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Ca propera Iluíta electoral
Ruptura de la coalició d'esquerres per l'intrai)sigencia deis radicals.-Se forma la Coijjunció Republicana-Socialista per anar
a la Iluita.-El sentit de la propera batalla.-La candidatura
El comité del Circol República Federal
de nostre ciutat, atenent-se a les eleccions
passades, feu una crida a les eatitats eaquerranes per a veurer si es trobava la manera per a que, juntament, Uuitav en les
properes eleccions de regidora.
A dita reunió hi coucorregueren els radicáis, els federáis naeionalistes, els republicans federáis de la Creu-Alta i els socialistes. Al plantejar la qiiestió i demanar el
parer deis delegats, els radicáis l'exposaren
en el sentit de que ella volien teñir el matéis nombre de candidats que tingues el
Circol, sense permetre que'ls federáis en
tiiiguessin uu de mes que'ls radicáis.
Aquesta preteusió fon mal acuUida per
tots els elementa rennits quina opinaven
que deuria tenir-se present l'importancia
que tant en el nombre com en l'historia d'
aquella entitat i encare que no fossin prou
els sens mérits actúala, per lo que significa
la seva obra deuria sempre obteuir una superioritat justa i equitativa. No estant con-

formes els delegats i'adicals en aquest ciiteri i per a concretar, el Comité feu una
oferta ben generosa i justa, repartint així
la repvesentació: TJu Uoc els socialistes, u n
els federáis naeionalistes, un el Circol "República de la Creu-alta, dos els radicáis i
tres els federáis. Els representants radicáis
acuUiren en manifeat descotent aquesta solució que fou aceptada per els demés representants, i es retiraren per a donar-ne
coneixament al partit, encare qtie ja adelantaren que la contesta sería negativa.
Contestaren dones que no aceptaven la coalició i que preferien Uuitar sois.
Aquesta es l'historia de tot lo succeit.
Creiem fermameut que tindrau uu desengany i ainb la seva intransigencia no
farán altre cosa que afovorir a les dretes,
sense treuren ells cap proñt. Pocs dies falten per que sapiguem si estém acertáis. El
eos electoral eus dirá el número de vots
amb que conten el partit radical a Sabadell.
*^*
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Veient definitivament que no podía ésser un fet la eoalició d'esqiierres i separats
ja els radicáis que ho impedieu, se parló d'
auai a Iluita a base de Coüjunció RepublicaDa-Socialista. Intogrent la aquesta els
federáis, els Dacionalistea i eis socialistes,
no's trobá cap obstaeie que s'oposés a n'
aixó i a mes ens doua mes foi'sa i mes
prestigi a la candidatura, ja que no es uua
forsa de moment, sino que representa un
hourós pacte entre uus partits que entre
tots i eaila hú per si aspiren ais mateixos
fins perqué fou creada a Madrit la Ooojunció Republicana-Socialista.

Aquest es un seutit de la pvópera batalla en que deuen parar atenció tots aquella
homes Iliberals i demócrates.

Aixís s'acordá que la representació fos
com segueix: Un lloc els sociatistes, un els
naciooalistes, dos e! Circol República de la
Creu-alta i quatre els federáis.

Filis a nosaltres han arribat les queixes, beii jusficades, deis assüatg de la Casa de Beneficencia d'
aquesta ciutat, lus quols enacompiuvem en posar de
manil'íist a I'opiíiió pública posaiil de relleu, a la vegada, ais caiisants de lea uorraalitats que venen
gucccint-se en aquella casa.
Results, doDCS, que'ls senyora Llonch Rofa, Saliaréa i Gríera directora d'aquella institució benéfica, es confeccionen el reglament al sen guBtdouaot
prefereiicies a uiis i altres fine son del sen grat, r e portant de tal manera un gran disgust entre'la qae
no aoii beneficiaos per !a tlisposició deis senyni's de
referencia. l a n c e é i s que aquella infortunats velletg
que estaben at-oatu'.nata a disfrutar d'unes horea de
llivtrtar cada vuit dios, ais mis s'els t-oncedfííx i aitres uo, i no cal dir que per ells d'edat avansada els
ocasiona un gran disgust 'ine moltea voltea es converteix en llágriines, com si no fos pron la pena
d'aqnells infortunats que perniancixen en l'isolament de Ja llar i de la funiitia.
Ademes, avans de fer-se carree de Ihir direcció els
aenyors aludils, se'ls servia el diñar a les onze del
malí amb motiu de no servir-los altre cosa, en el
transcurs d'aquestes hores, que un moa de pá i alguna aitre friolera, i avui com si encar fos massa,
seia serveix el diñar a les dotze i inilja al menyp,
sena mediar altre coaa que lo indicat.
Nosaltres apropóslt recordéra que'l difunt P.
Lloncli, deixá un llegat de 35.0UO peesetes a favor
de la nnateixa Casa per el sosteuiment de llura assjlals, i es raolt sensible que a'inverteixin gran part
d'aqueixes cantitats en reformes de les quals getis
ne disfruten éls favorescuts, cora la coustruccio de
l'altar i demés gastos inútils.
Esperéra que'ls directors d'aquella Gasa no donarán lloc a que continüiu les queixea quepubliquém
creient que allí es normallsarán lea coses per a que
no haguém de formular una enérgica protesta.

*4:*

Comenfa la febre electoral a fer mourer
totes les nostres energies i en la Iluita hi
posarem tot I'esfors de nostres eutussiasmfts. La candidatura de Coüjunció Republicana-Socialista deu ser recomanada i votada per tots aquella que sentin desitj d'
acabar (i'una vegada amb aquesta niajoría
del Ajuutiimeut que'na portará de'fiuitivament a la bancarrota i al desprestigi mes
complet, feutnos perdre aquella reputació
que havíem assoHt de ciutat exeniplar, on
floriren els ideáis de reuovació amb tanta
expleudor i ufanía; aquells Ajuntaments
que foren un model en amor al Iliure pensar i uua garantía en 1'administrado i que
tanta honra i profic produiren en uostra
aimada cintat, debem restabürlos si no volem que l'ona negra acabi de tapar les poques válvules per on encare penetra ULE
mica d'aire sa que'us fa viurer d'esma.
L'obra del actual AJuntamenl esben nula, no deixará seuj'al de cap Posa profitosa
i eaient en el pitjor deis descredits. L'úuic
que deixarán será un déficif graodiós, que
será el primer obstaeie en que toparán tots
els que en aquella casa hi vulguin fer obra
positiva. I aixó que amb el nom d'administratüís capten els vots del poblé!

*««

Lo mes difícil en unes eleccions municipals es sapiguer esculliréis homes i si se te
el bou acert de que aquest siguí n homes
de prestigi i pleus d'austeritat i d'honradesa, com creiem que aixís será, no bo posém
en dubte, el írioraí mes falaguer coronará
nostres esforsos.

De la Casa de Caritat
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Catalunya per la Mancomunitat
La diada del 24 d'Octubre será beu memorable;
aquesta data, per la seva gran ti'ascendencia, quO'
dará gravada en el cor de tots ele catalana.
De tots els actes cellebrats que eien plena d'entussiasme, deis acorte presaos eu l'Assamblea, déla
graudioaa i imponent maiiifestació, que equival a
dir que era lot un poblé que s'iinposava, era una
mostra de l'euergía, de la vilalitat deis catalans, que
aquella riuada inmensa, poderosa, era Catalunya
que auava a la recerca de lea seves reivindicacions.
De tot se pot deduir-ne una sola i clara c.inseqüencia, que es l'atirmació Eeniia, categórica, coutundeut,
indiscutible de que existeix en cada home cátala un
gran amor a la seva térra, un patriotisme pur i ben
arrelat. Perqué aquest dia ee colzejaren i aplaudien
dessota les senderes repreaetitutives de tots els ideáis,
gent de totes clases i estamenti, de totes les encoutrades catalanes, geot del pía i de la montauya, de
les viles i de les eiutats, i aquesta gent eren radicáis,
carliiiB, federáis, conservadora, regioualislea, repub i(-ans, tiiberals, nacionalistes.bi era tothoni encare
que llura pensara siguesaiu diametralment oposats i
eslignessiu divorciadea llura idees; i es que per dem u n t deis pensara, per deniunt de los idees i de lea
actuacioQa deis diversos ¡lartits polítics, lii lia uti
sentimeut en cada lióme, que es gran, que es férní,
i es l'amor a is térra que hem nascat, I aqueat amot
que'na fa correr la sang per nostres venes quant ea
converteix enentussiaanie que's la voluntat, fotta,
potenta, quant, com el caá actual, ens fa redressor
al veuve la befa i l'esCarni que la gent de Madrit
ene fan objecte.
E n Ja sala del Palau de la Generulitat de Catalunya, on en altre temps s'hi reunien, com divendrea passat, tots parlaraentaris catalans que constituireu la Nació Catalana, s'hi reuniren també tots
els que avui ho son, siguetit, no mea per unes Iiores
el veritable Parlament Cátala, i devaiit de tots els
repreeeutauts de les forses politiquea se consagra 1'
unitat de la patria catalana, esquarterada en quatre
provincies per la llei que no mira sentimenta ni
tradieiona i ea reforma el yot de no deixar d'actuar
fins a aconseguir la Mancomunitat. O ara o mai. Ja
está comenaada la Iluita i s'ba de cootinuar, per la
dignitat i per la gloria de Catalunya, arab raes ardor i amb mes ímpetu que inai.

Ens es totalmeut impoasible ressenyar tots els actes que per aqueat inotiu se celdebraren, que's vegeren coii corre gudíasims i coronats del éxií mes falaguer. De nosíre ciutat acorapanyaren a la ComiaBió del Missatje un bon nombra de ciutadana de
totes les fracciona polítiques i tots ela representants
de la premsa local.
Els aeords de la Magna Assamblea foreu ela següeuts:
"L'Assamblea general de Diputata piovincials do
Catalunya, reunida per primera vegada en aquesta
Sala on tautes altres va aplagar-se uu temps la
representació popular d'aquesta térra, declara eoleumement devant deis ciutadans que representeu
oisi com de les auturitats supremes de l'Estat.
Primer. Que uuánimameut i per aclamació ratifica la petició ja tantea vegades formulades de que
s'aprovi el projecte de Maucomuuitats i que a'aprovi abana d'una disolució de Corts que, a ¡'enterrarlo, mataiía per sempre mes la fórmula actual i la
fó de molta en l'eficacia deis camins parlamentan!
per a satisfer les aspiracions de Catalunya.
Segóu. Que te couüunsa plena en el patriotisme
i l'energía deis diputats a Oorts i senadora, i els encomana que facin sentir ais bornes que teñen la
reaponsabilitat do la direcció politica d'Eapanya, la
forsá irresistible d'aquesta formidable unanimitat
catalana i ola perilla gravíssima, per Catalunya com
p(5r Eepanya entera de que ni la aceaptació del par"
tit conservador i de tots els Governs del partit Iliberal i,de tota ela parlits d'oposiciú, aixó es, ni la
quaai unanimitat espanyola, sumant se a l'unanimitat catalana, pugui garantir la consagrado lagislativa de la mes modesta i atenuada deles reiviiidicadons autonomistes i federalistes de Catalunya.
I tercer. Que és així mateix resolta i unáuim la
voluntat deis reuuita, de tornar-se a reunir i actuar
tantea vegadea com sigui necessari fins haver coneeguit la consagrado legal de la Maucomunitat catalana, en que, espiritualment, se troben constituita.
Lluis Duran i Ventosa, FrauceacBartrina, Albert
Bastardas, Lluis Argeraí, Victor J. Olesa, Eduard
Mico, Josep María Vilahur, Frederic Frígola, Aliona Pinol, Josep Meatrcs, Alfred Pereíia, Josep
Llorens, Salvador Montiu.»
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Fri volitáis
La Madame
Una modista francesa s'ha enunciat oferint-Be
per a fer els trajos femeuins de la temporada hiverTienca, i es posa gentilment Madame... ¡Oh, la madame déla ijostrea eusomnis parisins! Aquesta madame que'ns recorda les llissons de francés i que
presseutim en cada doua que'n calitat á'airacció
ens canta cansonetes franceses, sotils i picaresques.
Aixó será motiu percjue les nostres elegantes se
facía fer un vestit per mans franceses p«r aiiar verdaderament a la derniére i les nostres burgesetes,
amb la mateixa excusa, farán obrir el porta-monedes ais seus parea. Paria trioíufa arreu, fias a n'aqul,
raalgrat sigui no mes per unes liores ai diumenge
i a n'aquella tradicional missa de dotze oii lea nostres dones exhibeixen tota la seva elegancia, pomposa i presumida, i on la rivalitat omple de monedes les butxaquea de nostres modistas.
Alguiis sastres, per rivalitzar a n'aqueates, feien,
a l'auy paasat, de modisto i algún fius va convertir
la seva llar com si fos la ches^ Paquin i va posar 1'
emprovador com un coquet hodoír. Pro el verdader
modisto que teniem, enseuyat a Paris i que era beu
rebiit per les nostres senyores, no per el sen talla
puJcre sino per els seus bigotes donjoanenes, ens va
íugir raptant-nos a una de les mes genlils midíneües
que haviSm coiiegut, viviñcaot a un acte del Tenorio i demostrant-noa que'l fer vestits feraeniüs es
una mica perillos.
Parla triomfa... No mes ens falta are sapiguer
pendrer el the a les cinc de la tarde i que l'opuient
Turull ens dongul, de tanfc en taut, soirees per a ferhi, a mes de practiques de llengua francesa, unes
reverencies que no sembUn de camarer.
JOUANAS.

Qüestions obreres
E! despertar deis pobles, tant en l'ordre polític com
en l'ordre social, éa mauifestat ainb mes paleses
mostrea cada dia. Aisíí, eli esdeveniments i les Uuites aumenten amb titánic poder, i les idees i les opinions sustentados, es fan mes fories i per tant mes
temibles, perqué la forsa moral, ¡a convicció i el
métode están imposats en l'esperit de tots els que
HUÍ ten.
Mes.Tes forsea polítiques governamentals i les
forses represeniatives de la riquesa i del trevall nacional, es a dir, la burgesia, en comptes de seguir

paralelament, amb ies noves correáis i els noua
ideáis, queden rerassagadea i conservadores igual
com foren naseudes, i d'aquí, en part principalíssima proeedeixeu els moviments i el desenrotUament
que preñen certes qüestions o confiictes que ñ o p a s saríen d'una seuzilla ententt entre les dugues parts
con ten den te.
Aixís, en aquest nostre seímanari que sustenta
les idees tnés modernes i Iliverala, sembla no estará
de raes una secció que tracti d'aquestes qüestions
que taut poden influir i tunt poden fer per al reesorgiment de la nostra estimada patria catalana.
*
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Dijous passat ela obrers de les seecions de caixea
i maquines de ['imprenta Comas se declararen en
vaga, fent causa eomú amb un operari desvergonyidameut despedlt per la seuzilía i natural rao de negar-se a trevallar de vesprea.
Anib motín de lea actuáis iuterrupeions de forsa
eléctrica d'aqueta diea, i a fi de no ¡lerdre gaires llores de trevall, els obrers de dita casa, d'acord amb
8Í patró, convingueren en un arreglo ¿•liorari que
excloiu el trevallar de uit; pero, a última hora l'ujiiniO del burgas cambia per complert, alegant que les
seves eonveniencies li exigíen fer trevallar de vuít
a lien dei vespre, lo qual no fon de la vokmtatdela
obrers i convenientment comunicat, accedí dieut
<que fesaíu lo que fos del seu gust.» I, naturalmeut,
no's presenta niugd a trevallar. Pero, l'endemá, coutradít en seu voler, comensa a fer de les seves, coac*
cionaiit ais trevalladors i feul desvergouyits retrets,
arrívant a amenassar amb duspatxarals de la secció
de maquines si no'a presentaven al trevall el vespre
següent; i liavent-se uegaí a presentar-se, despedí ul
moraent a un operurj, lo qual fou motiu per a que
el.-s deméa, indignats per la mala acció, plegueaain
del trevall fent causa comú amb el company deapedit.
Aquest és el fet eBqüetaraent explicat; pero entremig bi han eerts iucideuts que la decencia i el bon
seutit priven d'explicar i que fan ressaltar d'uua
manera evident la rao que abona ais obrers de dita
casa i que serveixen per a esperonarlosa que prosaegueixin en la seva honrada actitut i en el seu just
procedí r.

D'eleccions
Dimars passat tingué lloc en el Circol República
Federal de nostre ciutat, l'auunciada reunió dePartít, eu e! qual el Comité exposá totes les negociaeions portades a cap per a fer la eoaücíód'esquerres,
i quina no será un fet per els motius que ja exposem en un altre lloc.
Eu dita reunió s'acoidá anar a íes eleceions a ba-
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s e d e Conjimció Republicana-Socialista j quina 1'
iutegfsráu els republicana federáis, els federáis nacioiíalistea i els socialiateB. Aquets acorts foren presos per unaniraitat i arab verdader entussiasme.
Cal fer remarcar que els que avaas eren els raes
decidits defensora de la coalieió amb els radicáis,
ereo els que mea fortament repi'obaven i'actitut d'
aquella, no perquB aigués contraprudent la seva deserció, sino per lea seveS impoaicinüa iutemperaiits,
—Totea les entitata negatives de nosíre ciutat,
desde la benemérita Lliga Regionalistu fina al bulkuiguer Circol Tradicionaliafca, paasaut per tota la gamma d'eiititats retrógades, s'liun coaligat per a presentar una sola candidatura en lea properes elecciona municipals.
Aixó d'uria sola candidatura, ea un dÍls-ho a vostés Amb aixó no ho facin correr. Com que no lii
haurá prou lloca per a saliífer la gana de tota ela
que desde lea pollvoTies municipals volen fer de nostra ciutat iliberal una cintat levítica, a l'últimahora
hi haurá un devaaaall de eandidaturea dissidenta i
pertorbadorea que deixará blaua ais mafeixos confeccionadora de la candidatura de lea dretes.
Enfront d'aquestes candidaturea d'ovelles del catolicismo nosaltres bi oposarera lu nostra de ciutadana de Ilibertat; i el noetre optimieme de joventut
ena fa creurer que'l coa electoral de Sabadell no ha
deacendit paa a un nivell tan baix que fagi eadevenir una victoria a lo que seria una vergonya pec«
una ciutat Iliberal com ¡a nostra.
•
—Sembla que'l regidor seiiyor Maallovet, quina
geatió en el municipi ha sigut ben nula per cert, fa
treballs per a que'ly electors del districte primer tornin a reelegir-io.
Ea que deu teñir un altre fiil per a colocar.
—Per a formar part de la candidatura de la Lliga Regionalista se citen e!a ooma deis senyors Molina Voltá i el metje Fuste. També a'ha ofert un
lloc al senyor Feliu Llonch, el pagano que li diueii.
Se troben en raolts inconvenienta per a trobar un
pagés que aigiii company del sen honorable presideut en el districte primer. He din que ja busquen
gent de peasetos per a aaeriñearae en fulures regidories.
—Els radical^ diu que presentarán ale senyora
Mompel, Montserrat, Roca i alguns allres que no se
sab positivameut encare.
—La dotzena de lliberals monárquics existents a
noatre ciutat a'han coaligat amb lea dretea, Amb
aquesta/oí-sa ja poden auar al copo.
—Els vota de la Creu-alta diu que ja ela te tota el
senyor Cusido i com aqiiell qui diu, aqueat boQ borne es creu teñir l'aeta a la butxaca.Ela republicana

creu-altencs ja es cuidarán de que el aenyor Cusidú
no pugui Huir lea aeves anella al Municipi!
—^El noatre Paaeualet diumenge passat buseava
vota a la i\csio. nacional i després tinguerem el guat
de veurel £ent combinacious eleetorals al «Koyal
Concertí on li feia de secretaria una cambrera.

Galería Municipal
Tota {'orquestra
Sembla que el poblé de Sabadell deuria estar ja
cunsat d'aquesta mejoría que sofrim i que molt be
podriem anomenarhi Varea da Noé.
Jo no se quin pecat portein a sobre, que otesoa
ela deuB, es conjuren, i per a que'u tinguem eterna
recordansa ferou el miracle d'arrupir en cada sillo
a un exejnplar raro de l'especie humana, Tots ells
barreijata amb frotu.rnal omistat, dormen contenta i
sutisfttá de la aeva magna obra que un dia o altre
portariln a cap, encare que convensuts de que'ia
deus ja s'en cuidarán, ells no a'en cuiden paa.
May mes de la nostra vida se produirá aquest miracle de que irlli tiiigmím de tota colora. De calólics,
deis que bo semblan i deis que Bemblaut-ho, no ho
BOU... en |.iod3U escullir fanls, que'n tindríam per
fer-ne una ¡¡arada.
En tením de tant nous que'ii diem lliberals i CODservadora que no portea ni un pedáa a lea calses.
Com que fa tant poc tenipa que han aortit, no mes
tonen el color una miea trencat... tirant a ala de
mw.ca.
Que'n voleu del sistema antic, d'aquella que no
porten barret ni gorra? Dones no marxareu deacontents. En guurdem lofc un raqueté que'ls bem vestit
com lea persones perqne no'B mengiu les criatures
ni facin eatropiois.
Com que n'hi ha que vingueren de fora i no aabem com se diuen, ela batejarém amb el ñora d'adminiatrafius.
Si en yoleu de saldo agafeuse amb els cacica que
aquets, com que per tot arreu en teñen, ela donen
molt barato I per a major desventura també hi tením .el mal iladre. Fou un temps que, pobre bomel
anava tot pintat de vermell i al anar-se apropaut ala
fogona, el color li auá fugint fins que ni a les galtes
ni queda.
üonc.^ feu-ae el carree que tota aquesta colla la
derla mes gran que teñen ea el presumir i el pobre
que bada ja l'ensopeixen.
El que air n'era el capitá li eacamotejarea lea estrelles amb tant salero, que quant n'hagué eament,
ja aentí la veu d'altre quefe que li cridft al pelotón.
Aixó ai, de bou cor en teneu. Tot hofarien per la
familia, i aixís í e n t h o a caaa raateix, tot es mes barato. Si necessiten algún expedisntes molt fácil qua
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V03 si fadn a niitat de preu, si qualsevo! uebot se'n
cuida.
Tot va eom una seda si DO fo3 que teuen una
desgracia potser sense sapiguer-bo, Figureu-se que
cuaut han de fer qualsevol cosa, fan eervir un metro qne's eapatllat d'uii cap i sempre s'eqiiivoquen.
|Ea ciar que s'ban d'equivocar, si no moa te cuatre
pama i mitj i un couteu cinc!
- •
TBT.

Notes i comentaris
Un abús d'autorítat
Divendres passat, doa volguts i estimáis aniics
niietres, per a jiarlar en un grnpo, dosguardies governatius a! sentir alguna cosa que noOs devía agradar, e!s detingueren arab tant mala forma cora 8Í
hiígLieasin dit el pitjor deis dicteris. Els amics qui
presenciaren k dstenció ne volguereu protestar devant'deís seus supcriors i foren expul^ats de cala
ciutat amb tots els mals modos poí-sibles i els detiiiguts foren tancats ais ealabossos d'aquella casa
com uus vu'.gars alcoólics.
Poca estona després i en vista de la mala interpretació eomesa p5Í seu Ion zel, foren posata en llivei'trtt, uo sens avans fer les degudes gestions Renovéai altre volta les gracies per tots aquella qui
s'interesareu per la scva Iliberaeió.
ProtesLém fermameut d'aquest atropeOs que d'
enea que son aquí aquesta geut tant sovint se doñea
i preguém a qui tingtii media per a fer-lio, que poei remei a n'aqiiestes anormaiitals, ja que potser
en tiiidrém que deplorar les seves couseqüenciea.

La cortesía
Al fiortir aqnest setmanari va ésser passat a totea
les reitaccions deis tres diaria que existeixeii a nostre ciutat, enlene.nt -que la cortesía no era una humilació, pro aquels diaris es l'bora encare que'us
b:in de fer el cambi ooin es de costúm en aqueta
cáseos. No bagiierem dit rea sobre aixó si iiu deis
tres diaris no'tis el bagues fet venir demanar una
veguda que, per descnit, no'l va rebrer i un altre
deis tnateixos ens retallava unes noves Nc te cap
importancia lot aisó, pro ens cal fer remarcar que
una cortesía sempre es contestada.

D'un cambi
Els radicáis de nostra ciutat han cainbiat d'hostalje. D'un deis extrems de la cintaf, on com nous
Jereniies ploraven llur isolament, s'ban trasladat
amb coralje a un primer pía d'una de les vies mes
concorregudes,
Cellebrém l'erapeuta llur i ens alegiám de la millora. Per a anunciar e¡ nou hostatje han fixat un
gros rótul a la balconada, en quin a'hi llegeix aFrateniidad R, Radical». ¿Fraternidad R. Radical?

jCarail Aquesta R. no'ns sóna. ¿Voléu jogar que'e
donen vergoiiya de dir-se repiiblicans? ¿Pro quin
nom voldrá dir aquesta R.?

Un valent
En el traosciirs de la paasada sessió de l'Ajnnta-'
nient uu Sánchez en miniatura que reapoa al nom
de Cabac'és, promogné una alteració d'ordre entre 'I
públic allí piesentamb motiu d'haber interromput
grollerameiit a un nostre eonipany de redacció que
'3 desempellagava d'uii galliiiayre que discutía la
qüestió que'ls afecta actuahoeut, pro bo feu de tal
mala manera que sens cap avía volguó Huir sa ven
de drapaire euroguellat i motiva que alguna regidors s'alcésain per a veurer l'autor d'aquells crita i
van veurer que era aquell pagés fent de magistrat.
No cal dir que l'infelís, al acabar la sessió, va donar
tot aatisfaccions al noatre company.

De l'inmoralitat
L'altre dia un goa donjonnese feia, en mitj de la
via pública, una gestes reproductius amb mi altre
gos que'l semblant seu era gosaa. Els maiicioaos al
veure els reien, les dniízehee se tornaven rojea i ela
xicots ele apedregaven. Nosaltres que deambulaven
per aquells indrets, varem dir-nos:—Vena-aquí uu
espectacle que ei el veiés el noi Vives, amb aquell
xorrq de moral que vessa per tota ela poros, fora
Ciipás de fer una campanya desde el seu periódic
^ p e r a moralitzar ele gosaos i per cert que bo neeeasiten. De^bell eulubi procuraifa fer cambiar la indumHütaria priraaíiva d'aqueta simpática animaSoQB
i adliuc compaiiye del? iunnes, per un altre de mes
moderua que'ls impossibilités de donar eapectaeles
que diueu poc a favor de la cultura d'una ciutat com
la nostra, o be, en l'últim cnt, llogar-los un modest
pÍ3,

El mitin organizat per la
Lllga de Defensa deis Drets del Home
Divendres a les 9 de la nit, tingué lloc en el Teiitre Euterpe el mitin organitzat per aquesta Lliga, en
quin tots els oradora posaren en evidencia l'inculpabilitat déla dos detinguts Oliveres i Beruabeu i demoatraren ¡'alcana que te el certificat de mala conducta que consta en el sumari contra els citats detinguts. Al final s'aprobaren les presents conelnsioDs:
*El poblé de Sabadell reunit en graudiós mitin
acorda:
Primer. Afirmar l'bonradesa deis procésate P e re Oliveree i Isidre Bernabeu a pesar de! iufundat
certificat de mala conducta, Iburat per l'Arcaldia d'
aquesta ciutat.
Segon. Demanar a l'Exm. Ajuntament e! nonienament d'una Comissió investigadora per l'incoació d'un expedient iufonnatiu per depurar les

SABADELL F E D E R A L responsahilitata administratives a qne bagin iucorregut ela informants del mateix i que cobriu del
municipi, eens perjudici de que Lliga exercesi 1'
aeció popular per exigir les reaponsabilitats crimínala que arab tal motiu bagiu doiiat lloc,
.Tercer. Demauar a lea minories republicauea del
Ajuntameut per a que portin al Conaistori les quei3ces del poblt, relereut ais que, cobrant de la eaixa
comuna!, fan aervir la credencial per inforaiar faJBameiit de cuuductes de ciutadans bunrats;
i Quart. Noinenar una Comissió que viaiti ais
Diputáis a Oorls adherita a la Lliga de Barcelona
per a douar loa-bi detalla da lo que sucueix a ti de
que interpeün ald Ministres correapouents, expoaaut!oH-lii les iuiquilate del caciquismo."
Al aortir 88 recuüireii per ela proeeesafcs 5 0 0 5 pesaetea.

Noves
El reirás amh que ha soHit eJ nofilre uchnanari, rs
obeit per a 'puUicur els acuris de la memorable Asamblea del dia Sá.
Diveadrea amb mntiu de l'Áasamblea de RepreBentanta de tot C;ita¡unya a la Di[jutaaió de Barcelona, onejaren les banderea do lea entitats (.'ircol
Repnblicii Federal, Jovonliit F. N. R., Centre Cútala, Lliga Uegionalista, Centre de Depcndents i a 1'
Ajimtameut.
—Diumenge tarde i nit tindrón lloc, en el Circol
República Federal, grace balls haveut-se coufiat el
de la nit a l'orquesta Muixins.
—Avui, a les 3 i mitja, Be jugará en el camp del
Atlétic un partit de revenja entre'l primer d'uquest
i el del Europa, En el camp del Centre d'Sports jugarán els primera equips del Sabadell i Stadium,
— L' estudiosa senyoreta Na Dolor» Mirallea i

.7

Valla, profeasora de l'aasignatura de Mecanografía
del C. de D, del C. i de la I. ha acabat de compondrer en signes taquigrafíes la preciosa novela catalana «Solitut», oferint aquest delicat trevall per a la
Biblioteca del esmentat Ci-utre.
—En el cine Recreu extraordiuariea sessiona de
cine a la tarde i a la nit gran ball arab la Banda
Municipal, avans gran concert en el saló-concert.
—Han viaitat la noatra redaeció e! sentmanari
«Nuevo Régimen» de Madrit i «De la nostta vida>
publicació mensual portaven del C. de D del C. i
de la L de la uustra ciuLat. Amb gust eatablím el
cambi.
—En el ciño Cervantes, a mes de notables películea, alternaran les aplaudidea atraccious «MariIsabel» i tLes Viveaki»,
Tipuííi-afia RIBERA, \')r Puig, 34.-Teléfon 265. -SabadeM

Taller de Gonstruceió de tretialls de fasta
de J 0 5 E P
CENTELLAS
Premiat en dil'erenta coucuraoa.—Especiaütat e n
treballs d ' a r t

Montaerrat, 68.

Taller de Tornería Mecánica

mique! KeixacD i fíll
Única casa a Sabadell que construeix bitlles
(canons) de teler en espira!, i tot lo que's
refereix al ram de tornería.

Montserrat, 65

Demaneu a tot arreu

Anís del T AUP
Marca registrada

El rei deis Anissats Premiat amb medalla d'or
Fabricant |D5EP GERITIÁ sabadeii
¡EXIGIULAMARCAI

S = SABADELL FEDERAL

FOTOGRAFÍA

MODERNA

Imim h\m\
Sastre

FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

PREUS ECONOMICS

Gurrea, 50

5abadeli

SABATERI^

TO

M
J. MARGET
DBntista

Es I'única casa que ven el calgat mes ele^ gant i mes ben coníeccionat a preus reduits

Dentadures sens paladar, deiits de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.
It A I Ca- S ^

Gracia, 20

Tipografía

Scibadell

Ríberd

Grans tallers montáis amb maquinaria i materia! modern : Confecció de tota classe de íreballs :
Tarjes, Factures, Cartes, Circulars, Rebuts, Sobres
Programes, Envíos, Etiquetes, Carnets, Mostraris, etc, i tot lo referenta les Arts Gráfiques.

Teléfan, 2E5

HP. Puig. 34

Articles per Escriptori

"Vda. JTJILilA
Llibres ratllats, Copiadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de tés mellors marques

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

liODjZS 1 MDSiOUUli SSÜilELl

Eabadell

í¿m Mttn

Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assorlits en genres de punt, llana i coto
i gentes confeccionats en blanc i color
= VarJat assortit en genres d* Home =
O A. 3Vn I S E H ± A .

PEDRCGAR, 14

SABADEbb

