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DESPRES DE LA LLUITfl
A mida que van transcorrent els dies i
els esperits se serenen de les einocions rebudes peí resultat de les eleccions celebradea el passat diumenge, veiem elarament
que la destrossa soferta per les forces federáis de nostre ciutat va ósser mes aparenta
que real, mes sorollosa que efectiva. Ámb
molt pocs vots mes obtiuguts en tots els
districtes altra hauría si^ut la sort de la
nostra candidatura. A mes de mil cinc cents
puja el nombre de vots que obtingueren
els noatres candidats. No foren aquets vots
captats, sino manifestado de la voluntat
Ilibórrima dele que la votaren. Ela medís
que generalmeut a'empleeu en aquetes lluites no foren per nosaltres seguits; no's feu
com era de consuetut renoious de propaganda en cap districte, ni bagué cap amic
nostre que s'atrevís a demanar el vot a
ningú. Menys el pidolaren els nostres candidats els quals ni visitaren lesseccions on
se'la votaba.
Contrasta aquesta conducta de noble defiiuterós, d'enlairada dignitat, amb la seguida pels de les caudidaturea enemigues.
De casa en casa se'ls veia seguir el seu districte pidolaut I'almoina del vot. Els radicáis se valgueren de medis que tota conciencia digna deu repudiar i amb tot la
seva candidatura va teñir una votació tant
migrada en tots els districtes, que's pot calificar de ridicula.
No son els vots que reuní la candidatura
de Ifi liligfti amb tot hí haver sortit triom-

fants tots els seus candidats, la eipressió
del sentir del nostre poblé. La Lliga, que's
venta d'Ósser la representado de la forsa
social mes nombrosa de Sabadell, haurá
vist la exagerada pretensió que tenia, lo
erroni del ^eu concepto.
Mal que U pesi, mal quepesi a totes les
dretes, la eloqüencia déla números ha demostrat ben pnlesament que nostre ciutat
es encare inminenment Iliberal i republicana. L'esperit conservador i ultramontá I'
bem desterrat per sempre. Sumin, sumin
els de la Lliga i els de les dretes els vots
que obtingué la seva candidatura, comparils amb els de les forses radicáis, i veurá.
l'enorme diferencia que existeix entre els
retardataria i ela que enmotUen la seva act u a d o en les modevnes eoncepcious de llibertat i de justicia social.
Malgvat l'haver obtingut sola u n lloc la
candidatura de conjuució republicana, podem encav afirmar quesom una forsa. Sense els traidors i els dissidents del Partit Federal—mes euUá Ja elamarém, justicia—i
aduc amb mes coessió bauriem guanyaten
tots els districtes. Es mes; creiem que la
derrota de diumenge no será mes que u n
incident allissonador, i tornará la nostra
comunió política a teñir aquella forsa del
seu primer temps i podrém tornar a constituir una bella realitat en la actuació de la
política Babadellenca.
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De l'actual moment politlc

FRACAS DE LES IDEES O FRAGAS DELS HOMES?
Certameot, cal preguntar-nos: que hau fracasaat
le3 idees o els horaes? I amb aixó eas referím a 1'
inaportancia que a nostre ciutat tenien les idees I!iberals i democratiqueg i ets sena honaes representatius. Perqué, o el poblé ha perdut tota noció de civiame o les idees republicanes, diem-ne fedérala o
democrátiquea, no teñen ja aquella virtualitat que
feia cansinar a les nostrea maases cap a la victoria.
En quant al fracás déla hornea, no ho volém crenrer, ens he aembla—salvant algunea excepcious—
que cap ha prescindit d'aquella rigidesa i d'aqaella
auateritat que'n tota els actes es convenient que hi
eiguin.
Tota aasiatím en aquesta lenta descomposieió de
lo que anomauém coa electoral. En cada elecció es
menor el nombre de vots. A que's degut? Tota cosa constituida, ainb vida i foras, paaaa, irremediabiement una criaia, una malaltía. En aquest coa,
doñea, li falta vida, ba de fer una reacció.
A i i ó ho notóm arreu, i a qui a noatra ciutat pasea lo matéis. Criáis en els partits, criaia en ela horaes, crisie en les idees. I el poblé no reb aquella
santa unció que li despertaba els aentita, i ha caígut en un letarg tant gran, amb un sopor tant extraordiuari, que per monstruosa i pleua de calamitats que sigui l'obra de l'euemic, no's redressa,
metgrat aenti la seva fuetada creuar-li el rostre i
ferir-ü la seva dignitat d'home i d'humá.
Lea elecciona ultimes ens han suggtjrit tot aixó.
Nosaltres ens creiem—ho diera amb tota ainceritat—
que'I poblé sabadeiienc s'hauría pronunciat d'una
altre manera. Perqué forsoaaraent ha d'haver per- ,

Un aspecte de la pasada Iluita
Are que ja es fora i no impera en nosaltres aquella febroaitat que's la caracteríatica d'aquestes j o r nades, podrém escriurer, a manera de judici, unes
ratllea-comentaris de la passada üuita.
Havém sigut derrotats. Aixó ea la realitat de la
darrera jornada. Are si aném a mirar les causes de
la nostre derrota, potaer la trovaríem en el retraiment que's nota cada vegada en eleccions. El poblé
no vota, i aixó fa que els que avans eren al retraiment, els que no ¡luitaven, are Iluitin amb braó inaudit, tornant a revíurer per la forsa del caciquisme.

dut tota noció per a no espantar-se devant l'obra
realitzada per les dretes en TAjuiitament, son tant
clara el seas desacerts, es tant manifeat el sea descrédit, que ae neceaaita aofrir una miopía intelectual, una apatía moral grandiosa per a no V9urer-ia.
Nosaltres l'bavém comentada extensament, tot-hom
pregona lo mateix i diumenge passat s'emporten l i
victoria.
Aquesta baíxa de vots es terrible, es aclaparador.
Deixem-nos are de coaiigaeions, ai preeisament
aquí en noatre ciutat, que havfa aigut inminentment
republicana, el govern de ia maleixa ae l'baurien
de disputar l'esquerra i l'extrema esquerra! I per
aquesta apatía hem deixat creixer, ben deplorablement, a n'aquesta dreta que nosaltres, per tot» els
medis, havém d'inutilisar.
Si hem d'eaperar a que's realitzi aquell tópic de
que la dreta d'avui será l'esquerra de demá, no
veurém nosaltres i ni potser els que'ns he sucaueixio aquesta transformació, tant lentíssima ea la seva evolució cap ais idéala i corrents modernes.
Despertemt-la nosaltres aquesta ciutat tant aciensada políticament. No son fallits, no son morta encare els idéala repubhcans, Iliberala i democrática,
son idees arrelades al cor poblé, pressentlm que no
ban fracasaat ni aqüestes idees ni els nostrea hornea
malgrat totes les derrotes sofertes. Trevallém perqué reviscoli aquest esperit cfvic perqué les idees
siguin fortes, Trevallera-hi tota, tu república, tu federal, jo nacifmaliata i pensém que'I pessimisme d'
avui es l'optimisme de demá!
P. P .

Les dretea han pros una empenta formidable en
aqueta última tempa, a'han ensenyorit del govern
de la ciutat per molts anys. I es que'na preñen lea
voluntáis del nostre poblé d'una manera indigne,
vergonyánt, intolerable, gent que no votaría amb
élls pro que devant de certes amenasaes acota al cap
i ela don el vot malgrat sigui contra la seva voluntat; a'aprofitan d'éaaer OÍMOS, abusan de 1'influencia, de les retacions, en ñ, posan en joc tota ctaese
de resorts per baixos que aiguin.
Podriem eacriurer una multitut de casaos d'aquesta uaturalesa qiie var'em veurer en molts coleguis.
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CasB08.com el d'auar a buscar mnlnlti en carruatje
per a fer-Ios votar, que'B d'uu rebaix moral grandi6s ho feren molt i alties cosea per l'istil, demostraut que DO teñen ni una engruna de vergonya i
que tot aixó ho fan sense queie guii cap ideal ni cap
obra generosa, solzament trevaUen per el poeitivisrae d'una tlotzena de vota.
Per airó, entre el retraimeiit d'una, la compra de
Toluntats eU altres, fa que la minva de vota aigui
notada en nosaltres, els que no mercadejem en nom
de cap ideal ni de cap home.
Una gran joterrogaeió s'es obert devant noatre
per a saber com resoldrém aquesta indignitat del
enemic. Ea un punt eaeencial com a causa de la
nostre dosfeta.
R. F.

Covardia del poblé
Sempre que paesen moments de Iluita, tením
ocasió de veurer el proeedir d'homes que han demostrat una palesa auateritat dintre la noatra comuoió política, pro fatairaent veiem també eomportaments tant deaiquiübrats i lleugera que'na matan
lea novellea esperancea que havien concebut tot esperaut una victoria que corones el nostre entussiasme, esmerear incondicionalment per a poder adquirir un poc de lo que's ben nostre i de !o que'a do
tota. Veiem a n'aqueta moments rareaea escepcionals, homes que han eigut devanters de Ibiites aocials, que han format en les fileres de la brega, que
han sentit uo odi etern ala sitiadors i en cambi
quant a'atansa una brega per a les nostres revindicacionB de I'ideal, aqueta homes «sdeveueu nn
anyell, ja no criden, ja no parlen, un crit de l'amo,
avane tira, allavors es contestat amb una reverencia,
lea nocions de I'ideal se li escolen, i ja no veuen 1'
enemic mahgne, sino l'amic que ve a captar-los un
Bufragi en be de tota... Nosaltres que havem vist
oportunameut despréa de molt avansar-lo, el perill
que de temps resulta un fet, nosaltrea que havem
llensat la veu d'alarma elaraant la forta unió deis
que aempre aparentment eus corresponen, nosaltres
que li havem dit al nostre poblé amb una forsa intensiva, aixó eonvé per a la noytra regularització,
ena han respost eis ciutadans obrant a l'inveraá,
cavaot la nova foaaa per a completar el aoterrament
de lea nostres aspiracions. Talmeut el noatre poblé
ha esdeviugut feble, ja no traallueii aquella mena
d© uoble orguU de reconeixer lo que li pertenexía,

sembla poaaeit d'un cansameut incomprensible, car
ell no ha Iluitat i «ata cansat de Iluita, es coutinuament atropellat, esclau, i aduc raartiritzat i no seot
desitg de rebelar-se, ans el contrari, admira el tira
i com si estés esma-perdut, per aquells moments es
ceg i li allarga la má i amb ella la comunitat de aentits d'acort amb aon esprlt adveraari. Mea tart te n'
adoua de l'equívoc de sa piedileeció, veuclarament
que en el aeu régimen no hi ha res de lo que ell
anyorava i entreven allavors l'esprit incansable deis
qui abogaven períi que obréa concieotment, pro ja
es tart.
Poblé inconscient, poblé ingrat, deavetila del teu
entorpiment, estás posseit d'una covardia que t'aclapara ¿no t'avergouyeix viure al jou de l'enemie?
¿no senta esgarriftmsa al pensar que'ta tú qui ela
has fet pas, qui els haa uonienat i qui els ha elegití
Una volta mes has sigut butxí de ta propia voluntat.
N.

Enemics intermitjos
Entremitj del íropell de candidatures per a regidories i enfrout de la nostra tambó hi teniem la candidatura d'una comunitat diguem-ne política que's
vol arrogar ella sola el sentiment d'amor a la térra
mare, que's peusa monopolitzar-lo aquest sentiment
quant lo que monopolitza es el catalanisme a la castellana i la santa intransigencia, car nosaltres aom
catalans OATALASB i aixó ni ella ni ningú ens ho pot
negar.
Lo oert es que la dita candidatura ciitjauaant un
manifcat electoral amb raons que semblen poderoses, la cooperoció franca i decidida d'uu diari local
que tira uus vnitconts números i media habilidosos
aplicata amb la manya que li es proverbial, logra
embaucar a algims incautes en els diatrictes primer
i quart—que uo n'hi falten—i copsar una minoría
que podia ben ésser nostra i no d'un candidat sena
altra filiació política definida que la de catalanista
áeVUnió.
Si senyors. El Centre Cátala tambó volia concellera propis a la Casa gran. Ja n'hi té un.
El Centre Caíala uo ea partidari de majories tancades i absolutos en les Corporacions oficiáis, segons
resBva el seu manifest electoral, per creurer que donen encarcararaent i apareixen com un sol cervell.
¿Que tal? Lo mateix deia en Lerroux a Barcelona.
Si parla el Centre Cátalo per una majorla composta
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de gent que no se sapiguen impoaar a la voluntat
omnímoda de qui els vol manar i acaten ses ordres
bonament...—maesa bo, TOÍ dirase—allavorste rao.
Vaja que si hagués entrevist Domés la possibilitat
d'uua mejoría catalanista...
Un'altra, Deia el cousabut maaifest que'Is geus
eandidata, a pai-t altres condicious, te un seutiment
nacionalista arraigat; en la noati'a candidatura n'hi
liavien que'I teneu arrelat aquest seutiment, que
encare te mes sentit catalanesc que no arraigat—
paraula propia deis bornes de ¡a benemérita Lliga
Regionalista,—ademes son republicans, tan sabadeUencs com els seus i cora a fedérala que son, partidaria de l'autonomía municipal. Encara que aquesta
última no pot teñir realitat defensaut-la nomóa des
de! Municipi.
Lo natural era que ais diafrictes on no hi havía
candidat regionalista (?) de la Candidatura Adminietrativa, per exeropie al quint i sisé, com a mea
ftíins en nacionaliame, haguessin votat ais nostrea...
dones, efectivament, ena consta que no ho van ferho; ho prevéiem.
—¿Per qué?—Perqué ells son catalanisles pro
al enaempa Uiberals—monárquica com el nostre batlie—no taot com el nostre diputat a Gorts perxó,—
salvo hoorosea i poquisaimes exepcious, Aixis els
era vedat votar ais nostrea perqué €ou republicans;
ais regionalistes ni pensar-Li en donar-loa els sufrajíia puig no creuen en Uurs procediments ineficssBOS—que Uo son, a fe—d'oportuniame, de conteraporitzaciona, de prudencia, etc. Ella noméa creuen
en la virtualitat de llur ideal i proceJimeots, que
nosaltres explícitameut reconeixém negalius i no'ia
Yolem a proba peí bé de la causa catalana que tanta
adeptes te guaoyats de tota e'.a camps política.
Oonñats en els vota que quan les eleccions de
diputata proviucials varen arreplegar de coaliciona
una mica foraadee, ban volgiit Iluitar contra tota
política i contra tot-hom, logrant treure uu regidor
triomfaat de lea umea per mil media, conseguint
que ella i nosaltres votesaira en blanc o talla, taMera en el districte quart; aixó aense fer-noa cap be
en els demés.
E n una paraula. Noatre enemic menor eos ha
guanyat un Uoc i ha contribuit indirectament a que
no tinguessim la minoría en algana dietrictea.
Sort qoe'I nou gobernador senj'or Andrade posa
Iliir regidor electe a la elassitícació de sin filiación
poUtica definida ha privat de que a Madril foesia

sabedora de que per aquí encara triomfen els cátalanistea quan a Barcelona ja no's presenten. ¿Que
diría en Dato al recordar amb aqnest regidor ala
que un día el xiularen eatrepitoaament? I aobretot
¿que dirien ela ciutadana de Terraaaa que en ocasió
de lea passadea eleeciona provinciala tan poca fe
catalanista demoatrareu?
No, no. Hem de fer per tota ela media que'Is de
Terrasaa uO ho sapiguen.

Un anónim suscritor ens ha enviat el p-esent arttelt.
El puUtquém no per lo que ais nacionalistes ens
pdgui aianyer, sino per la hona inlenció perqué está
escrit.

Passades les eleccions
La pasada Iluita electoral h a donat per si Bola
alguues llissona, demoatrant-noa plenament, que
uo's pot dormir sobre ela llorera victoriosos d'altrea
eleeciona.
El partit república federal de Sadadell havia
arrifaat a esaer la forsa mea viva de noatra volguda
ciutat i del seu conCura eu l'Ajuntament tots n'ha^
vem vist eiareauUats práctica, erapró el partit federal envalentonat per lea sevee victories havia deixat
de banda certa aferg de dintre el seu partit que l'han
fet caure en el camí que tan brillantment havia empréa.
El partit república federal h a d'extirpar de eoB
ai alguns deis obataclea que porten l'odi i la desunió entre ells, els quals no cesan ni un momeut en
formar intrigues i conxorxes entre ela bous fedérala
de! Cireol, per a poder veure enaorrat el pedestal
que dit partit havia aixecat per honra i gloria de
Sabadell.
No per la derrota soferta ha de deixar-ae decaure, al contrari, trevallar amb fe i entussiasme per a
poder aaaolir novament el Iloe que per l'honradeaa
política deis aeoa actes havien eonquerit.
Una nous faclors han vingut a trevallar amb verdader entuesiasme per nostrea ideal?, no cal dir que
aque&t nou factor ea la Joveatut Federal Nacionalista Republicana, quina s'ba fet mereixedora de
jualos elogia per part deis propagadora de la uoatra candidatura.
D'aixó en podera deduir que uoides ditea fracciona i disposades a la Huila podrán obtenir novament el goberu de nostre ciutat.
• - • • . •
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'" Jiotes post-electorals
El triomf de les dretes
Les dretes han triomfat. I atnb ellea el caciquiame, la reacció, el catolieiame fl la manera de Calvin,
el despotisme en lea volnntats que etles gobemeo,
rintransigeiicia en tot obra hutnsua, per bella i gran
que siguí, la religió imperant sobre totea lea cosea,
la doctrina cristiana regnant en els cervells deis hornee. El ieu triomf significa el buf qui ha apagat
la Uum representativa de la llibertat, feut-se fosea
en totes les conciencies, encomanaut-se la negrura
de lea sevea animes, paorosea com un abím, tétriques com U mort. El paa de la majoría semblai*
la proeessó del Dijoue Saiit, i l'AjuotameBt en Uoc
d'(5aser un Areópag o una Conveució, semblará el
Saot Concili. A eomensament deis dietámena s'escriurá una creu i una rosaria serán penjats en les
edili cadirea... Al defora la Uum, la vida, el trevall,
cantarán una gentil cansó i a dintre aquella caaa
no de la ciutat, sino feta suctisiía, les discuBsiona
aeran un paalm eteru. Noatre senyor repetirá el miráele déla pana i déla peixos, feut deis deutea comuDais UDB beneñcis admirables. Lea seasions connenaarán com si foa una reunió déla d« la Boua Mort
i segurament ae subvencionarán ele Lluisos per ¡a
aeva admirable obra. I un Sant Crist presidirá, com
una moderna Inquiaició, i la victima será la ciutat
de Sabadell, mitj offigada per el triomf de totea
aqüestes religiona qui ja aon mortea...
Del caeiquisrae de l'Ajuntament actual, quina
majoría ea ciarament católica, u'ha aortit un certificat de mala coudtcta que amenaasa amb el presiri a dos obrera que's de tot-hoin conegut tot lo que
van fer, i aqueta inapiradors ee diuen defensors de
la religiú de Deu i aixó que'l fiU del f uster de Nazareth va venir al mon per redimir ais hornea.
Veiam el que ve, si siguent mea apostólic, mes roma, mea católic, e'inspira arab les doctrines del qui
dona la sang per la pau déla hornea i eus aniquila
ais qui ci'idém una mica massa.

El senyor Llagostera i la seva acta
El aenyor Llagostera malgrat les sevea desautoritzacions, ha aortit regidor. Sense volguer s'ha trovat altre volta amb I'acta a butxaca. I se diu que'n
vol fer present, cona un fill pródig, al Partit Fede•.nl. Koaaltres creiem que deu haver d'estripar dit
documeut per dugues raonSí primera, ja que éll no

ho volfa avans, tampoc ho ha de voler are i segóna, si vol ésaer conaeqüent amb els seus idéala, ja
que amb els seua vota va derrotar ala candidats federáis que Iluitaven al mnteix districte. Are aqueat te
dilema: o del Partit Federal o del Partit Radical, Si
es déla primers eatripi l'aeta, si ea deis segons, guardila. Lea dieidencies son molt honrosea si ea fan
amb honradesa i llealtat.

Les disidencies
Per a tots aquella que'n lea ultimes eleceiona ailecareu bandera do rebeldía, provocant escissions i
disidencies dintre el Partit Federal, sabém que'l
Comité d'aquest vol obrar euergicameut en tots.
Dintre deis partits política s'ha de teñir disciplina
i entuesiagme. Per lo tant ela que no participin de
aquesta disciplina ni d'aquest entussiasme deuen
haver d'eixir-ne, ai no volea que publicament se'la
he senyali com a traidora.
Fará be dit Comité en expulsar a tots aquella que
B'iuterposin a la marxa del Partit. O deis una o deis
altres, no bi caben eufemismes dintre deis homes
que sustenten els ideáis amb honradesa.

El futur batlle
Sabém positivament que aquesta semana se fereu
indicaeions al senyor Mauel Corominas per a qua
acceptés l'arealdía en el próxim bieni. No sabém
si éll ha aceptat, perqué en priucipi se resistía, fundant-se en les raons que a'adueiiin en aquets easao?.
Aqüestes gestione lea leu una part de la majoría,
mentrea que l'altre part voldrla que ocupéa dit cárreg el aenyor Llouch Roca,
Sembla tambó que s'havia ofert a cert regidor
pro com que havía estat encartat sobre una desaparició de peeses, no va poguer ésser nomeuat.
També es deia que serla el aenyor Grau el favoreacut, pro com que's de l'Unió Catalanista oo pot
ocupar aital carree.
Arab tot aixó, el senyor Silvestre Romeu, desde
Madrid, fará fer l'oportú uomeuament.

tn la Lliga Regionalista
Regna gran descoutent en aquesta entitat amb
motiu de les eleceions passadea i tius s'han donat
de baixa alguna socis, i tot perqué en la candidatura triomfanta hi ha de tot menya regionalistes.
Entre altres bi ha el aenyor Cusido que no sab, Üxament, amb quin carácter £er-se classificar al Govern Civil, puig ell diu que'a conservador, que vol-
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dria que li deciareasin—aixó es oporíunisme^Bena
dubte per poguer obteoir la vara, li aniría taat be
per poguer presumir aquella joiaría que porta ala
ditsl Després bi ha el Maneieí, ei ex-camarer del
ÍDolvidable Bustilloi concurrent a la penya dita la
Trituradora del cafó Condal, célebre per e!g seus
entussiasmes aviatoria. Deaprés hi ha un altre COQcurreot a la mateixa penya, tambó regidor electe,
que eab de política oo mes !o que li explica el senyor Moiins i es tant dormilega que fins una Dit el
van trobar adormit eo un baue de la nostre Bambla.
Ea lo deia un soci al sortir d'aquelía casa, aixó
no ha estat una candidatura regionalista, eino una
candidatura de trituradors.

L'escrutiní general
En el Baló de seasions del Ajuntament ae reuní
dijous paasat, a lea onze del niatf, la Junta Municipal del Cees Electoral per a procedir a rescrutini
general de les eleccions paesades. Resultaren proclamats regidors eis senyors següents:
Dietricle primer.—Antón Cusido Cftñellas, Joan
Betllavell Arús i Joan Grau Puig.
Distriete segon.—Matiel Corominae Ferret, Pere
Fustó Campderá i Jauíne Llagostera Barenya,
DistrJete tercer.—Fidel Maaaguó Corominas i Miquel Saret Puig.
Districte quart.—Joan Farreras Grané i Joan Figyeras Daví,
Districte quínt.—Silvestre Romeu Voltá i Josep
Mir Marcet.
Districte sisé.—Fehu Griera Dulcet i Joaep Germá Homet.
El aoatre volgut amic i candidat En Elisseu Viñas retirá la protesta que un representant seu tenia
presentada contra el esndiJat electe En Silvestre
Romeu.

Ecos
Varem sentir a la Lola Duran, i perqué no dirho? ens emportarera una agradable impresió. A mea
la Lola Duran era una antiga coueixensa i al veurer-la ens vingueren a la memoria una munió de
recorta que'n aquella moment Be tornaren en indulgencies... Es bonica i gentil igual que les cansons
aeves, i fnig de la vulgaritat de les altres eoupletistiates cantant unes belles cansonetes catalanes que
coDstituixen una exepció per la delicadesa i bon
gust en que son dites. La Lola Duran malgrat dir se

coupletieta, malgrat fer-se atracció, ene he sembla
qne podrá éaser alguna cosa mes.
Algú se creurá que aquets elogia son una adulació. Mai. Ja bem dit que'l seu recort ens havla fet
indulgents.
O
Ha tornat a reapareixer darrera els vidree deis apa-radors de Lostres llibreríeg l'inolvidable f¡Ca-cut!»
aquell setmanari que les plomes madrilenyea ajudaren a morir. Es tant vermell com el del altre vegada, com si la tinta foa mangra. Hi hem vist una
novitat, l'Apa, l'admirable caricaturista posa el sea
llapia al nou vingut setmanari. Aixó ens ha recordat el bon tempa del «Papitu» quant l'Apa hi va
rebrer la seva consagrado de caricaturista indiscutible, uns admirables dibuixos ridiculiaant a la Llig& d'una mauera tant granea que encare eos ha
quedat a la memoria. I are la Lliga li es com una
segona mare, tales la seva predilecció.
Conveníem en que l'Apa ea el millor deis nostres
dibuixants antiburgesos, arase li ofereiz un bouic
tema que l'ironía de! seu llapia no voldrá aprontar,
i es ridiculísaat ais senyors Esteves de la Lliga, que
foren admirables.
Tota sabém que l'Apa es el nostre millor dibuizant, pro tots Babém també que's el que hi mercadeja millor.

n
El senyor Josep Mir Marcet, metje i católic, ha
sortit, per un vot no mes, regidor en el districte
quint. Tot-hom s'extranyá de la sort de dit senyor,
que aixó li signé una admiració mes, ja que ni la
seva intransigencia católica ni el seudoctorat, coustitueiseu cap prestigi.
Aquest día passava, amb son vestit negre, arnb 1'
abdomen abultat, el cap cot tot llegint el «Brusi» i
el bastó dessota el bras. Florien, darrera d'éil, els
epigrames. Se diu que'l vot de mes, va costar-li tot
un ciri, i per aixó are es conegut amb el vot del
Senyor.

Noves
Dissabte passat a les onze de la nit i al carrer de
les Trea-creus, dos amici nostres varen ésser agradablemeut sorpresos per un guarda anomenats de
seguretat qui els feu un curt i molestos interrogatori. A veurer si dugues persones no podrin aaar
liiurament allá on vulguin scnseque un home amb
uniforme els pugui deturar per preguntar-Ios lo qua
éll no l'ba de preocupar.
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—La tipografía Altura ene comunica que prepara
per a l'aoy 1914 el seu «Dietari» que tant éxit va
aasolir el publieat aquest any, incloeat-hi alguna
detalla que'l farán mes práctic encare.
Ademes ene anuncia l'aparició d'una fulla mesal
per a el primer de Janer titolada «FortiEut> que'a
repartirá gratuitameiit i contiudrá, ademes de la
propaganda deis artieies d'aquella casa, totea aquelies noves, idees, etz,, que de conformitat amb el
tftol, prenguin forma a nostra ciutat.
—Hem rebut del conegut dentista seayor J. Marcet un artistic caleudari de fullea mensuals per el
próxim any.
Agralm la delicada atenció que'l senyor Marcet
ha tingut envers noBaltres.
—Continua en el mateix estat la malaltla que ve
8ofrint el nostre bon amic, el coaseqüent federal en
Joau Romeu Planas,
No cal dir lo que desitiéra que ben aviat ee restableizi d'aquesta enutjoBa enfermetat.
—Divendres 21 del eorrent se celebrará un festival en el Teatre Cacapa de Recrea, preoent-hi part
totea les orquestres, bandea, quiuleta i l'Orfeó de
Dostre ciutat. Aqueet acte será el preludi de l'obra
que va a realitzar la novella Associació Musical de
Sabadell.
Tením entéa que a n'aqueat festival, que conatituirá un verdader aeouteixament, se douará a coueixer el preludi d'una ópera inédita de dos autors
subadellenca.
—La solemne vetUada inaugural de curs de l'Orfeó de Sabadell s'efectuará el diumenge dia 23 del
eorrent en el aalona del Circol Sabadellós. Hi pendran part valioaoB elementa de l'iuteleetualitat aabadellenca, per lo que dita feata revestirá excepcional importancia.
—Avui i demá tindrán lloc en els cines Recreu i
Cervantes, eseullides aessions de cine estreuant-se
importante películas i en aquest úUim local hi debutarán, ademes, aplaudides atraccions.

5ecció d'Ofertes i Demandes
Falta un aprenent electriciata, Montserrat 65,
S'ofereix un sortejador amb 20 anye de práctica.
Tipografía RIBERA, Dr Puig, 34,-Teléfon s65. -Sabadell

Taller de Gonstrocció de treballs de fasta

deJOSEP

CENTELLAS

Premiat en diferenta coucursoa.—Especialltat en
treballS d ' a r t
Montserrat, 68.

£m B6CC J1
Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assortits en genres de punt» llana í coto
i genres confeccionáis en blanc i color
= Variat assortit en genres d' horae =
O .A. :¿s/L I S E I?. ± -A.

PEDREGAR, 14

5ABADELÜ

Artieies per Escriptori

'Vda. JTJI-.IA
üibres ratllats, Copiadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les mellors marques

Maquines d'escriurer SENTñ
Ventas, cambis, reparacions
Cintes per a maquines i paper carbó.

isa iiiii»iií.ii iiiiiíii

J. MARGET
HentistB
Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.
I R A N I O S XL

Gracia, 20

Sabadell

SABATERIfV

TOUS
Es l'única casa que ven el calijat mes elegant iraesben confeccionat a preus reduits
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Demaneu a tot arreu

Anís del TAUP
Marca registrada

£1 reí deis Anissats Premiat amb medalla d'or

Fabrican! jDSEP GERITIÁ Sabadeii
¡EXIGIU

LA

Taller de Torcería Mecánica

FOTOGRAFÍA

miquel Reíxacl) i fill

MODERNA

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

de CDlols Montserrat, 65
Companyia de Segurs
contra incendís

MARCA!

FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

PREUS ECONOMICS

Gurrea. 50

EL

Sabadell

NORT

CampagnÍE d'Assupances GénépalEs
~—

—

— contra els accidents i el robo

LA A G R Í C O L A E S P A N Y O L A
Societat Anónima de Segurs reuníts a cotisació fíxa graduada = OPERA EN ELS RAMS:
Pedregada.—Mort de bestiar com Caballs, Mules, Ases i Bov¡.—Robo, furt ¡ perdues de Caballeries i
caps vacuns.—Mort del bestiar de Tocino i Cabra.—Transport del bestiar.
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SOCIETAT ESPANYOLA
P O P U L A R de estalvi i previsió

Representant: EiiGENI gUERAüT Y. Balaguer go-SaliadeU

