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Q lutada:
Avüi ¡a llei et crida per a complir un üret de ciuiadanía. Avai, dones, acata la ¡lei, perqué
acatant-la complirás, a mes d'un dret qae't períoca, un dever de chitada. Aquesta lldtemaaa
que votis, dones vota i a qui viilguis, compleix amb el dever, i alfer-ho, posa cura amb qui li
donguis la teva confianza. No't deixis portar per baixos personalismes ni per cap sentit egoísta, car allüvores el ieu voi no fora Jilt de la teva voluntat. No't deixis portar per cap pressió
ni cap coacció, escolta primer a la vea de ta conciencia, despres la vea deis altres. Tampoc valgáis que mercadeixin amb la teva voluntat, aixó es lo mes indigne que un home pugui cometre,
ni el cigarro que puguin donar-te, ni la pesseta que pagáis obtenir, no valen ni un átom;
tindries una cosa mes, pero hauries perdut un tros de dignitat Vota dejorn, perqué es fácil que
t'usarpin el voi. son molts els que no teñen escrúpol defer certes coses, per denigrantes que siguin. Pensa també, que a mes de la teva voluntat, deas teñir un ideal que t'anima i una convicció que't guia, que'l teu voi siguí la conseqüencía deis leus ideáis i contribuirás aíxis a que la
representado déla ciutat siguí genuinament popular, car será de la Ilibérrima voluntat del poblé.
Sobirans son aguefs, sí els seus índivíduus compleixen amb el seu dret. Aíxis se l'enlaire i el
jortijica, d'altre manera se'l rcbaixa mes avall de lerMjÉ^ts hí tenim obligado de trevallar per
la ciutat que guarda els fresors espirítaals de cada finT^segóns com se manifesti aquesta voluntat individual un cop dipositada al fons de les urnes, els destins de la nostra ben aimada
ciutat serán uns altres. I tots hi tenim un dret, seguir cami amunt del progrés i de la perfecció.
I sobre tot vota, día es avui de Iluíta i deus haver de batallar igual que'ls altres; sino del teu
defalliment se n'aprojiiarán els demés. No vagls mai al retraiment, el sílend no mes es obra deis
covards i deis inütils; dona la cara i te respectarán, sino t'avergonyírás algún dia de no haverho Jet d'aqaesta manera.
Homes de democracia som els que desde aquesta petita tribuna etparlém, i també nosaltres
volém contribuir a que siguin democrátics, a que sigain llíberals els ellegits del poblé. No es
que't demaném el vot, pero sí els bornes escullits per anar ais comícis s'ajusten ais teas ideáis,
. votarlsja que, o mes de no ésser llensat el teu voi, votarás per la Llibertat i per la República.

3AEA0ELL FEDEEAL

Lñ NOSTRñ CñNDIDATURñ
Les entitats Circol República Federal,
Circol República Federal de lii Creu Alta,
Joventut Federal Nacioualista RepúblicaDa i el Partit Socialista, que en son dia
feren u n pacte honrós i expontani per ani»r
juots a la Iluita eu les eleccions de demá,
han eonfeccionat la candidatura que presentéin. Va fer-se sens« discordies ni baraUes, perqué cap deis bornes que integren
dits partits porta en son si l'egoisme ni
baixes passions, ni cap els mou la pedantería per ocupar carrees honoríScs; per aixó va fer-se sense entrebancs, com calía a
la seva eonstitució popular i nisís es com
signó democrática la seva confetció.
No han donat el trist i llastimós espectacle de les dretes, quines baralles entre els
aspirants a regridor els han pcrtat a una
divisió ben manifesta, lo que deniostra que
en sos e^perits mesquins bi nia solzament
un egoisme propi d'ánimes ruines que no

pas de gent d'ordre i moral com veneu
suposaut.
No hi figuren en la nostra candidatura
gent que tiguiu carrera ni titols acadéinics,
ha sigut beu uul-la la feina d'aquesta classe d'hoines que iülí ens hi han portat les
dretes, i aixó es uaturaííssim donada la
elasse d'iifers en que's troven en aquella
casa, son afers popular-^, que a voltes respiren mes aire de tradició, que matgrat les
liéis, no poden per d'altre manera.
Per aisó les euiitats mes amutit esmontades que son nascudes a les aspiraijions i
ideáis sentit per el poblé, no podien escullir sino a n'aquets homes, filis primogénits
d'aquestf^s colectitata.. Son ja de tot-hom
coneguts la seva sioceritat, la seva hoüradesa política, la seva couseqüeeneia i amor
ais ¡deals, perqué are noaaltres mjmifestóm
les seves dots reltevaats que podien semblar injustificades.
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E n u n a fase nova entrará la política sabadellenca cas de sortir triomfant els candidats que presentém els federáis nacionalistes i el socialistes. Dos nous factors viu-
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drán a la Uuita, l'un representa el pervindre
en la política local, el que agermanará els
disgregats elements que, allunyats potser
de la política republicana per lo que tiu-

SABADELL FEDERAL = 3
gués de uuitaria i centralista, ja qne l'icJeal
que encarnen aquets tres mots fedeval nacionalista república, no es res mes que uua
afirmació de la patiia nostra, es a dir de
la nostpa nació. No per aixó ens estanquém
dintre d'un sol mot, sentím intensament
lallibertat en tots els ordres, DO solzament
per lo que al nostre poblé so pugui referir,
sino també per les deaiés regions espanyolea, evidentmeat retrassades moltes d'elles
i per aixó, quant siguí arribada l"bora de
les reivindicaeions soeials, nosaltres bi pogwém apoitar-hi els misti-es seutiments federáis i republiciins.
1 en quant ais socialistes representaría
el tiiomf del proletariat, iutervenint en la
cosa públiea, desfeut el lamentable error
de que l'obrer ha d'abstenir-se d'iuterveuir
en la política. Son moltissims els obrera
que ja hi intervenen, pero potser descuiden un poe la seva coudició d'obrers. Hau
d'entendrer que les eeves reivindicaeiona
no van IJigadeg, sinomolti-elativameütamb
la política, es a dir, se pot exercir albora,
una i l'altro cosa. Hora es de desfer equívocs i dir clarament S^Í pot fer política i
obrerismo. Son dugues coses, al nostre entedre, perfectameut compatibles.
Reeordtus que el bon elecior vota dematr. Voteu dancs
a primera l'Ora, car se saii que hi -ta lnlencl¿ de robar
votfi fent rodes. Sobre tol votar dejorn.

L'obligació que tenim de votar
Els atiUpolíticB vnlen eoiiHiderar lea elecciouH cora
a una obra xorca i filia d'uua iguoraucia d'orfgen,
i uo sola aixó, BÍUO que califican ais eleetors de traidois a la cBuaa propia. Einpró heuB-aqut que tala
consideracione resulten ésser una veriluble i extremada aberració que per deraostrar-ho ens eoncretarem en exposar algaiis «lotiua d'eutre els quals B'hi
reflecta l'eficacia, la uecessitat i lo imprescindible
de la votació.
Sempre que'ls hornea hagueesin alcausat un grau
do perfecció que íes inuecessaria l'oposició déla una
amb ela altres, perqué no maucarien ela primera a
lea lleie que concientment a'iniposarien, aliavorea
no cal dir que !a elecció fora uul-la i cora a tal no'a
farla; pro ftctualment que eetém aubjectats ai jou

Potser siguin els dos precedents comentaiia una mica extemporanis en aquetes
ratües de preseutació d'uns candidats, pro
els hem creguts necessaris per a lo que representa aqüestes noves fotses que s'inicien.
Coneix tot-hom la llarga i profitosa feina
que a dintre la Casa de la Ciutat realitzareu els bornes federáis, croiém que aquets
bornes que os posém a vostra considerado
serán dignes coutinuiídors de l'obra democrática que un día coraeusaren aquells bornes, iuterrompuda per la malvestadora adminislració de les dretes, que en mal hora
assoliren el manameut de la ciutat.
Are, a la Iluita, a trevallar tots per aquesta acc'ió comú denominada Ciutat, perqué
n'esdevingui uua ürb, espléndida i esclátanta.
Un veut de victoria fa mouror les nostres bauderes qui son aixeeades en senyal
de combat. Veuiu-bi al dessota a bregar-hl
amb eutussiaeme i eoratJG.
Ciutadívns: Voteu aquesta caudidatúra*
que es de Uibertat i Democracia, de República i Federació, i a mes, votant-la, os
fareu dignes d'aquesta páranla CIÜTADANS.

vergonyós d'uns niercadera que aspiren a éaser amos
flus iiiornlment do lo agó, l'atentat mea gran que
podriera fer contra nosaltrea mateixos aeria l'abatendres d'emetre el sufragi, perqué aixís demostrariem lu uostra confonnitat amb l'argolla que'na snbjocta., ¿,re contestarieu uus "¡cal rev»lar-uos!» doñea
anera a veure la posaibilitat de la rebeMió Devant
l'igiioraDcia que impera, cora fora posaible Ixrganització d'un poblé, d'uua nació, sino s'alaaven capdevauiera o algú que estés posseit d'un grau silperior ais altrea d'intelectualitat que bagues mostrar
la fita per a molta deaapercebuda? es que un poblé
pot llenaarse a !a revolta ineouscieiit per a que després resulti óaaer la víctima aacrificada en holocauet?
Ea que no tenfm oecessitat de teñir bornes confiáis
que puguin preveure un abira molt possible a precipitar-si?
Ben al revea d'aixó, jo considero qus la poca conseqüeucia dele ciutadana arab el aufragi ea lo que'ua
fa CEclaua de l'iucuUura i eua reié lamentablement
al extremat retroeée a que eatém supeditáis, i airía
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m a t e i í ue son eauganta i responsables, eU qiii al
fér-^hd ho descondxen completament, i degut a I'
ignorancia qne eis caracterisa van al retraimeot. Ja
sabem sobrñdanijnt que entre e¡8 eMegits hi cap ia
poaaibilitat d'nn adrersari, eom ho pot eer entre ela
eitree pro aixó uo pot éí^ser janiai motiu d'entorpiment i deslorb, pui}^ B¡ fos nixís sifrnifiearía per elU
lina imporlaDcia que no's raereixen.
Actualnieot ens afecten les eleeeions nuinícipals
o «iga l'administrHció de la ciulat. Tota ela ciuladai^a
hauriíu vist polesameut el sistema que han adoptat
per a aihninistrar els que s'lian coiistiluit amos del
uostre municipi tot lo qual es dcguL !i lo que avatií
bem exposat. Fins sembla que al poblé no li digui
rcB a! veure en lletres de motilo que's den mitgiriillió de pessetes i no s'en fa carree que aquesta cantitat l'havéin de satiafer tots e h cJutadans. Pot donar gracias al uninidpi a una gran empresa que's
dedica a l'explotució d'eleclriciiat, ia qual ha fet
que ingreses en I'hisenda una cantitat extraordinaria, de uo ser aixó, hauría succeit un desaelreen els
fondoi municipals. Tainpoc saben que fius s'arrivá
al punt culiniíiant de que eia establimeiita no volieu, amb sobrada rao, cambiar ela cupous de beueíicteueia «Is pobres perqué l'Ajuntameut no els pagaba.
Al enseinps cal reconeixer !o niolt lamentabie que
es per e!a que travallen o suministren materials per
at millorament de la ciutat en uom de la Casa Comunal, que's troten anib un gran descobert per part
del municipi, sens poder contar amb el día que'ls
Hem satisfet aquell dente. No obataiit i aixó a peaar
. de lo exposat s'entretenen en encapsular soscripeious
per a un quarter de ia guardia civil, en solicitar
guardes deis que'u diuen de aeguretat, en construir
forits ¡luminoses, en esperar que'n la cobertera s'lii
perdin vides preuades, avans que arreglar-ho i demés qualitats propies d'aquesta majoría que ha soterrat ecouomicament la nostra ciutat. Dones eufront
• d'nqnestes auomalies tan nianifestes no es just ni
podem permetre que callin els ciutadana i ai no havéra aigut bous per a protestar-ne, cül que aquest
exemple ens serveixi per imposar el saneijameut i
la niorulitat en la Casa de tots; i aixó ho conseguíréiD si logrera portar-hi ais que com uosaltres j'haii
indiguat, i huvent-ho previst serán aptes per a posar cura a ia mala aduiinistració.
En lo est>osat podren veure la neeessitat de la
elecció o siga de l'intervenció d-bomea sensata en els
afers de la locaüíat, dones are eniuodelein aquesta
flflib les provincials i s'en dedueix lo mateix, uuicament que cal remarcar que no preocupat-noa de
la trascendencia que encloueu, diversea vegadea no
regoueixera lo que afecta a una cosa i l'altre i ens
Buceueix com fa pocs dies que la caireíera de BarccJonn, queda interceptada p^l seti mal estat, rete-

nint mes de un centenar de carros que transitaven
en la mateixa, cosa que qnant s'advurteix una dificultat com l'cxposada que's d'incunbencia de la
Diputado, per aixó e! legini dipniats amb la q u a l '
pot eiitrevislar-si una conu'í'sió nomenada al el'eete •
per a formular lea reclamucious a que hi hagi lloc,
bun segur que serán nte&oa i no tiuiir¿n ueceaaitat.
de recorrer quaut el perill sia iuminent, en les autoritats qu'.i no es de la scva incumbencia. Lo umteix aucsueix amb lea eleccions de diputat-s a Corta '
quina niiijoría la formen els liomca que'ns de^goveriic-u i son els que descatregen nnibnos.tltres matdxod, la guerra, i'emigració, la miseria, l'incultura .
i el ílauíeuquisme d'una nació.
¡Gintadaus per la cauta propia i pyr la do fots,
anen a votar!
O. N.
Votar per les dretes es votar en contra deis presos de I'
última vaga. &ls -poseu mes cndlntre encare.

Dos comentaris
Demá tiudrán efecte lea elecciona per a regidor?,
i p e r a q n t s t motíu ens íaltajía espai per a enumerar les discordies que han surgit de dintre la mal
anomenada i ja niorta coalició de dretes, dones hi
ha mea uspiranta a regidora que miltilants en llurs
parlits, i aixó ho prova les intrigues i trevalls fets
per sota má per la ]>reñentaciód'a!guuBseuyora que
jíunai han í^igut política ni saben per on se comensa.
Pro la Llign, sempre amable i atenta amb els seus
consocia, vol favoreixer ais que sempre, per sa posició s'ban diiliugit mea per a defensur els aeus
ideáis... pccuuiarid i no-püiíiics, perqué hi b a q u e ,
ailvertir que alguna deis candidats muí haviau eigut Eocis d'aquella casa.
Deis radicáis dírem ben poca cosa, sois dircm que
e.a ven clarameut la seva pronunciado contra la coalició republicana socialista, o sino no's compren que
en districtcs ou lacoalició d^esquerres te segura la
victoria, elis hi presenten un candidat, (ionant proVñiitats de guanyar a n'aqutUa que serán continua-.
dors del descrédit i del des[irestigi d d nostre municipi i que també laborarán per la próxima desfeta
d3 l'hisenda comunal.
Segons eom siguí el resultat do la Iluita de dem:í
podrá douar-se per satisfet aquest partit que s'anomena radical i que tants llaurers se te guanyats segons propia confessió i que ningú els trobsrá per'
mea que busqui.
T. T.

&AKADE-LL FiíI>ErvALCUIDADO electors dets dhfrkUs segon, Urcer, quart I
sisé, se diu que'ls radicáis han tret numeroses lllstes d'
electors per a tfotar-los a primera hora I prlnclpalment
son forma'Jes per Eo:is del Circol Federal

Nota marginal
El gesl del cintínU Llügoslera, ni ilesautoritznr
públicameiit al ParLit Riidictil per haverlo poauten
oandidatura al (iistriete sejídii, es un' gest molt poc
digne per un home que osteiiti un carree rspresenlatiu de les democraciea. Aquel! docuuient íirraat
gentilment per ell, mes que una desautocitKnció severa i enérgieii, coiii semblavn que l\avia de ser-o,
es un pomell d'alubauces propies a un eneobert dositj de que'l cárcec de regidor se li perpetai.
No volém mentar la sevu geslió en el Muiiijijti,
dnrant els quatre nnya qu'ha tormat part de la minoria federal, dones la creieni digna parlona de la
deis seuB companyn de minoría. Ha tingut, si, una
bella iniciativa que no hem tingut la eort de veurerla implantada. Si aqutilla es boiiu o dolenta, no
lia d'ésser ell ni nosaltres qu'hem de teñir la inmodestia de dir-o. Be prou qu'ho dirá la ciutat si aquella iniciativa arriba implantar-se. Altrement, pot
apagar el seu flfany d'exibir-se pensant quo ei el
I'íirtit Federal havéa de recl-legir a tots els seus regidors qu'han complert llur missió en el Municipi,
la llista déla regidors perpetuos que tindria el Partit
Federal sena inacabable.
La veritable democracia no deu donar mai patente de super-homes, dintre la vulgaritat de lu política.
El ciutadá Llagostera que's un bell apologista de
Sana, pot dir-noa si a Sans ho fan aixís. Nosaltres,
al raenys, pensém d'aqucsta manera.
Ea mes; creiém que ei es presta occeptar el joc
innoble del Partit radicol, será un traidor a n'el
partit qtie l'ha enlairat en el lloc que eucara ocupa
amh fientilesa, i que quaat un eiutadá vol eucobtirBe arab la Buggeetiva aureola de la popularitat, no
deu acceptar un Iloe en la candidatura d'un altre
paitit que Uuiti descaradament enfront del partit
que l'hi ha posat a les maus la euggestiva aureola.
Si amb tot i aixó se eenl capas d'acceptat-lo, pot
anar de bracet amb l'oeadémic (?) Bonet, qui deaprés de dotze anys de desempeuyar ia regidoría amb
mauifeetü nul-Iitat, encar li eembla que Sabadell no
pot uerdre l'espectacle apeilessat que dona ell setmanalmeut eu lea sessions del Miiuitipi, acompa-.

uyat d'unft frasseoíogia áclapadóra; 1 á'tiá fet fixa?
llur nom a lea cantonados, fent sabedora a n'els
electors de q'ie torna a presentar-ae.
Mai hauriem dit que 1» gentilesa del ciutadá Llagostera, bavés deaeendit a n'el nivel! de la gentileea del eiutadá Bonet..
. •.
ROBKHT BOBI.
E(s dftiet ent han poriat uti edtúi eac^qultnt. jHqiitil ctnirint
de mala conducta txpedit ptr nsttr» annütat* i'tt itna bnt
tnítira. Uoiar-its ct donar-1o*-h) vida, DÍT lo tant •»'• dtttn ^
vai^^r la!xif anlQUIlar-Iti.

ñclarint
El maniEest qUe han publieat els radicáis no diu
res d'extraordinari. La seva prosa es mitinesca, plena de pnraules buidee, que eemblea dir tnolt i no
diucn rea. Hi ha una vaguetat en tot lo que diu "i
fiíis unes qnantes mentides, que nosaltres volérñ
aclüñr, ja que ella'sembla que vulguin teñir lá supremacía de lea páranles i de les veritats.
Diu en un paragraí de la citada fulla:
«El Partido Republicano Radical hubiera querido, como en otras ocasiones, preaentarse a la lucha
del brazo do aus afines, pero apesar de lo dicho por
los que saben mentir sin sonrojarse, cumpliendo''una
misión sospechosa, no ha sido posible hacerlo de- '
corosamente y peores reaultados hubiera dado para
la demoerocia si aún üacrifieando nuestra persona- •
lidad política hubiésemos pactado con elementos
directivos que a la hora de la lucha se dedican a la- •
borar negativamente.»
Naturalment no diu que van ésaer ells que trencaren la coalició d'esquerrea, volguent obtenir iguala Uoos que'la federáis, fent gala d'una personahtat
que uiugú veu, i iiingii hi estigué conforme amb sa
proposició perqué es pretenía fer perdreí la supre-.
macia del Partit Federal a noatra ciutat, cosa que
no pot ser, donada la llarga i admirable vida políti-*.;
ea que ostenta el citat Partit. Ni la seva curta
historia i ni el seu nombre, es feian acreedora de»
llur pretenaió.
Hp diguerem i ho repetím. La coalició d'esquerrea va ésser trencada per la seva intranaigencia. 9» •,
triomfen les drotea a n'ella podem douar-loa lea
mercés.
Are, en quant a lo que diu de missiona sospitosea i d'elements que'n l'hora de la Iluita obren negativament, BUS creiém que deu éaaer per continuar^
l'istil, perqué de fonament no'n te rea.
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irit ptraut «cutB itaun Hetim victoria.

Motes electorals
Alerta!
Hi haurá un nombre considerable de candidaturee que portarán una deeoríentació en ela electors i
en la bonn m a n a de la Iluita. S'ha de teñir especial cuidado i atenció en votar la candidatura i que
sigui integre allá on Huitín dea uoms iunts, com en
els distrietes primep i segon.
Siguent ol partit república federal e! mea numeras i compacto, i anant les dretes taiit destriades i
segurameut altres caudidatures ajudarán encare mes
a la desüompnsició d'anuestes, pot ajudar aixó al
•ostre triomf.
Por lo tant cuidado amb lea miztiSeacious que
els nostrea enemics puguio fer amb Íes nostres candidatures, no deuen haver-ee de rotar aquelles que
•o duguin complert el iiom deis noetres caudidals.
Si tot-hom exerceix el aeu deber amb recUtut,
ftjudará eu gran manera al triomf deis uostres idéala.

Les divisions
Dintro els paitits anomenats de dretes lii ha una
gran marejada; dívidits ben pública i notoriament
perderán molta de la forsa que teuien anant eu COQglomerat peetilent. Com deiem uosaltres en anteriora nombres, eis peraonalismea ela buQ dividit, ela
seUB egoismes els han portal a la haralla obligar>tlos anar cada hú peí seu cantó. La Lliga va sola,
no presenta candidatura plena per por, segurament,
de no éeser pitjor la derrota i el fracás que Bofriricn
i aduc sofrirán.
No cal dir que els altres partitg i principaltnent
la Lliga, s'han viet amb grans trevalls per a buscar
persouea d'una mica de valúa per anar a les respectives candidatures.
Al preaentar-se com a segura certeff persones i un
cop Ilenaadea per l'opinió, han corregut. eües mateizes a deaautoritzar a n'ela seua propagadors, aixó
demoítra ben clarameut que coueixen que van a
fer un rídicol i pensen que a'bo poden estaiviar.

Ais joves republicans federáis,
nacíonalistes i socialístes
Demá ea dia de prova per a vo^altres. Encare que
noetre triomf es ja descomtat, hera d'estar alerta.
Lea males arts del enemic serán deatmidea per
tota aosaltres.

De bon malí tots al carrer i pacificament, com a
bous ciutadana, vetUareu tota per la legalitat del
sufragi.
Si coraensada U Iluita preseoeieu alguna coacció
o aete que estigui en pugua amb tota els debers de
ciutadunía, siguen enérgica i implacables contra tota
aquella quo vuhienu aquella llibertat.
Per la República i per l'Autonomiit, trevalleu pella nostrea idéala, que son PIS que'ns portarán a la
victoria.
¡Visca la nostra candidalura!
Ea Mitra canillilatura ÍÍ II EM vepnlar qut i'ba cmtBtat- Ca
boaradíta delf bomtt que IÍT tomen ti [ana aumiá d; la BOrailiatdfltiíiusctcs.
—E! senyor Pane se din que també te ganes d'
anar a 1 Ajuntament i diu que's presenta per el districte tercer. Gastará en tot cns molta cervesa, pro
de Eorlir triomfant que no slio cregui.
—Les reunions electorals per a trevnilar la candidstura del senyor Feliu Griera, tenien Iloe al despatx d'eii Marcelino Griera. A la fi no raes tindrá
els vots do la seva familia, i are, per acabar-!i d"
arreglar li ha sorlit un g^rmá que no'l coneixieu.
'—Per fi l'Aeademia Católica s'ha decidit a presentar caudidat per el districte qiiint, easent el designat a aacrificur-se el conegut i intranaigeut católie eo Josep Mir, Que nostre senyor li perdoni el
ridiool que fará.
—L'Antonet Cusido diu que s'ha ecmprat ja tot
un dit danella per a quaut sigui regidor i ¡per cert
que B'bo trevalia be. Eli mateix va de casa en casa
i els diu: Keu de fer regidors ais homcs que no ho
volen ser, com are ja,
—En Figueres, candidat i arcalde de barri, se
diu que fa amenases a tota ela que rebeu subsidi de
la beneficencia si no el voien. Democracia i eaeiquisme. No's pot arrivar mes avall.
—Del senyor Bonet ni en parlarém. Li fariera
maesa honor amb nn candidat que ja es a l'aigua.
—A l'última hora se deia que alguna candidata
passarien amb l'uma a casa deis morosos.
—Se diu també que a casa de la ciutat s'hi ban
catablert unea oScines electorala per alguna candidata. Segurament que deuen ésser privadcs.
—El manifeatque la coalició d'eeguerres han repartit per nostre ciutat, ba sigut favorablement co-
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mentat i molt ben rebut per l'opinió, car ea uii veritable document que £uig de la vulgaritat déla aitres manifostoB i fuUes.
—Les oficines electorals -establei-tea eu lea entitata
coaligades, a'han yist concorregudíaaimes per molta
ciutadana que han sigut degudameiit atesos en tot
lo que demaiiavcn.

Avui a les 9 i mitja de la nit, tíndrá Uoc
en el Circol República Federal una

Reunid electoral
en la que s'hi convida a tots els patrocinadors de la candidatura Republicana FEderai, Nicianalísta i SaeiaÜata.
No hi feu falta!
RBcnpdárn una usgada mas ais nostpis amics [|ui
tlnguln disciplina 1 antussiasma en ia baíalla. Hi ha l'iinpressiá de guanyar en uapis liocs, pcp la tant amb I'
ISIDPS da tat-hom canlPifauiFém i n !BF RÍES aiplandenta la uictarla.

Casa BCCCfl
Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assoríits en genres de punt, llana i coló
i genres confeccionats en blanc i color
= Variat assortit en genres d' heme =

PEDRCGAR, 1^

SABAQEbb

Articles per Escriptori

Llibres ratllats, Copiadors, Cárpeles, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les meliors marques

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

IliüO.!l! lliUnUi Illllill

Lllga de Defensa deis Drcts del Home
Se convida a iota el ciutadana i ciutadanes a la
reunió que tindrá Uoc el proper divendrea dia 14
del preaont, a lea 9 de la nit, i en el local del Circol
Federal, oa després de donar Qspliencioria déla motiiis que indugueren a formar aquesta Lliga, orientacions a seguir i fíiialitat a acousegnir, ea propoBar4 la manera que creu factible aquest Comité per
a fer-la forta i potenta en bé de tota.
Ademes, es comunicará lo que hi ha a fer per
parí del poblé progressiu a opinió déla advocáis defensora déla preaos que h¡ ha a la Preeó Celular de
aquesta ciutat a íi de que tot lo prointe possible diafrutin de lUbenat.
Eaperaut que no faltarán tota ela que aenlenamor a la Uibertat, a ta justicia i a ia dignitat h u '
mona, us deeitia Saint i Llibertat
EL COMITÉ.
Sabadeli, Novembre 1913.

Secció d'Ofertes i Demandes
Poaém a dieposició deis noBtres llegidors aquesta
petita Boraa de Trevall, completament gratuita.
Falta un aprenent electricista, Montserrat 65.
S'ofereix un aortejador amb 20 enye de práctica.
Tipografía RlBliKA, Dr, Puig, 34.-Teléfcni a65. -Sabadeli

J. MARGET
ÜEntista
Dentaduras sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.
l í , A I G^ S X I

Gracia, 20

Sabadeli

SABATERIJV

TOUS
Es l'ünica casa que ven el calíjat mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits
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Compagnie ú'Assuraiices Genérales
contra e!s accideñts i el robo

"ÜA AORiCDbA ESFAiObA tr
Socletat Anónima de Segurs reunits a cotisació fíxa gradiiada
OPERA EN ELS RAMS: Pedregada.—Morí de besíiar com C<>
balls, Mules, Ases i Boví.—Robo, furt i perdues de Caballeries i caps
vacuns.—Mort del bestiar de Tocino i Cabra.—Transportdel bestiar.

"LA MUTUAL VASCONGADA"
SOCIETAT

ESPANYOLA POPULAR
de estaivi i previsió

EL

Víctor Balaguer 9 0

isroíR,

Companyla de Segurs contra incendís
FOTOGRAFÍA

rrFalier

SABADELL
de Torcería Mecánica

iqiKl Relxacb ¡ ííli
FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
' P0STAL3 Y REPR0DUCCI0N3

PREUS ECONOMICS

Gurrea, 50

Marca registrada

Sabadeli

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

iippsl! ii liÉ

Moatserrat, 65

El reí deis Anissaís Premiat amb medalla d'or
bpioin!|OEEP GERmA Sabadeii
¡EXIGIU

LA

MARCA!

