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Les eleccions munlcipals

li'DbpH dE ÍES dPEtES
Les dretes tornen a Iluitar juntes, fent
un conglomerat de tota elasse d'idees i de
principis. No teñen eserúpol deconfondrer
en un matéis noin les seves dÍTerses aspiracions. I fent-ne d'aixó bundeva de eombat, creuen que te el drap pvou ampie per
tapar aixís totes les aevea maquinaeions i
é!s seus egoismes que'ls hi sura arvibant
en época d'eleccions, volguent usurpar tots
els Ilocs possibles.
De les seves ultimes victories Sabadell
no guardará un bon record. Bis seus bornes, en quant se refereix al govern de la
ciutat, ens han demostrat ésser completament ineptes en tots els ordres. No liau fet
Fes beneficios per a la ciutat que siguí digna de mencionar se, tant sois un gran casal
que costa un gvapat de cents pessetes es
el seu present, i encare si fos per a fer-hi
escola estaría molt be, pro desgraciadament
aquell casal es per la Casa Quartel de la
guardia civil, l'aument monstruos de gastos, el deute del gas, l'assumte de les aigues i tantes aitres coses que avans d'apoderar se de la direcció deis afers de la ciutat aquesta gent, marxaven amb la mes

complerla regularitat, auant are amb u n
gran desordre.
I eu quant a la part mes delicada deis
Ajuntanitíuts o siguí en lo que's refereix a
l'Hisenda Municipal s'ba vist ben clarament que no saben on toqiien, una ignorancia ben manifesta en aquest assumte
teñen tots els seus homes. Sigui per els
gastos iuiítils que venen realisant, sigui
que quant pressuposten una cantitat i despiés aquesta s'ba de satisfer triplicada, posant per esemple la font Uuminosa de les
passades fesfes. Després l'aumeut de personal i moltes aitres coses han desballestat
completament Terari i aisó es evideut per
quant no hi ba una nivellaeió entre els
gastos i els ingressos com ens trobém are
i sens cap classe de dubte que aixís auém
caient en el pitjor deis descrédits. No s'havía vist mai, sino en Ajuutaments de trista
memoria i parió a u'aquest, que'l deute fos
la monstruosa cantitat de MlTGr MIL'LIO
de pessetes.
A m b aixó ja n'hi hauría prou per demostrar que l'obra de ¡'actual e's beu nefasta i
ben nuMa, desacreditant desde el primer
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a! últim deis homes que eomposeu l'actua,!
majoría.
I encfire amb el nom d'administj-íwíió, de
sabadelleucs, anirán a Ja demanda de vots,
i euoare lii haiirá qui, tot hi teuiut prou
Süh'eucia, será inassa igooscent eu no veuror qtie's deu solzarneut a n'ells la decadencia i defalliment que aviii sofcíin.
L'obra de les dretes es aquesta. Trans(ii-ibíni tant sois lo que ja es el domiui de
tot hom per a major verj^onya.
Ells podrán alsar la bandera amb el nom
d'administj-ació, pro s'hi potoposar-biuna
i'aó, seuziila i poderosa,. les factures deis
adi-eedors, que creiém que han d'ésser nume roses.
riein d'a^rair a tots aquells que eu elecclons passades, deisaut se arrastrar per 1'
aplanameut que existía, no emetessiu Uur
Tot, aisó contribuí eu certa maneía ai seu
triomf. No hi ha cap dubte que si tot-hom
bagues compiert amb el dret de ciutadauía
que la líei imposa, el rcsultats hagueren sigut uus altres i no hauíiem de deplorar-ue
aqüestes tristes conseqüencies.
Pro lo mes iudigue d'aquesta gant, es
que aprofitaut-se d'ésser les classes adineradas i burgeses, mauen o mes ben dit imposen, com uns seiiyors feudals, la seva
úaica vülunlat a n'aquells qui gobernea,

Notes elecíorals

haveut-lii qui, no teain prou valor per a
declarar la seva fe, sigui quina siguí, i
tuut sois per acatar la voluuíat del amo i
seuyor, vota contra els seus ideáis i les seves conviccioDS, fent uu ae'e del mes deuigrant servilisme, que forsosament deu
baver de jlesapereixer. Be pot dir se que la
majoría deis sufragis que obteuL-n les dretes son degiits a n'aquestes presious. Fius
hi ha aquí, comen les eleucions muuicipais
passades, no te escrúpol en comprar conciencies, com si fos uua cosa vulgar i corrent, realitzant el mes indigne i baix mereadeis que un home pugui cometrer.
No poden ni deuen fer res de pvofit els
que afiansen la seva regidoría d'aital forma. Els seus actes dintre aquella casa ne
responen ben categoricament.
Ño es solsameut en aquí on les dretes
desvirtúen tota l'obi-a bona que pnguin hnver heretat els seus antecessors i es que
están faltades de tot ideal, son borts eu tota cosa generosa i se deiseu portar per la
mesnuinesa de son esperit, els governa el
sea personalisme, el mou ilur amHció. No
podrien, d'altre manera, obteuir uu govern
d'una ciutat com la uostra, i que uosaltres,
homes lliberíils i democi-áties, hem de pendréis, perqué iSabadell pugui continuar tenint aquella gloriosa tradició de ciutat republicana en que sempre sel'havia distiugida.

Regca grao entussiasiiie entre els elementa federáis, iiacionalistes i sociülistes per lluitnr eu les properes eleccions mu«¡cipaís. No cal dir que ha sigut
beu vista aquesta eoaüció d'eaquerres, ja que tota
aquets trea elementa ha sigut sempre honrada ihir
linea de conducta, Eon coaseqiieuts amb son ideal i
eaben el valor de llurs convieciona.

cipal del Cena Electoral, amb l'objecte de procedir
a la proclamació de candidats per a la próxima
lluita.
—Dimurs passat tingué lloc en el seu liostatje social, la reunió convocada per la Joventut Federal
Nacionalista Republicana de nostre ciutat per a fer
definitivament la proclamació del candid^t que en
la seva representació ha de Iluitar en les próximes
eleccions.

Si tots els que veuen amb simpatía aquesta conjunció ae posen al costal dala que trevallém fermamenl, per son triomf, aquest será mea falaguer
encare.
—El próxim diumeuge al matí se reunirá en el
galo de Bsísions de Casa la Ciutat, la Juuta Muni-

S'explicá detalladaijient totea lea npgociacions
dutes a cap per auar a una coalició d'eaquerres, la
ruptura amb ela radicáis i la formació de !a conjunció republieana-socialista per anar a la lluita i reservant-ios aquesta un lloc, se procedí a elegir-lo
quedant proclamot per unauimitat el aeu Presideat
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accidental En Elissen Viñas i Muyóla. Aijucat uomenament fou l'et amb el iiiajor entussiosme per
partdfl tota ela assistents i demostraut verdadera
desi'jos de trevallar per la candidatura de la coajuneió i per que siguí un ünt el seu triomf.

tá sería preseutat en el districte quint, car ja s'baVÍeu «rre_^lat lea díficultats que ho privaven. J a es
pot donar com a segur dit eanáidat, bi bavia quj bo
afirjuavu beu resoludameut.

—Diumenge paseat a la tarde, tingué Iloo en el
Circol RepLibiicá Federal l'avant-votació del eeua
candidats qiae recuigucren a n'ela senyors Vak'iití
Euric, Jaume Raciidé, Benet Suley i Miqnai Saret.
L'lioiiradesa política i la coiiseqiiencia amb ela
ideáis republicaus i federáis, son de tol-hom sobradactieut concguta per a quenosaltres eücrivim dessota deis seus tiums, uues paraulfs elogiuut lea seves
virtutí.

Per tota aquella qui vulguin adquirir datos i tot
lo refereut per la bona marxa de les properes eleecions, s'han iustalat unes oficines electorals en el
Circol República Federal, carrer del Jardí, Joveotut
Federal Nacionalista Republicaua, café Iberio, i en
el Circol República Federal de la Creu-Alta, on hi
poden acudir tots els correligionaris que vulguin.

—Ela iiltres elementa que integren
o eiguin els eocialiaten, han uoinenat
en Josep Durdn i el Circol República
Creu Alta els falta fer alguna gestió
caudidale,

la conjunció
cnndidat a n'
Federal de la
sobre un deis

—El Centre Cátala áin que van a Iluita presentani aolsament tres candidats en els distiictea primer, quart i quint. S'auomenen alguna uoins pro
no pot donar-sen cap eoin a deiiuitiu.
—Coui deiem en míslre primera edició,' es casi.
segur que per el districte tercer HG torni a presentar
el senyor Martí i Julia, que anib el tópic tan usat
de «varia veius» vol ocupar al tre volta una regidoría.
Eu cas de sortir eldegit podrá formar minoría anib
el senyor Rodríguez, ja que a la fi, cap representa
a niiígü i aixís un representará a l'altre.
—Els radicáis diñen que presenten al districte
primer al senyor Fígueres, al segon al senyor Viiatoba, al tercer al senyor Montserrat i al sisé al senyor Mompel. Eií ais aitres dos districtes no's diu
a qui presentarán.
—En cas de sorfir eblegits dos catididats que
teñen lu carrera de metje, podrien mirar de curar,
juut amb el que hi ha allí, el deliri de grandeaea de
que están poaseita ela homos que coustitueixen l'actual majoría.
—Les dretes se venen en verdadera trevalls per
a colocar eu candidatura a tota la legió d'aapiraate
que teñen. Se sab que presenten a n'el senyor Mir
Marcet, a n'el senyor Enríe Rocainora, conegut vulgarment per el Duc de Bivona i aí aenyor Molina
Voltá ilustre jurisconmlto com li deia un diari barceloní.
—Air se deia que'I senyor Silvestre Romeu Vol-
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La política centralista
El procedir del centralísme que actuahnent ens
dengoverna i deis prohoms que així^ tnateix preteuen desgovernarónos ea tan desequilibrat i vergonyos que 'ns gravará un reeort íatídic com jamai
bavla presseulit la noatra imagíuació. Fíténi per
une moments la vista amb ella i comeuaarém per
veuve un que ha sapígut gníiuyarse 1' odí d' un poblé enter en Romanones l'ex-president del govern
d'unu nució, Mióme inútil que posseeix cora a única doí.rellevant la d'esser el burro d'or do la nació
efponyola; ¡'incapacitáis que no s'avergonyeix de
soatenir un govern sois fent pronieteiises i batraut
les portes del parlament; fina que un día el poblé
rcclamant un dcute, de pié a'imposava i devant sa
eacomead es vegé fracassat.
Are girém l'eaguart envers aquella que de l'ideal
ij'hap t'ct una befa i veurém que hi sobresurt en
Melquíades Alvarea, el colós de !a parla espanyola,
el república que oridava '1 pcble per a fer li veure
una Uivertat que li es usurpada, l'home que mes
tart recorría els pobles amb un non programa i des
de les tribune?, amb braesog enlaire, volía implantar la nova comedia del seu reformista avui ja caduvre, i es ell el qui avui sense avergonyirse s' alsa
amb cara doble i allarga lea mans a la monarquía i
diu amb veu alta que s'hi seut joióa sense cobrirse
el roslre, i el novell tira vol eoloborar amb la monarquía qu'^euclou l'bistoria trágica de la nació.
Seguit d'ell ena ha donat pdnyenta ferida I' Azcárate, el vell república; voldríem creurer qued pes
deis Bcns anys l'lian fei caducar, pro no podém capír com ae li han fet tant plañeres les escales del
palau reia!; ¡com imagínarho, éil 1' bome auster de
l'ideal democrátic convertirse eu conseller de la
monarquía que'ns degrada? La traídoria del primer,
sena dubte, haurá sigut contagiosal ¡Poblea inconacients, eregiulos monuments, que son ben vostresl
D' oportunament eucar, escoltavem les páranles
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d'un qn'ea din aspirant a una república unitaria
que deis Maura no, Laeieiva no, que voi ilir que
en el poder tornin els eonscrvadors, siguent la nissa
d'en M a u r a i aduc coioboradora d'aquelis feta imperdonables; pro el capdill de referencia, devant fie
uu comproiiiís, no lia volgut dirho que son los mismos perros con diferentes collares, despres que B;:p
lolbom que'n el actual goveru fortneii part del uiiiiisteri en Ecliagüe el virrei de Valencia, (¡ue fou
memorable per la tragedia de Cullera; i eu Ugarle
r ex fiscal del tribunal suprém de li)09, el firmaiit
déla fusellaments de la revolta de Julio!, i mea eli
que lea la proíeeía, havia de dir tambó Eehagüe
uü, Uff«ite no, els eonscrvadors luai mes.
Pro no son extranya els procedimeiits del darrer
que comentém perqué podém concretar també dieut
es un mal pastcr i aspirant a centralista. •
I aie, reflexionen. Devaut d' aquesta conxnrxa
mntral que uo dislingeix idealg, sino conveniencies
particnlura, adopteu per elles ela medis mes baixoá
i ruins que l'liome pot concebir. ¿No vos aciHiu,
árnica Uegidois, posseits d'un odi etern al cenlraüsme, no lii veieu ainb ell eu cada páranla i en cada
ofei'iinent una traició i una nova oleusa?
AboiTÍm-!os eteruament, £orjém 1' ideal pur, donem-hi vida i aisís estarem d'acort si oblidém per
sempre aquell bresaol d'honies trui^dors; no eus giréin mai m^s eurera, no fos cas qne 'us sueceíe eom
a ia muller de Lobt quan e^gtrá per a contemplar
ii Südoma la impúdica.

El 3r. Cruells, conjuncionista
Aquets dies possats varera Uegir que '1 senyor
Cruells formavapart de la minoría de conjuneió republicana-socialista del Cougrés. No sabiem que'l
senyor Cruells haguéa evoluciotiat taiit en pocs dies.
Sortosanient aqui a tíabadeil couei.>:ém de sobres
al senyor Cruells per a no canrer en aquesta uova
babilitat. No sabéin si a fora d' aquí en teñen d' éll
e! mateix coucepte que uosaltrea ne tenim formal,
perqué si el coneixessin una mica, fins els mateixos
companys de minoría li deurien teñir prou frauqueso per a dirli que dintre aquell grupo d bornea
éll lii sobrava, perqué ni la seva política, pleno de
nubolosituts, li permeten estar al coatat d' ólls i ni
la seva actuació en quan al nostre districte que es
verdaderament de caeic, DO pot actuar ni dir-se
conjuncioniata.
No pot ni devía figurar-bi per quant éll es el defensor de la burgesía o mes ben dit de 1' aristocracia aabadellenca. Eil representa, encare que sembli
contrari, el capital, si bo aném a marcar esqiieta-

ment, raentres qne 'la ailres representen, en sa Intalitat, al trevall, l'un els de dait, els altres ela de
baix. Si haguessiu continnat les Corts obertes baguerem vist per una irrissió de les coses, el senyor
Cruells colzejar se amb en Pan Iglesias!
També ena trobéni eu un cas en que 'a demostra
que '1 nostre diputat uo le, ni de bcn tros, la representado popular o siguí del pobló. Aqui s'lia con.ítituit una Lliga per a la defensa deis Dreta del Home, i aquesta Lliga, a roes de res()ldrer altres iissumtes, te la de mii'ur d- obteuir la Ilibertat de dos presos exiatents encare del úliim conflicte del art fabril
per uns suposats dispara en contra la policía i que
el tiacal ela deniana quiitru anys de presó i altres
moltes coses. I nosalires uo sabém que'l senyor
Cruells ni eom a dipiuat ni com a advocat s'hogi poaat a disposició d j dita Lliga i aquesta se veuria el
cas, si les Corta fossin obcrles, que 's pariés allí al
Parlament sobre '1 ciiciquisme sabadeilenc cncarregunt que bo fes segurameutindividuus de la minoría que éll forma part..
I tot-bom se preguntaría, perqué el senyor Cruells,
diputat el'lc-git per aquell distíicte, no defensa a
aquelis dos presos que existeixen moltes provea de
que son iguoicents o be no demaoa responsabilitats
del ciciquiame que ve sufrint Sabadeü?
I precisament no^ültres vulém desíor aquest
equivoc que existoix sobre aquest borne de que no
es lo que sembla ni sembla lo que es. Ni aqui ni a
fora d'aqui pot actuar ni com a federal ni com a república. Cada dia ens ve demostrant lo contrari, ea
pert'ectament un anti deruócrata en tota el seus actes^.
tíortosament ai ca disolen les actúala Corta, no
osteutará mai mes la representado de Sabadell el
senyor Jaume Cruells i Sellares.

Les coses d'en Lerroux
Diumenge pasaat a la tarde várem (ssser amprata
d'una agradable sorpresaT Una inesperada visita ens
coraunicava que per el diiluus en Lerroux havia
convocat una reunió de totes les entitats politiquea
avansades de Catalunya per a pendrer acorts extremáis en cas de la tornada al poder d'en Maura, i
havia d'anar molt seciet per evitar eonseqüencies.
Nosaltrea varera prometrer que bi aasistiriem i
tot fent-noa els mes animat-s comentaris eaperarem
I'hora de marxar cap al lloc indicat per aesistir a la'
reunió.
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A Barcelona fiiis eaiuiíiavían altíus, per ela p o pulosos carrers ai pensar que erüm confiáis d'uim
importaiit misaió. Un cop a lu Gasa del Poblé eus
coranuieai-en que en Lerrons desistía de fer rea, en
vista del giro qne !i.i íien pres les coses, pro amb tot,
ens digné el comunicant, si volen parlar-lli ja oa
rebrá. Volgnerem teñir la curiositat de coneixer 1'
lióme de les andaciea politiquea.
Entrarem. Arreu delegata que toinentaveu el
cura de-íes coses. Per ti hi parlarem. En Lerroux
dret ena parlnva, eta corréete en ol dir, pulercinont
habillat, «IH BCUB alia se movien darrera mis liniásiins binocles il'or, irreprutxable, elegaiit, tenia una
mena de superioritat qni os fa acatar les sevefi p a - ,
raules, en reeúm cus digné: No ea que yo haya desistido de hacer riada, las cosas han lomado otro rumbo,
la política hace muehüs rodeos y yo observaré todos los
movimientos para ver si dentro unas semanas... etc.,
i aixla acabttrjni ¡'entrevista, eus despedireni i cucaixarem amb les eeves nians ñnes i pleues, i marxarfcm cap aqní ainh l'ánima ais peus. Defiuitivamertt en Letroux es l'liüine de Bi;mpre.

[JO qne luivia d'éaser una tragedia, va acabar essent un sainet que'i titularen La noi:he del lunes. No
hi bagué ni rounió socreta, ni mitin ni res. En la
nit aquella la Cusa del Poblé era plena de correligioiiaris que protestaven i cridaveu en contra de la
suspeusió del mitin. Va arribaren Lerrons amb el
een magnitic auto. Parla i parla elocuentmeijt, exposa el aeng punt de vista i casi va convencer a les
seves liost, i ñnalment els digné: *Loa que ahora
quierau gritar que griten. Todos ssos que gritan
están en su derecho. Pueden si les place, comerse
crudos esta noclie a iba conservadores. Yo acabo
de cenar en este momento y no tengo apetito.»
L'liome revolucionnri s'ha tornat lióme civil. Augnréra que'n ijcrioux no aixocarii cap barricada ¡
que tampoc morirá, cora en ¡laudiii per exemple,
cridant ¡Visca ia Repúbiical

Frivolitats
DonJoan
La Tardor a mes d'oferir-nos moltea coaea, ens fa
preseut d'iic home que's din Don Joan, nom gentil
que porta arreu lUbertinatje i eaeáudol. Nosaltreg
aniréra a venre-l el Don Joii.n de les barbea elegantes, de la bossa ou si seut el dúu argentí de les monedes de plata, el que camiuant fa remor amb la

rodeila d'or, el que se serveix de l'espasa coni si foa
una llei. L'intrépit home, albora aveotnrer i Iladre,
posa en revolt les terres de Frausa, oiit les dones es
rendfeu per sentí uo mes lea paraules amorosesque
brollen interminables d'aqnells llavia en qne lea
páranles son ritme i els petons son música. Eli, ^alan i gnlrtnteiador, trionifa ens les apostes amb Uur
contrincaul; en tot consisteix la seva interminable
Dista, eii robo, en horaicidi, en violació, en amor, es
a djr, e n tota la gamma deis viris. Sevilla a'ofereix
per a fer-hi aventures, el temps carnavaleac Ü ea
propici i l'outifás es un motin mes per a fer escándol i allA en la ciutat i n a t e i x a a e miren lea Itistes
eom si foasin trofeus, i se sumen les aventures per
giianyar l'upoata, pro ambdós coutricants s'han de
disputar encare una monja qne estigui per profesaar,
i l'aposta queda en peu. Pru el Don Joan es andas
i pertorba la pan monacal d'un convent, i rapte
amb el aeua propis brassos la monja mística i candorosa, enduent-se-ln cap a sa morada on li desgrana tot un rosan d'anior, mes joiós que l'altre, i 1'
ánima pía de !a monja, plena de sautedati de mistei'i, ae rendeix a les paraules del galán qni aon melodioses i señores,,.
El Don Joan revin en aquesta diada de movts i
de negrura, I aqüestes hores tristes i doloroses de
la tarde que evot^uen recorta de coses perdudes, esperóm el sopar, que la tradieió eus el Ea éaser pan-,
tef^ruelic, i després, com a disgestiu, anirém' a veurer el Tenorio, i nientres díjsde el campanat sorlirán
leniíssimea, lea batallades en recordanaa de les animes mortes, la capa escarlata de Don Joan triomfará en tota els escenaris,
JOUASAH.

Qüestions obreres
Dovant déla magnos problemes que s'ens presenten al noatie devaiit, es en el de la organització social un qne tambó li\ íením de prestar preíereut
aten ció.
Després de la darrera Iluita tinguda la niajoría,
déla obrers de Catalunya, regna un aplanament i
u n estat de poatració en lea societata ditea de reaiatencia, I deixant-nos de verbalismes buits, pregunto
jo, baix quin cantó ens hem de decantar la classe
obrera? han donat bou resultat les orieutacions aeguides per els nostres siudicats de resistencia? l'aapecte que van donar els obrers d'aquesta ciutat
diuen que no. Voldria jo eabrinar sí es que aquest
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defalliment i aq'iesta postraeió es degut a l'iudiferenciii qiie's nota eu tota ela aasuml^a que afecten
al proletariat, jo cree que es per el staut se me'u
rJouae dfci que están posseits una grau part d'obreía,
ja no'a JJuita per el raillorameut social, casi la major part d'siis no'a preocupen de rea i deixem que
s'ena trepilji la noatra diguitat d'obrer i en contea
d'anar al redÓ3 de no^tres compaiiys de lluitü, so
erjtretüuen mes aviat en mal-parlar déla cap-devanters deis moíments proletaria, quaut s'liauria de
fer de lea societats dites de resisteneia una potencia'
litat tant moral cora injUerialment, per arrivara fer
deis sindicáis de iluita, la foraa formidable que teñen els obrera anglesos que han fet trootollar el
capital, d'aquella nació, doñea la burgesía angleaa 3'
ha vist obligada a coiislituir-sc també en aocietat
de resistencia per a fer cara a la formidable empenta dtíld seus obrera.
La organització social te molt que deaitj¡ir, está
en tota ela seus ordrea en un eatat ben deplorable,
quant els obrers hauriem de comeasar a ocupar el
tioc que'us pertoca eom a colectivitat que som i en
lloc de fer obra positiva en lea poques hores que leuim vagarosea preocupat-uos del nostre millora
«lent, niolts obrers ^e cuiden en visitar els llocs on
hi te estada el viei, i fa veritable pena al contemplar, en lea societats on hi coueorren obrers, que en
lloc de omplenar les biblioteques, que son sempre
huídea, s'eatan eubrutint-se jugant a cartea, quant
no ines hauriem de preocupar-no3 de cultura, de
fer-no3 forts osperitualnaent, i capassoa per a resoidrer i regij^noa les qüeítious que'us afecten.
1 uquest «tan ae rae'n doua» que deiuostra la meaquinesa deis obrers en tota ela pi-oblemes que'us
envolten, fa que molts ee n'aprofitin ino'ns linguin
la conaideració deguda de lo que som coiu a bornes
i que no tinguém el Iloo eorrespoDent eu la Bocielat
moderna coin a colectivitat.
J. S.

Tots-Sants
GLOSA
Avui IH tradició torua a exercir el sen poder en
ela esperita afebiits i incapassos; i per unes hores—
uu8 inoments solzament—íramuda 1' eaperit i 1' estat natural de lea gents vulgars, eu plany dolores i
en plor inagu»utable. I les jaculatoriea flueixeu dolsaroent i sena interrupció pregant per el beuestar i
l'eterna gloria deis ben amata difunts. I ela sarco

faga apareixeu exbornata amb pompes funeraries;
i el triomf de la porcelana, el filferro i la llauna éa
cosa evident demunt deis espiritunls rams de flora
nalurald i de les piadoses corones de ssm previ ves.
Avui la pobresa d'ánima es ven reñexada en ela
preseuta mortuoris; aixfs no es difícil trobar corones fregades de nou—mobles de pompa i honor,—
foragitflt e! tartrá i Iss tereuyines amb que geien
tapadea en un recó de la golfa o del tinell i que servien d'espantal! a n'eia infanta tumorosos; els niarbres fregáis de nou, les lierbes segadea de poc, el
verdet desterrat de ha anelles, car éa dia de Unir la
iiiícripció i la pro¡'iutal; i en els flama hi creinen
.l'oli Bobraut deis liums de gauxo i les resquiciea de
cera de mil polmatorica i canalobfea.
Avui fa' honoren ais difunta perqué el calendan ho
marca; ei seuyalés, per eqiiivocació, feí'ho d'aqui
una setmána ho faríen igualment; i si no ho marqués cap día, a beu segur que ho paaaan'en per alt
senae adonar-se'n,,.
Mentrestaut. els que no gastcm santoral i forniém part en e¡ martirologi de 1' Idea, podém resar;
La boudat i la fé eus enllumeuin per a trioinfar
de les malmenádes multitats. Amén,
ORIFLAMA.

Reunió importan!
Dilluus d'aquesta setmana i en uu departament
de la aocietat «Ateneo do Sabadell» cedit al efccte,
se reuuiron tots els mestres i t'ornpo.?iiors de música d'íiqnesta ciutat, asaiatint-ln represeiitaeió de casi tota la premsa.
En dita reunió ae cambiaren impresiona p e r a n a r
a la couBtitució d^una aocietat de cnucerts consemblanl a la Vagnei'iana de Barcelona, la qual se dedicaría exelusivanieiit a la popularíaació de la bella
música, igual que fer coneixer ala grans virtuosoa
del pactágrama, aprofitant qualque ocasió de trobar ae algún a la capital.
Allí va parlar se de tot lo que a música ea refereix, de l'iuflueucia aana que pot exercir a noatra
ciutat una eutitat d'aquesta naturaleaa, van expoaar-ae multituis de projectes tots elis hermosos i
graos, va inaiuuar-so que de teñir l'áxit que tothom preauciía, podría conatituir-ae l'entitat de r e ferencia, perestimulaeióde! professorat aabadellenc,
8 base de Montepío... va decidir-se, per últim, convocar per e! proper diiluns al mateix loetl, tota ela
que formin o hagín Cormat part d'alguna orqueatra,
banda, quintet, ett^, per expoaar-los-hi clarame.it
tot lo traetat en la mentada reunió, procurant al
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8ABADELL FEDERAL
Uinteix tem[j8 annooisar tuts cls parerB, leiiinL iioaaitrea la ferma convicció de que tindrán que desapareixer détinitivamont aquelU autogonismes existents, quines primerea víclimes liau sigut els mateixos professora.
Per amor a Sabadtíll, per la cultura musical de
•ostre poblé, cridém tota jniits ¡Visca la uostre sucietat de eoucertsl
J, R.

m Mttn

Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assortits en genres de punt, llana i coto
i genres confeccíonats en blanc i color
= Variat assortit en genres d* home =

Noves
Ha sigut nomeuat presideut de la Joventut Catalanista del Centre Cátala, el noítre bon amic Eu
Joan Marcet.
—Per el próxim nombre de la pubÜcació semana! «Lectura Popular* s'anuncía «El Carcanyol»
de la eiiiinent prosista Víctor Cátala.
—Avui i duini'i tiudrdu iloc en el Circol líepnblicá Federa! grandioBoa balls, quina serán executats
per la Banda Municipal de uostre cintat.
—S'ha arreglat Batisí^cloriament la vaga que venieu sostcnint ela operaría de les caíxes i de les maquines de l'inipremta Couias. Coiuinueu eu el matéis estat la que venen sosteiiint ele obrevs fuHters
i el8 venedors de gallina,
—En el camp del Atlétic se jugarán, aquets dios
ela següonta partits: Dia 1, T. B. H. i Atiétic,—Dia
2, Stadium i Atiétic.
I en el camp del Centre de Sports se jugarán. Dia
1, New-Cataloiiia i Habadell [2 teams) i el dia 2,
Barcelona i Sabadell.
—El Comité de Minió Republicana de Terrassa,
ha quedat constituit tal com segiieix: President, Ramón Pont.—Vis-Presidents, Joan Font i Jnan Ge^
oescá.^Vocals, Marceli Ubacli, Miquel Bruguera,
Pau Pascual, Bautista Queralí, Domingo Pulet, Domingo Argemí, Joau Aurell, Josep Petcbamó, Francese Morera, Magi Astort, Pau Paloma, Miquel Paasareil, Joaep Carol, Aguatí Comas i Víceus Alavedra.'—Secretari, Ramóu Camps. — Vlssecretaris,
Caries Arjuengol i Sali'ador Imbers.
—En el cine Recreu tindrán Iloc aquets diea importants aeeaiona, estreuaut-se notablea peiícules,
—Avui i demá tindrá Iloc eu el cine Cervantes
extraordinaries sessiona de cine amb les aplaudides
ntraccions Les líarturs, Aygel i la parella de ball
Pilar Suarez i Ramón Lingi.
Tipografia RIBIÍRA, Dr Pui^, 34.-Ti!léíbn 265, -Sabadell

Taller de Construcció de treballs de fusta
de J O S E P C E N T E L L A S
Premiat en diferenta concursos.—Especialitat en
treballs d'art.
Montserrat, G8.

SñBABEbü

PEDREGAR, 1U

Articles per Escriptori

Llibres ratüats, Copiadora, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plunies, Lacres de les mellors marques
M a q u i n e s d'escriurer SENTft
Ventes, cambis, reparacions
Cintes per a maquines i paper car.bó.

Hlllli! lilfelllUi ÜIIIÍLI

J. MAReET
DEntista
Dentadiires sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, ctiració deis caixals
sens extraurels.
£<,>i. I O S 2C

Gracia, 20

Sabadell

SA^ATERI^

US

Es rúnica casa que ven el calQat mes eleganí i mes ben confeccionat a preus reduits
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SABADELL FEDERAL

Compagnie d'Assurances Genérales
contra els accidents i el robo

"liA AGRICDÜA CBPAÑDbA

ft

Socletat Anónima de Segurs reunits a cotisació fixa graduada
OPERA EN ELS RAMS: Pedregada.—Mort de bestiar com Caballs, Mules, Ases i Bovi.^Robo, furt i perdues de Caballeries i caps
vacuns.—Mort del bestiar de Tocino i Cabra.—Transport del bestiar.

Qttcralt

"LA MUTUAL VASCONGADA"
SOCIETAT

ESPANYOLA POPULAR
de estaivi i previsió

Victor Balaguer 9 0
Companyia de Segurs contra ii]cendis
FOTOGRAFÍA

SABADELL -

Taller de Tornería Mecánica

MODERNA miquel Reixach i fíll
FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCÍONS

PREUS ECONOMICS

Gurrea, 50

Única casa a Sabadell que construeix bitUes
(canons) de teler en espiral, i tot lo que's
refereix al ram de tornería.

Montserrat, 65

Sabadell

Demaneu a tot arreu

Anís del TAUP
Marca registrada

El reí deis Anissats Premiat amli medalla d'or
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