marcat avena i bous fruits estant avergooyint-uos de molt tems ensá, i a fé que en quant a
cens quedem bastant per demunt de lea reapectives
poblacions.
Ara notem el desordre nostre:
L'entitat que tant pomposament ostenta eí titol
rimbonbant de «Ateneo de HabadelU no éa tal Ateneu, Congrega en la data actual a una inunió de
ateneistes: vells adietes de l'«Ateneu» del earrer de
Saut Pau, que no mes n'aguanten d'eil el rótul que,
abnegáis, salvaren d'entre lea desferres quan la tarrabastada; la qual; mes que per ¡'innegable forsa d'
atracció que ja coinensaba a exercir la nostra Rambla, fou portada per la secció recreativa de dita casa, que's convertí en son botxí. El cas quefa l'Ate' ueu vell, dones, prova palmariament l'incompatibilitat d'una joventut o secció recreativa anib una
entitat cultural, incompatibilitat que per indepeudents que actuessin ambdúes coses aempre fora
justificable, i per molts raotius. Pro, no es aixo tot.
La Joventut Recreaiiva actual volgueu corroborar
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el nostre asaerti no poguent raaterialment restar
cabala de les butxaques de l'entitat pare i perseverar en lo d'abaua, organitza unes converses versant
sobre temes de palpitant actualitat, com son: Gallo,
Belmonte, etc., despreatigiant aixís a la societati £oragitant-nealsque volguessin ingressar de bellnou
a fer-hi obra positiva, Aillem-nos-en deis taurómaca;
deixém que visquin i morin amb llur excelsa ciencia.
El local que mes condiciona reuneix per a Atenea
de Sabailell está invadit per un «Centro Industrial»
o justiprcciant, centre de recreu d'industriala i d e pendeuts, que ais mes, fins el aniría gran aixó... i
Ilegitimaría la segració d'alguns cap a cal Jan, i d'
altres cap ais seus afina del p-ietido «;Ateneui> a fundar un club «gallinero» parió del de la capital i d'altrea i altrea que anirien a raure a eoeietats de recreu.
Aqueta última, serien els que no volen saber rea de
res que no siguí de feínbres.
Per altre banda, un uucli important d'homea amb
eapacitat per a un Ateneu, potser eh mes i els mil.ors, encare que naoita esperita mosquina s'obstineu
en negar-ho, es troven al Centre Cátala; probatssabadellencs, dignes de l'allíasim honor de dirigir una •
institució aeniblanta, pro amb tot, están abstretsenterament per una ídeaiitat tant enlairada que'la té
absortes totes les activitals i els fa aborrir els problemes del viure real; ja no toquen a terral Veientla sempre factible aquesta idealitat per a eí demá
«jornen tota cosa que pugnes distreure'ls de lo esaencial (?) i resten retrets en son catan, arraulita, temerosos de veure la crua. Ilum i de comprobar el
campi qui pugui ben uotori en la cultura de caaa
nos Ira,
Nosaltres que ¡'estimem mea llarg, molt mes liarg
aquest procés de reivindicació patria, no'n fera pas
qüestió previa sino coustaut per teñirlo incorporat
en nostre programa poHtic; volem amplia autonomía
en el terreno ferm de la República Federal, i no
opreciein mes que en son just valor tota reforma de
carácter autonomista, tot bocí de llivertat. No'na ob- •
sessiona l'autonomia en si; ens preocupa que'l poblé'
la sonti. Per tant, excitém ais conciutadana d'aque-Ha casa a que deposin en lo perveuir llur actitut política local, mes que mes ara que l'Aasambiea
de Tarragona a' ha pronunciat darrerament en
aquest sentit, per éaser auacróniques les Bases de
Manresa—diem nosaltres,—i a que en ñora de la
ueutralitat i candidatures sabadellenquesnos'iuterposin entre'ls partlts catalana quevolera Iluita política— que'a organitzaeió—perqué s'exposen a que
una coalició de eonlendents inopinada—en materia
de eoalicious tot es justificable—li declari guerra a
ultransa fins a l'eliininació, Consegüentmeut: els que
se eentin Uiberala, deraócratea i repoblicans i creguiu
que l'autonomia i la federado portades fins a les u l times couaeqüencieí son camí de resoldre els conílic-
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tea que pateixen els pobles que vinguiu ainb uosaltres; ara bé, els que se aentin monarqcics, etc., etc., i
que'l cor els digui obrar contrariament ais primers
qoe^ vagiu a engroixir ¡es patúms! que'ls iie sentirán
grat.ssos perjudici.aixo si, d'estarsentpre sobre avís
peiqsalseviilga agravi que'3 pogués inferir a ia patria, promte a arborar per sobre de tot la bandera
de l'Ünió. I si tant «apego» teñen al local, els
acouceliém, per acabar, que'l conservin a base de
eocietat recreativa que, cap i a la fi, per son natural
també bi ha tinat evoluciouaiit.
La llengLia oficia! de l'Áteneu Sabadetíenc fora la
catalana, que dio, la sabadellenca si cab. Aqiiell fo'
ra ellloc obligat de tota manifestació de cultura; es
composaría de diverses i varíades seccionscom lea
associaciooa eiiuilare. Fora un crini de lesa cultura
ciutadana el no arrenglerar-s'hi, tant mes quant les
cotitzacioDS podrien ésser Tolunturies. Digne xoplug
del Centre Escursionista del Valles, deis esperantistes eabadellencs, etc., etc., descartaut-iie l'Orfeó, que
Mudóle de son trevall no ¡i perraet un local anexe a
tlocs d'eatudi. A bou segur que totjust donata els
priiners passos ja surtiría a la llum pública el butUeti de l'Ateueu, futur portaveu dfi l'Atenss catalana, i de.tot, Catalunya u'hearía molta gloria.
Eetém máncate d'uua. biblioteca pública. Si be la
Catxa' d'Estalvis ja posseix una sala adhoe, noaallres
uo hi voldcem veure mai, per volums que s'bi instalea^Di la-biblioteca'que Sabadell necessita; o sino
al teme. Hola, la de ¡'Ateneu podría suplir la falta car
uo fora calcada de cap biblioteca d'aquellea que no
B'adapten al Iloe que son ni ala tema que correm.
Ademes iea uostres associons deurien posseir-ne una
d'eapecialitzada segona el carácter de cada una.
No de meayanecesaiíat es-una «hemeroteca» coui
diuen- a Madrid,—neologiame d'un Ministre d'Iiiatmcciü Pública—que-no ea mes que una sala on es
i'eben'tot els-periódica i revistea d'interés per a l a
població. Aquesta falta també la supliría l'Ateueu
iuBtftliant'ho a planta baixa, beo aasequible al
piU3lie.
• Al' municipi lí reGomauém la creació d'una Oficina (l'Inforn:,ació pública d'un carácter beu ampU.
Reforma que precisa aquí, eom a tot arreu. Tant
éffaixí» que ja no fora ia nostra la primera.
Volem conservar la begeraonía eu quant a industria textil i 00 aom bons per a publicar ni una trista revista técnica que alterni a m b Ifl premaa professional de Catalunya í de fora defensant la preeraiírencia de que tant ena vantera. L'Escola Industrial,
f ü n i ó i el G'remi tenen la páranla; mentreatant Badalona ja'ns ha allissouat de tems i el nostre pabelió DO queda aentat gaíre alt.
El «Diari de Sabadelh? defensant no mes a Catalunya i a Sabadell i no a cap política determinada,

per ea forma de public^ació ja tora un bon diari informatiu.
La Borsa de Trevall, quc's una neceasitat no
menya sentida que les luiteriors. per ara eos la queda deveut l'Unió Industrial. Arnuí del projecte de
la mateixa entitat sobre retira per a obrera, opiné;n
amb eUs que, sense Heis eraanades deis pmlers púbiics, es recullir aigua amb no cistell. Moit pndetn
fer si no s'escaraoteja el degut subsidi a la Beneücencia domiciliaria i Casa de Caritat.
E n s falta una Universitat Comercial. Vetaquí una
üllra necefebiíat no menya apremiant. El sosteniment
d'una Uiiiverijilut Comercial, al igunl que"l del'E^cola Industrial es d'incumbencia del Govern eu primer lloc,-de la Dipiitació i Muuieipi, de les entitats
patronaís—sobre tot de la Cambra de Comers que
amb la reforma coufribntiva hi te tnm inexcusable
oblifiaciü —i deis patrona i burguesos en geueral.
Per lo tant no deuría éssir el Centre de Pependeuts
qui carregués ni poc ni gena amb el pre.ssupoat de
gastos de aosteníment de les actúala Escoles Comerciad, cosa que ara Ü toca a fer amb sois un modest
apoi liel Muuicipi i DiputacTó—nioit de regraciar.—
Ja faria prou i de sobres en cedír el local on aital ti.
Ara bé, tota vegada que'is actuáis aocia protectora
del Centre lio son per lea enseuyancea que a'hi d o nen, pndria aquest amb niolt bon acord transferir
el numerari que eu tal concepta rectuda deis a l l u dits Bocis protectora a mana d'UTi patronot mixte
í ^ e regeuluria la suadita Universitat Comercial,—
ja que juat fora que'is dependente per les niostred
de capacilat que tenen donadea i peí seny que presideix ilurs actes tingues-^in iutervenció en la sevrt
direcció—vetllant tota juuts per a dotar-la de cíassea que DO desdiguesin gens d'una Uuiversitat Comercial,
Aixis el Centre de Dependents es Iliuraría de la
tutela enutjosa deis aeus socis proteetors i, solventat
que foia aquest equivoc que ja data de lants auys,
podría perfectament desenrotUar-se com verdadera
entitat profesaíonal o gremi aens cap mica d'empaig
amb la compierta seguretat de queei nombre de socis protectora que deixaria el guanyaria amb escreix
de socis numeraria, q'ue, despréa de tot, son la seva
veritable forsa. ¿Qui, que no siguin ella mateixos ba
de vetllar per son millorament?
Tenfm entes qne'ls socis proteetors {patrona) t e ñen véu i predominen en les renniona generala i
fine se'ls otorga entera confiansa; que'is íilis deis
mateixos patrona consten com a socis de número
amb vot i veu i dret a éss*r el'legits per qualsevulga carree de la Junta Directiva, inclús en la aecció
de Relació i Trevall, ¡Ea una fllgarabial í niolt bona
fó sobre tot. El soei no clasaificat dependent deuría
ingreasar aoci adherit—com fa l'Associació de Mataré,.—i aleshores la fins aquí Secció d« Relació i
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Trcvatl. peí luutiLi d'ubarcarn tols els socis numeraria deixaría d'ésser seeció per a passar a comiasió.
ICxactíinieut igiuil faria lii Seeció (i'Efhícació i luatrucció al pawrfar a fonuar part del Patronat de 1'
Universitat. Eu lloc de la Seeció de Pro[jagaiida: una
Comiasió Recreativa i ona Comissió de Deporta i
Excursiona. En qüeatió de deports i recreu ni peiisar-h¡ en tancav-ho tot en nn sol lloc, aqui a Sabadell, car degul al tráete íutiiu que'l recreu i deporta
iiTipliqnen i iiitervenint-lii gent de totes posicions,
tavaniiai's i gustos, [ora coin vnlgarment ae diu, la
íeina d'en Jafá.
Toruant a l'Uiiiveraitat, Per a ela no soeia del
Centre <le Depeudeuts I'impürt de les iiiatncules de
lea asaignaturea podría tSaser eqnivaleDt o superior
al de lea quoies anyala de eocis, aixís aena causar
cap porjndiei a l'aaaocisció DO quedaría vedat el cursar-lii els no socis. Altrument no Eora lo que ais
sttbadeMenca ens convtí. En resiím: que un cop
eatablerta una verdadera Seeció de Hocora Mútuus, dit Centre passaria a ésaer un greiiii niodel, de
fensor de la classe. I, anein ara ais obrers, no aens
abaus recoiHHUur al Centre de Dependents que COLU
totes les entitats no politiquea ha d'éaaer defensor, a
njéa de !a classe, de Sabadell i de Catalunya.
Ela obrera com totea lea deraés clasacs i profeS'
fiiona teñen el dret i i'obligació de constlUiir-so en
grerais, d i e m n e siudicats, per oíicis—la política a
part. — Deurlen tran&i'orniar llurs ciiixts de resistencia en caixes de deíenaa i llnita, iuvertint iits
foudoa juntauíent anib els que tant mansois ingroaeeu a les Caixes d'Eatalvis (al capital} en íuudacions cooperatives de consnra, produceió, etc., que
eoiistitueixen les armes mes nobles del proletariat.
L'instruceió Phan d'exigir deis qui poden douar-losla. Els retira per a la vellesa i anssilis coutra'l paro
forsós i malallíüs, lia de sortir de patrons i de l'Eatat: partint de'la baae de que l'obrer cobri just per
a viure, i, are que ve a tom, ena permatarém una
diagressió: recomauem a tota els qui signin premiatB en qualsevnlga coneurs de premis a la virtut
i a la constancia que brindin aquellea monedes ais
mes uecessitats d'entre ells,—car la bondat no ba
d'éaaer premiada—a!s que uo han tingut la sort d'
ésaer bons i conetonts o d'estar beu acoiisellats o ais
que no lian tingut eeuzillament la sort de teñir sort;
ala que siguin preiiiiats per la bestiesa de procrear
massa familia, els recomaném que lio acceptin sempre com a auaaeli. mai de la vida com a premi.
Concretant douca, lo primer. En el terreuy purameut obrer: sindicalisme i eooperativisme. Ja corapendren que oCns referim al smdiealisme revoluciouari o auárquic que no admet la política conjuntameiit i que un copobtingada la cobdiciada repartido^
va, tema únic, ja uo resol res mes; es tracta del smdicalieaie provinent del sociahsme, d aquesta política
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que bo enolou tot: desde el repetit sindicalisme o
gremis per oficis, fina a la vaga, i a la revolta—en
caaos especiáis, no per sistema,—i que's completament compatible amb el programa del venerable Pi
i Margall, tant mes ara en qnant en ele darrera congreesos-dels socialistes estrangera ha aigut pleuanieut reeoneguda la personalitat de nacionalitats
opriinides, La compatibüitat de la República Federal amb el Socialisme l'abona la conducta política'
de l'Alomar i alguna altres socialistes que no han
clandicateu res de les doctrines de la primera puig.
que comprenen 'jue amb República Federal mee que
amb cap altra ha d'avansar el aocialisme. No volóm
deixar de fer patent nostie reconeixament a alguDS
sindicalistes «enrogéa» peí usarla llengua del poblé
i düEunsar-la eu varies ocasiona, amb tot hi eompendro que aixó ela fa mea perilloaoa.
Els federáis tením la feina al Municipi: primeramcnt doniinar-hi i en aegon lloc empendre junt amb
lea reformes de primera uecessitat, l'implautació d'
escolea laiques graduades, impreguades d'uu sá poBitiviame al cüstat de les actuáis unitaries i arcaiquea,
i ou les cnsenyunoes siguiu feteB amb la lleugüa
que parlen nostrea hereua; que no pasaés com ara
qne'ls ensenyen la gramática d'una llengua que no
saben parlar, per medi d'aquesta mateixa llengua,
quant totjust eu parieu be uua altra que no'ls ensenyen mai d'eacriurer.
El Cireol Democrátic República Federal ha d'óeer
el casal deis fedérala aabadellencs. Sois amb la previaió de que qui no foa identiticat del tot amb el
yTrogrania d'en Pi s'abstingués d'íogreaaar-hi, no
succeiría lo paradoxai que suceeeix ara, que federáis de cor, per a fer-ne, han degut de reeul!ir-se al
fúnebre café Ibéric que uomés amb els eetatuta que
tanca ja podría ésaer empaperat.
Per úllini toca 'I torn ais ladicala autonomistes (?)
Aquete, el dia que per afirmar una patria no hagin
de negar la patria llnr, com filis descástala; el ,dia
que deixin la política nominal i no e'escoltin catilínariea do gent deacalitícada; el día, eu fi, que'Is satélits del planeta Lerronx estiguiu cánsate de seguir
amb éll una órbita tant distant del Sol de la República, aquel! dia en contrapoaició al séu hi posarem
uostre programa, i si, de fet, se senteu radicáis,., que
obrin en conaequencia.
Noten: no'us havem oeupat deis reformistes ni de
cap altra fracció republicaua.
Pensaren,—és que creueu que DO hi h a adeptes a
ncstra ciutat.
No. Es que uo yolera creure que n'hi hagin.
TEtJDGBOK.
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Per la Mancomunitat
Gom ilieni en un altre lloc, será verdaderament
memorable, per Ja 8eva trascendencia, la data del 24
d'Octubre de 1913. En aquest dia s'oplegaráa a
Barcelona i eo ia seva Diputacíó, tots els dipútala
proviuciala, diputáis i senadora de tot CataJunj'aen
magna Assamblea, per a demanar l'aprovadó de dit
projecte. A tot Catalunya hi regna uu eiitusaiasine
grandiós arnb motiu de la ceMebraciód'aquesE acte
i de totes les encontradea catalanes se reben adheeions. De tot arreu ncompanyarón ais representants
a dita Assamblea, serán arealdes, regidurs, individiiuB de juntes poiítiques, iiteraries i económiques,
redactors de periódica, persoualitats distingides,
i altree, que farán eostat ais representants i feí- aiXÍ8 mea potenta aquesta representado catalana.
Tot fa preveurer que será un acte graudiosissim
el del dia 24, acte en qne's veurála forsa, t'energía,
la vitalitat de tot un poblé que uo vol que's jugui
amb éll.

Els equllibrlsdel senyor Cruells
QualseToi que'ns ilegeisi es creurá que la nostra
cainpaoya en contra del digne diputat seuyor Cruelle,
es causa d'una obsesaió pereisteut o be que som victimes d'una meomauia de diputat.
Pro hem de fer constar que Ja persona del senyor
Cruells ens te sens cuidado, per lo que aigúiia els
pugui semblar, Nosaítrea eus referim sempre ala
seus actes, i aquets son motiu de tot lo que en contra d'éll hem escrit, ja que s¡ sempre bagues observat, diutre ia política, una conducía exemplar i
irreprotxuble, no fariem pas la campanya que fem
i que éll amb el seu mutisme ens dona la ruó, ja que
qui calla, otorga.
Diumeuge passat va posar, una vegada mea, en
evidencia lu seva indignítat.
El dissabte, sabém que va pregar personalment
al senyor Francos Rodríguez per que assistís a lea
festes conslautinianea, i diumenge el governador
vingué i ¡'esperaren a I'estació, ademes d'altres pernea, el senyor Cruells i el senyor Arcalde i junte pujaren en un cotxe anant a moJts ¡loes. Corría amb
insistencia el rumor de que éll havía anat a l'igleaia
a m b ditBseiiyors, no iosistirém sobre aixó perqué
no eemblin insidioses noatres paraules.
I després en e! inenjador de l'Hotel d'Espanyfl
éll, el diputat federal nacionalista república es va
partir el pa i el vi amb els gen'iins representants
del centralisme!
Nosaltres, dones, verdaders federáis nacionalistas
republicans ens fa pena i vergonya eamentar els actes d'aquest borne que tant indigne i baixament
despresligfa al partit que din figurar, pro nosaltres

tennn prou valor moral i proti civisme per tírar-li
en cara i públicament aqüestes iiimoralitats, deinoíitraut li aixi's, que l'bonradesa i la sinceritat es la
norma de noetra conducta i deis uostres actes.
Qui tingui valor que'i defensi, ja que éil no ho fa,
pro tingui en comíe el qufi ho Eassi, que defensant
I'honradesa política deis altres, no hi perdí la seva.

Frivolitats
Comentan
Díes passats varem veurer a dos toreros. Se passejaveii per uosftre rambla, llnint, amunt i ovall d'
ella, la seva garbositat flamenca. Purtaven d'aquelies Ierres ia mandrositat í l'beroisnie, coses que lian
esdevingut clássiques per a tots aquells que de matar briius n'han fet uñ art.
Els seus peus varen ]irostituir el nosire paeseig,
quedevíen trovar monóton i pocatrnctiu. No se n'lii
passeigen de dones arab »niantón» uid'homes amb
barret cordobés, i aixó, per aquella dos toreros els
devíü semblar una cosa inusitada. Aquí hi ba tourómacs, pío uo hi ha plassa. Aixó no vol dir que
algún eutusoiasta ne pü;í una per que els toreros
que'ns visítiu tinguin nu lloc que'ls reeordi la aevft
patria, ja que no tením res qne'ls demostri la nostra poca fe taurófila.
Aquülis toreros son l'exportoeió de l'Espanya a
Catalunya, exportació ben poc importan! certament,
pro aerveíx, al menys, per unes quautes rialles, i
mes encare, si porten, com els visitants, aquella
cueta que era tota una novitat en nostres carrera,
car aquí, a casa nostra, de cúa uo mes en porten els
animáis.
Si el nostre sol i el nostre eel BOU 'els mateisos
que hi ha en les terrea audaluses, perqué aqüestes
dngues coses uo van fer el míraele de que al pos <1'
aquells dos bornes no s'hí coogregés una multítut que anés al darrera d'éJIa í que ni una dona es
sentís cor-ferída per aquelles belleses raaaculines í
es rendís ais sen peus^
JOHASAN.

Noves
Com deiem e n e ! nombre passat, aquesta setm&na
ha aigut reméa al Consell Directiu de 1' Ü. F. N, R.
l'clnforme» que sobres la conducta politíca del d i putat en Jaurae Cruells i Sallares, va fer la Joventud Federal Nacionalista Republicana de nostre
ciut^t.
—El passat dimars estigueren en aquesta eíutat
els advocats senyora Puig d'Asprer í Gardo, de la

(lecció jurMicR de la Lliga de Defensa deis Dveis del
Home de Barcelona, els quals visitaren ais presos
de I'úUima vai^a de l'Art Fabril, Oliveras i Beriiabeu, i desprég al Comité de la Lliga análoga d'aquesta ciutat.
Degut a aquesta entrevista es fan els trevalls per
a ceMebrar, divendres vineut, un mitin monstre en
protesta dü ¡'acusado sens base sólida de que els
poiicies Cuspinera i Cabasiís els fan objecte i sobre
tot de l'acusació que en el certilicat llinrat per i'Arculdia els fa, dient que soii'^subiectea de mala coaducta.
Tot Sftbadell que coneixía ala processats, deu
L'oncorrera dit mitin, per a djr ben alt la veritat de
que qiiant iiienya, si no es molt mes, son de tant
boua conducta coui el primer deis que pugan haver inforraut.
Cora toL-hom compeudrá. aquest certificat de mala conducta es uu cas greu que podría donar mala
reanltats per els dits presos, mals resultaU que aro
ja'a manifeatan, ja que degnt al matéis el senyor
fiscal de Barcelona acordd denegar ais nuiteixos la
ilivertat provisional, decretant la presó co» y sin
fiama.

dreu Liado; Secretan, Eugeni Queralt; Tresorer,
Joan Rodó; Vocals, Pere Monconill, Gaspar Riera;
Pere Figaeres.
—La oonvocatoria per a les próxiuies eleccions
municipals se publicará en la Gazeta de Madrid el
dia 20 del corrent i les eleccions se ceblebrarán el
dia y de Kovembre.
—El próxim dimara dia 21, se cel'lebrará en el
cine Recreu uu festival a benefici del operador del
matéix en Eudalt Coret, preneut-bi p'art diferentes
atraccions de lo millor que ha actuat a Sabadell.

—Demá a les 9 nit, tiudrá lloc en el Circol Federal uu gran ball amb orquesta i coreijat.

—Diea passatB va éaser inscrita civiimeat una
filia del nostre amic en Domingo Mimó. El felieitém
per ósser conseqiient amb els aeus idéala.
—En els cines Recreu i Cervantes tindrán lloc '
importauta sessiouB de cine i a u'aqueat últim hí
alternarán dugues grana atraccioos.
— H a deixat la direcció artística de l'orqueeta
Muixins, réputat mestre compositor en M. Rifa i
Planas.

—L'Associació de la Premsa ens ha enviat uncoriiuriicat, [)er a la seva publicació, protestant de
que al director de «Gazeta del Valles* li estii-agsin
les orellee, Els bem de manifestar que'u barallea de
uois no ens bi fiqném i ni ens importen.
—El Comité Directiu del Circol República Federal de nostre ciutat, ha quedat constituit com segUeix: President, Salvador Prat; Vis-preeident. A n -

^ D e m á diumeuge en el caiñp del Atlétic F. C.
tiudrá lloc la cel'lebració de dos importantísaima
mates entre'ls segous teams del Internacional i At- .
létic a les 2 i mitja en puut i del segon del España
i el primer del Atlétic a lee 3 i mitja en punt.
Se fa constar, per coneixament dele socis del r e feíit club, que per k Uinre entrada al camp, será
imprescindible la presentació del caruet-rebut correaponent al present mea.
També en el camp del Centre d'Spofte a'hi jugagará un ¡uteressant mate entre'ls segous teams del
Sabadell i AVÍÍUS.
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FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS
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TOÜS
Es I'única casa que ven e! cal?at mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits

ÜEntista
Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curado deis caixals
sens exíraurels.
ü ^ I O S 2C

Gracia, 20
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Sabadell

R í b e T ü

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

TEléfan, 2E5

DP. Puíg, 34

Articles per Escriptori

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

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

(¿m Mttn
Aquesta casa acaba de rebr«r extensos
assortits en genres de puní, llana i coto
i genres confeccionáis en blanc i color
= Variat assortit en genres d' home =
O -A. H^ I S B R. ± .A.
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