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Les di\7¡sions deis pariits
Avans de la S i'idaritut Catalana, els partits políties avenstíts se movían encare dintre d'un regisme avcaic i rutinari, que'ls
feia moiifer automáticament, conliibuint
a n'aixó el póc espaudimeat de les idees
que'ns venieu de fora, que passaven eom
UD vent sobre una eosa morta.
Quant viogué dones aquell grandiós alsameut que remoLfué d'un cap ii 1 altre l'esperit de la nostra térra, i traient-lo de lo
que havía sigut fins alesbores, el posa en
u n Uoc que demostrá lo que podía tota la
Toluutat d'un poblé. Si curta va ésser la
seva vida, no va deiiar, amb tot, désser
profitosa.
Aquell moimeut que separa una plaua
d'altre de la uoslra historia, incorpurá un
altre sentit en els uostres partits o comunions politiquea i, per consegüout, una diferenta aetuació en la política. Després de
moderuisar ios i fins de democratisar los,
els incorpora, en ela partits rppublicaus, dits
histórica, tvadicionals, dogmátics, estaueats
sempre eu una mateisa actuaeió i en un
mateix programa, seusefer cap avensament
com calía i era neeessari, ela incorpora el
sentit de la catalauitat.
Compendreu are la forsa, la virtualitat
que tingué aquell moirn*íiit perqué fessin
aquesta evolució í^ohreposani. su a u'íiqneUüauuóca tuadició i ai seua'Utiuaii viuier.

Ela origináis no's torneo
Deis erticles ne son responsables ela 8eu3 reapectius autora

Trenca per complet la seva actuació com a
republicaos úuics, manifestá aquesta gran
forsa que neis de la teira i uns maleixos
homep •ientiren alhova el seutimtíut cátala,
quant dosapareguereu a Madrit, els indispensables directoris o jefetures centráis.
De la desfeta o disgregació d'aquets partits, sigui per derrotes o per la mort, beu
deplorable, deis seus capitoslos, s'auá formant l'idea que sigu^ntfederal, que siguent
república, se podia ésser nacionalista; (mes
endevaut parlarém, doctrinament, d'aquest
assumte, la seva importancia be requereii
un article apart).
D'aqui dimana, dones, la divisió deis
partits, amb la ereació de l'esquerra catalana i deis radicáis. Dtjls altres partits ela
seua homes a'hagueren de sumar en una o
altre de les citfdes coraunious. Arreu de
Catalunya la major part, seguint aquella
evolució, se manifestaren federáis nacionalistea.
En cas igual se trobaren els bornea de 1'
Unió Catalanista, els uns se quedaren sois
amb la sep^a intransigencia, i els que tingueren ganes de tvevallar feren, com els
mea, s u m a r s e eu aquell partit.
til apliquém, dones, aquest estat de coses
a nostre ciutat, veurém qae de ftít ha tingut les mateises conseqüencies. La coesió
del partit república dura fios que nasquó la
Solidaritat, després se dividí per Iluites intestiuea en que iuvolucrarun id^es i con-
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cions. Eis uns, tot hi seutin el sentiment
pati'iólic, se quedareu aitre volta oom a federáis, que era l'jliiimíi ile la seva vida política, i altres nofentcas d'aqueil seutimeut
quü'H iuuat. eu tois els hüines, se seotiren
mes radicáis que aitre cosa.
Hem tir-t aquets petits comeTitaris per a
demostrar que DO es el fracás de les idees
repnbli'iaiies cnm aigú ha volgut snposar
com a causa de la nostra derrota, sino dt)
les divisious; ben uaturals en els remps
preseuts. S'ha de notar també que les idees
avei'sen, mentres que'ls bornes i mes en
aquets teínas de positivisme, se queden
eudai-rerits i son incapassos de seguir les
coirents modernetí que a raes d'arrastrarlos els ofegijen.
Be estaría una esquerra i uua extrema
esquerra, si fossiii filies de verdaderos couviccioQS. Pro els fets ens demostren lo éontrari, en quaut se iefer*^ix a la feina que'ls
de l'extrema esquerra baguiu poi^nt realitzar, els ha faltat ideáis per a posar eu práctica i por ¡o taut no han pogut obrar eii
eonsequeucia amb el uom.
En quant a juntar aquetes divisions per
a guauyar per la foisa eu Iluites com la pasada, no es possible nonies una, dugues,
tree voltes, mes no, ()ei'que la mareixa victoria faria mes fonda la divisió i qui sab
si aliavqres per sempre mes.
No son ¡jiis culpa d'aixó el uaisement de
les noves idees i les uaturals divisious que
fan al adaptar-Íes, i es que molfes vegades,
el poblé no ^stá preparat per rebrer el sotrac que aixó representa en llur marxa política i eu comptes de donar un pus eudavant, encare a'eudarrereix.
•*»

D'en miea en mica anií'ém eonstruint lo
qup fins are era disü:reg;it, a posar eu ortot aquest desgavell d'idees i priucipis que
anorreau al poblé, posar una oi-ienti.ció, fer
feiua uüva expaudiut e!.-^ i d e a s de verdadera democracia, tots sabém lo be que fan
si la seva virtut es posada de mauift-st amb
tota la uostra voluutat eatoniana.

Ecos
ERA air que un amic ens allargava lea mans despe
din^-nos per que marxava qui eab aont, i es avui
que aitre volte unes maiis amiguog ena fau la mateixa eelreta i ens douen el mateiz comiat.. No ea
pas l'esperit de rodamon ni ei d'aventurer al que
empeny aquets jnvea a sepuír aquesta ruta dolorosa, camí ignorat i misterióa on s'lia 'i'eseorre lentarneut l i seva vida, sino una necessitnt, un desilj de
perfedció, de Uivertat... Allá, com si fos una térra de
proroissió, ens hi van marxant tots aquella qui
cercan un aitre cosa mea que la monotonía d'aqueat
lluitar per l'eíisteneia, d'aquesta vida vulgar i miserable a que estera sotmesos i aixfs es com un día
i un aitre dia els qui ja están cánsala d'aqueat !Iuitardeaesperat dt-ixen la aeva ilar, on l'eacalf firaíliar
posava uua miea de (ranquililat en les seves turbuleucies, per a que un vaixeii els transporti cap a lea
somniades terrea. Que sigiii venturóí el vostre romiatje, iutrépit i heróic, i que allá no siguió taut
iiigrats com aquí els resuUata de la vostre iluita.

•
dia reberem una visita i un arait feu lea
presentaeiona degudefi. I digué el visitant avans de
que foa principiada cap discussió: No intervó pas
en Cruells per a qui? I conteatárem no, ferm i con
cía, explicatit-!i la nostra convensuda íe nacionalista i republicana, aense qne'l aenyor Cruells ene poBÍ ainb entredit la nostra honradesa política amb la
seva intervenció en les nostrea feines. El visitant
digué que'B retiraría ai éll... Mai, tornarem a irainuar noaaltrea. Ja ven dones el aenyor Cruells que
no aom nosaltres sola ela que'l eoiieixém, sino fina
eÍB de fora casa lornarien a baíxar lea eacalea que
liaurien pujat, seaae explicar el motín de la visita
ai Bapiguessin que vosté Eos deis nostres.
AQÜBST

si ens ea vedat narrar el motiu de la visita
no podém descriurer el visitant? Figureu-vos un
borne amb la testa ja blanca, la cara, raalgrat ele
anys, conservaba la freacoí" jovenal i una gentil xeliua aortia de aon coll planxat. Primer parlaba pausat i a mida que pariava, aa ven prenia un raatís,
un color; una ma aera ajjoia Ja amb un bastó i amb 1'
. aitre donava forsa a ses páranles, are l'aixecava com
a advertencia com l'abaixava per una afirmado,
áUava aiüb eiítuSsiasme' el W cfó t» veu, ses pirpiles
PERQUÉ
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86 movien, ioqnietea, i la aeva ma seguía descrivint
curvea... Tot era un ritme que per la foraa de lea
coiiviccioiiB i el valor de lea idees, el Eeia brandar
a dintre eeu. Aque I home, que tenia !a figura com
un personatje victor-huguesc, era un lluitador i un
romÉntic eiiamorat de lea velles ideologlea revolucionaries. Podria osteuíar, com el hornea del 1793,
la seva casaca vermella, talment cora una bandera
de revolta...

•
a punt de deBapareixer, aegona se diu, lea
clásaiques Voltea de cal Oliver. La nostra aristocracia vol poaar-hi el punt de la seva reunió i el
lloc de les aeves elegancJes. El tClrculo Sabadelléa»
couegut per el Caasino deis aenyors, vol bastir un
nou caeai en el citat edifici Ho aentira noméa per
els dies que ia pinja ens trovaba sena paraigues,
que les Voltea aqueilee ena servia, a mes d'un aixopluc, per un amoblé i diacret paeaeig que feia menye
avorridora 1'capera.
EBTAN

D'elecclons encara
Estudis comparatius
Perdoneu, lectora, si una mica fora de tempa venim per una momeute encara a aolicitar-voa atenció
Bobre coea tan comentada i amplameot debatuda
com aon lea pasaadea eleccions mniiieipala.
La llarga periodicitat d'aqueatea fuUes será la
c,iu.=H de que aqueta eetudis comparatius puguiu reBultar-voa un xic extemporania malgrat l'adaptarloa a la data de publicació. Pero, com que a nostre
entendre no careixen perxó d'actualitat ni tampoc
d'importancia, i BÍ enclouen deducciona de bon
aprontar en l'avenir, no havem dubtat gens en aotmetre'ls a voatre examen concieneut, pregant-voa
ho feu, sobretot en lo que a lea forcea eaquerriatea
pugui atanyer, des de un p!á de vera irapurcialitat.
I Vil amb aque3t l'últim plat de vota, candidata,
diatiictes, etc., de lea eleccions de! dia 9 que voa
penst-m oferir a digerir, i per ia rao apuntada hem
trigal una quinzena en servir-voa.
Deieui en t'altra edició que la derrota Boferta per
les forcea federáis de nostre ciutat va ésser mea
aparenta que real, mea aorollosa que efectiva. Ena
hi refermera, Es mea: uosaltres volem veure en 1'
aspre eloqüencia déla nümeroe, comparant ela bal&^níjs^ án L . du.ues ültimea ekccioua munici^itle,

la victoria incontestable que representa peí Partit
Federal i'aumentde vota bagut, la poixansa conseguida en el decura d'aquets dos anys darrere. Victoria coronada aixó si, en quant a regidore electea
ea refereixi, per una ben migrada sort; en canvi en
1911 experimentaren] una seria derrota amb éxit
relativament falaguer.
Sabradament sapigut es de tots que les coalición!
aon un remei en molts casos infalliblo per a ensorrar a un contrincant major i Gns a voltea per a
anular-lo i tot, tal cum tenim establert el sufragi
universal inorganio, amb l'injusta i arbitraria manera de repartir majoríes i niinorles que la yigeut llei
electoral prescriu, sena la deguda representació proporcional, ana al contrari, permetent l'acaparament
total de lloca peí mea fort, deixant senae representació a volúntate ciutadanes en major nombre molta
cops que cada una per si de lea forcea que fan el
BOpO.

Ara be; ¿les coalicious son tan beneficioses per un
partit com eficaces en un momeut donat?
Koaaltres lea conceptuém perillosea. Veiem en
elles noméa un paliatiu per a caaos d'impotencia
política, que satiafá ambiciona momeutanies pero
que a !a llarga esdevé altament nociu per ais organismea polítics que n'abuaen, els quaia se'n ressenten foudameut; lo que retarda a nostre entendre, d'
una manera accelerada, l'espandiment de llura doctrines, el desenrotllo de llur organització.
' Comparant la suma total de vota que obtingué la
coalició republicana en els diatrictea primer, aegon,
tercer i quart quant les eleccions municipals del 12
del mateix mea que corre de 1911, integrada per
federáis i radicáis, amb els que sumen elamateiioa
districtes aquest any que Iluitavem aeparadament,
—una 800 i rattlant a 1200 reapectivament—es pot
constatar, pasaant per alt els vota republicana muges tintes d'ambdóa anys, un anment de mea de
400 sufragia netament republicana. Aixó ve a corroborar la nostra afirmado de que les coaliciona condueixen al retraiment deis votants, a l'esmortuiment
de la fó en l'eficacia de l'actuació de cada componeut
per ai Bol, i no ea pas an aixó, ben al contrari, que
deu aspirar tota comunitat o bandol poUtic ben
oriental. També i per contre-cop ve a palesar com
els que amb llur iutemperanciea romperea la coalició d'eaquerrea que propoaava el Circol, inopinadament contribuiren al primer paa de reivindicació del
ParüL Federal, puix iórem uosaltres ela que mea
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-vota-eos emportárem'tie la puja de-TOts republicana,
6i no la totffiitat.
CoMobora també eu demostrar l'hieficacia de la
coalició de 1911, el fet de en aqui-iles ekircii-ins i en
els mateixos qnatre districtea que'ns ocupen sortiren dos regidora de la coalició republicana, mentres
ara Iluiiant separadameut han triomfat tres regidora
republicang.
El districte quñit deamenteix rodouament noatra
as severa ció tota vegada que han íaHit nn centenar
de vota republicans. El resultat no t é v o l f a d e fnlla
i sembla talment eni^mátic... empero té explicado
BÍ eng fixrm en el retraiment general de votants vis
ta la votació de 1911 i en el trionif personal de
allavors candidat, l'actmil digne diputat provincia
per aquesta circumscripció nostre volgnt amic se
nyor Sola i Bnsquets, diutre e! camp déla diguera
nerics o acomodáis, no republicans, d'aqnelle barris
deis que—aqni a SabadelJ, raes que enlloc--saben
amagar o milior dit, trair lea ideesestabünt l'odiosa
i rutinaria clast-ifieació d. la gent geg'^ns la posició
•de cada nn. Rics: dinástica, Cülólic; i pacífica,. Pobres; demócrates republicana, laica... irevoluciunaritil
AixÍB ena ho expiiquém. Es lo áe aempre: « major ignorancia, mes les eoiivieeiona son posposades
a la posició. ¡Goui es brutal aixó! ¿I la conciencia...?
Com sigui que'i districte si^ó ni tampoces presta
a comparacions, ben poc ne direm.
Te certa analogía anib el quiíit, ¡lignoranciu! MKB
a fondo ea piljor encara: en éil l'ignorancia es transüueix en un servilii^me vergonyant, en liumilíaul
flubordinaeió ais cacica. Es el reduele per ara inexpugnable de les fortifícaciouB cuciquistes sabadellenques.
No teuim re? mes a dir.

Espanya i la civilització
La meva p!oma que's preferéi tment d'un epprit
rebel, no ha pogut resistir avni l'impuls d^un eeclat
d'odi i d'imlignació que s'ha apodera! de mi, al teñir eament d'uns espectaclea de baixa incivilitat que
fan sublevarla sang a l'home qne eatá posseit del
m a petit gran d'bumanitaiianae, I aixó ba esdevingut en mi, tot fullejant iinformació de la premaa
cotidiana. qu¡ per una ojonients m'ha fet duptar de
si el fet vergnnyant havia tingut lloc en paratjea
deserta ont 8"hi desconeíx la civilització; pro falalmeat l'he toruat a l!e;;ir dues, tres o mes voltea hi

•ffnflva erfcnpselat nmb él liom de la ciutat que'a
breasnl del feudalós centralisme, desde Madrit, -on
B'hi Uenaan contra no.^altres totes les diatribes, i el
telegrama continua va dient mea o meuy^ lo aegüent:
•«Avui una dona d'aspecte modest, portava en sos
'brassos un infanta! qua! li ha B brevingnt repentinament un accident, i atribulada ha recorregut Sna
-a vuit diapensaris per a auxiliar-lo, on li han sigut
denegats ela elementa de curació, alegant la necessi
tat d'un certificat d'un iiiflueuciH, fins qne al eixir
del darrer, aqueli infant que ha reaullat éseerfill aeu,
h:i niort en sos brassos,. » Amica llegidors ¿no sentiii una eagarrifüusa i una indignació que os torba
la aereiiitat, davant d'aquestes notes de repugnant
aelvatgiame? ¿no vos commouen les llágrinies i
aduc el clam daquella hona mare? ¿no imagineu 1'
a-pecte que havia d^oferir portaat son iill raort ais
brasaos?
No es extrauy que'ls qui d'aisó a'iiiformaren
oportuuameut no poguéssin continuar la lectura d'
aquell paper revelador, i el retorsessin entre mana
tenint aa ment lorbada, o que feaain cora jo que es'
purnejant odi el vaig besar frenelicament perqué
aixís i tol me donava el goig d'ampliar a la lluin
pública uquellea ratilea, que posen de relleu el ciniame i ia nnlitat deis noatres goveruanta devaot
les nacióos civilítzades.
Altrement per a completar aquest programa de
barbarie, rescentment havéra llegit, i no es pas él
primer cas, que fa poes dies fou recullit en ucd de
les vies mea céntriques de la Capital de referencia,
ei cadavre d'un home mort de fam.
Aqui tením exjiosada la caiaeterfstica de la nació
o siga el programa forsós a que estém condemnata
els eaptiuyols: viure incivilment, ilensar la sang er»
la tragedia del Marroc, morir-se de fam o emigrar,
veieu que'ns cal escullir.
Ah, iueptea goveriiants que os valeu de l'ignorancia del poblé i í)rocureu per tota elB médis de privar-li el deaenrotllo de aa inteligencia eaclavitzada,
ai! de votaUres i del día que aqueta homes que inconcientment ros portaren al cadirai que profaneu
estiguin poBseits d'un raig de sol d'intelectualitat
que'la fará reconeixer lo que BOU i aixis mateix els
dreta quela corresponen, allavora sentireu un clam
unánim qne VOÓ segará les arrela que tan fondament teniu clavades, Podeu vanagloriar-vos eütretant de que's paseegi triomfalraent arreó de l'univers l'ópera tCarmen» ensenyant vergonyosament
i'óuic prestigi d'aquesta uació dsijíui Wfaut*©uli-
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escriurer la tragedia digiiifieadora que enclogui lea
victimes i ela resultáis funestos de ia uoatra actúació que'na desgoverna, a la qual a'hi podrá anyadir
també la gorja sedeuta del Marroc sagnaut i adue
podrán fiuul¡tzar-la anib elB vostrea projectea briUatits, eom aon ela de construir noves eaquadree per
H deatruir o per que'ne destrueixin.
I quaut ae faigi aisó jo em permeteré demanarlos la mercé de prologar-la, avensant-bi entre attrea
Bspectes, el de la retirada del «Bombita» amb sis
miliona, eotitrastant amb el mestres d'escola que'8
moren de fain, per oblit deis que representen l'admint.'ítració de la perduda Espanya.
Euear que aparentment no vos confougui la vergonya i remordimeut, ba de venir día .que'l poblé
V08 elamatá veujausa peí qui mori mancat deis elementa que li denegaren, pela qui moriren de fam,
pels que aixis mateix moriren allunyats i abundonata com una bestia en xeregalls de les encouttadea
del barranc del Llop, i de lea marea que moren de
sentiment graciea a lea vostrea inhumanea disposicions.
J. N.
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d'aspectea que li donen carácter Eatat aduc en ordre al present regiarae, que l'oblignen a excrcir
funciona determinadament politiquea, econóraiqnes
i sociala. Aqüestes funciona tindrán un o altre c a rácter segona siguin lee particulars idees déla encarregots del gobern municipal. Uu conflicte d'ordre
püblic, la enlució d'una vaga, la qüeatió d'ensenyanaa, eu la confecció déla pressupostoa, U concessió d'
obrea que be poden donar-se a aesocíacious obrerea
convenientment organiaades, la qüeatió relligioaa i
altres i altrea que uecesaariament el Municipi h a d e
reaoldrer o d'intervenir-hi, obliguen, mulgratloque
ee digui en contra, ft aplicar-lii el criteri purticular
deis componente munjcipals. Suren per sobre tota
opinió purament administrativa, les idees que particularnieut tenim respecte deis problemes de la
vida.
Ea per aixó que no creieni nosaltres en candidatures adminiatratives, i ee per aixó queahruiém,
que amb aquesta páranla vaga, que snggeaiiona a
les animes aeuzillea, ea pretent portar al Municipi
bornes retardataria, retrógades, entorpidora deis
avenaos humana, sudadora de totea les llivertate,
por a que ella facin reaaorgir polenta l'ánima morta
del caciquiame.
AHSAUS.

Hota marginal
Amb el megnánim fi de tornar a instituir a ñoatre Municipi les di^bauxes pretéritea i aduc lea jornadea caciquistes de fatal memoria, lea dretes unidea han inventat la candidatura administrativa que
'l'S electora d'ánima aenzilla han ajudat a feria
triomíanta, creient que feien una obra bona per a
1K ciutat.
En el fons de totes les candidaturea administratives hi ha una manca dideals altruistea o una
manca de ainceritat, que be pot traduir-se, en u la o
en altre forma, com uu medí ignosceut d'euganyar
al poblé,
Apart que noaaltrea liem entéa sempre que'la partita poHtica venen oblígala a traduir a la práctica
lea aeves peeoliara soluciona dea de'ls lloca que
aasoleixin en loposició i dintre lo que permetin naturalment lea trabes del unitarismo, enteném que
mai, jamai, ela purtits deu-en abandonar ni tran2Í'
toriament aquelles ruformea qno constitueixen ela
seus programes i per les quala se díBueix i precisa
llur personalitat, per a caurer.eu la vaguetat de la
páranla administrado.
, H i h a eu la;vidu mumcipal una tant complexitat

Notes i comentaris
El futur batlle
Segona se veu, hi ha una forta tivautor entre ela
elementa dretiatea de noatre ciutat, eobre !a persona
eii qui ha de recaurer el nomenament de dit carree.
S'ba de remarcar que'n el fons de la cosa, es una
preparado per a la propera Uuita de diputats lo que
fa mourer aquesta gent. Aixó ae despréu de les reuniona celebrades a casa del senyor Euric Tamil qui
patrocina al aenyor Feliu Griera, pero en cambi ela
Uibeíals i altre geut que no son conservadora volen
preparar el terreny per a el senyor Cruells; la cosa,
doñea, ea ben clara, son els eandidate per a dipútate
el motiu de les aevea discordiee.
De tote aqueta rumora poc o molt fouamentats ne
corría amb insistencia el de que serla el senyor F i del Masaguó l'indieat per aital carree, car aegona
sembla es el que desitjarla el senyor Silvestre
Romeu.
Es probable que siguí dones el senyor Maaagué
cüm es pos¿ible que sigui el senyor Griera. Veiam

S — i&ABuVDiELL FEDERAL
cotn se resoldrá aqueat pipt, que's foraa comentat
per lo enipenyadíeaim que's moatra.

Invalits
(Contestant a un árdele pubücat el pasaat riiumeiige, dia 16, en la JRpvinta de Sahadell Utoiat Comentaris a la victoria i firmal per Guom.)
Lea paraules que voa feu servir per a defensat a
¡es dretea si no les haveu apreses a ia taverna, no sabém pas on les deuen gastar que no siga a l a «Kevista de Sabadell» que lea adraeten.
Pot ser que ai que noítres crils arrib.'iren mes
amiint de lo JHSt, eu aqueües hores febroses delluita. Si aixís era, voa podiau.beu bé marcar aqüestes
eatrideiicies per a poaar-noa en evidencia i fer-uos
present que encare que jores, devem posar mida a
DOatres geuerosos eutuasiasmes. Si os liaguessiii
aconduit amb aquesta altesa de mirea, SABADELL
FKDBRAL liauíía parlat amb el cavallerós euemic
polític que francament el reptava.
Ara ja no ea posgible; priraerament perqué voetrea comentaris son senae cap detall, aense cap prova que'us demoütri que havera pecat de falsetuia,
insultant grolleramenl, sentint una odis i unes eavejes com vos dieu, i soisament aon producte de
voetre cap mahiit i de ia «Revista de Sabadell» que
sense cap escrupol les ha admeses.

Els desertors
S'ha pubücat en la «Gaceta» un reial decretinvi
tan a les autoritats a exigir gran viyiiancia en virtut d» la xiCra alarmant que ba alcansat en poc
temps el nombre de desertors, i en quin decret bi
van incloses les xifpea de re£i;reiicia que son com
segueixeii: des de laiiy 1909 fins al 1912 han deserlat d E'spanya per el servei militar 103.000 hornea, i encare l'any passat o siguí «n 1912 en dcaertaren 5.000 mes en reiació deis demés anys. El mateix drecret diu que'l govern s'extranya mo¡t d'
aquesta cosa.
Val mes que no hem parlem d'aixó, unicnraent
dirom que lea profecfr's que fcrem eu articles de passades edicious resulti'n un fel, i per !o tan quevegi
el govern les simpatiea que seut el poblé amb l ' e i corxador del Marroc.

Expulsió
El Partit Federal de no?tre ciutat, en la seva última reunió celebrada, «corda expuL-fiir de son sí a
tots aquella que'o les passadtis eleccious, lot uixe-

cant bandera de rebeldía, foren traidora al Partit i .
a la seva causa.
Aplaudim aqüestes severes raidea que tan han de
contribuir a q u e i citat Paitit tingui aquella disciplina i aquella coesió que li son n^cessaries per ta
boua marxa de! mateix.

Per la memoria
d'£n Francisco Pl i Margall
Eacaient-se el próxim dissabte, dia 29, la data en
que's eompleix l'aniversari de la mort de! gran i
venerat patrici i inolvidable meatre deis nostrea
idéala Eu Francisco Pi i Margall, será dedicat el
nostre aetmanari a enaltir la seva bona memoria.
Tambó l'entitat Circol República Federal de noatre ciutat, sabém que prepara una gran vetllada per
el mateix dia, per a contribuir aixís a la seva recordausa.

Noves
La empresa del Teatre Euterpe, el disaabte i diumenge paasat trova la manera que s'en diu graficament de pendréis i aixís ho feu amb tots ela espectadora que'ls dies de referencia coucorregueren a 1'
eeraeiilat colisseu.
Era anunciada una atracció de aeis señoritas que
sois mancava poaar-hi procedentea del Liceo i naturalmeut, els resultáis foren un escandol fenomenal
promogut per tots els coneorrents.
Al ünal de la sessió del dissabte a la nit i a la sortida, siga per referencies o per altre coaa, aqueta
guardiea que no ae'la pot dir «de la Mort» perqué
no ho volen, practicaren la detenció de dugues perai'nes conduint-les ais calabossos de casa la cintat,
peí sol fet, segurament, d'haver cridat, com lot hom,
D"en mica en mica, de I'obra d'aquesta «autoritat» ne podrém fer un álbum.
—Qoant se creia que era un fet la constilució a
Sabadell d'uua entitat musical, les coses han cambial d"una manera llastimosa. Els organitzadors, tot
hi posant-bi una voluntat digne del mellor elogi, 'B'
han trobat en certes exigencies i diflcultata que, ai
d'un bon principi se creieu aolventadee, a darrera
hora s'hao vistobligats a aospendre'la projectes. Se
diu, i uixó ho fem constar com a carácter informatiu, que tot el desgavell prevé de no haver volgut
secundar l'idea una corporació de professors.
I ea una veutabltj lláatim^ q^ie. Sabadell,-U.ciutat

BABADELL FEDERAL — 7
ou e'hi conten tanta Elarmónics, no pugui roalitzar
uns projecteB que tant l'honrarien.
—Tal com deiem, demá diumenge a la nit tindrá
lloc l'overtura de cura de l'Orfeó de Sabadell, executant-se, arab aital inotiti, el següent programa:
I.—Parlament d'ovenura, peí presideat de l'Orfeó de Sabadell, EnModest Diiiiin.
II. —Raraellct de tres cansóos populara catalanes,
per 1' orfeouisla Aguati Filó.
III.—El-logi de la uansó rural, poesía d'en Joaquim Folgueru, per 1 orfeonista Douienech Serra.
iV.—a) Mou amor. Joan Koca; b) Vorefa la mar,
Borras de Palau, per l^orfeonista Jaume Cuuillé.
V.—a) (Jausó d'Abvil, Lamote de Grigiion; b)
Cansó n,° 2 de !a colecció Vida amorosa d'una dona,
Schumann, per la orfeonista Atitonieta Prata.
VI—Petita glosa, poesía d'en P. Marti Peydro,
per la nena orfeonista Pepeta Mirallea.
VII.—a) La Font, Lamote de Grignon; b) Barcarola, Matuu Rifa, per l'orfeonista Emili (JIosa.
VIII.—a) Scherzo de la 2 . ' Sonata de Beethoven;
b) Au conveiit, al piano, per la orfeonista senyoieta
Marfa Granos.
IX.—Conversa, d' En P. Pascual i Salicha, pela
orfeonitea Marián Tcirner i la nena Pilar Escartín.
X — a ) Cansó de Maria, L.niote de Griguon; b)
Lo cant deis aucellw, cansó popular, perla orfeonista senyoreta AsBumpla Boach.
XI.—a) No 't due rent-or, Schumann; b) Cansó
de la estrella, de I óp'Ta Taunliüuser, Wagner, per 1'
orfeonista Valentl Vila.
XU.—Cansona de donzella,d'En Joan Arús Coló
mer, per la (>rEeonista senyorela Adela Armengol.
XIII.—a) 2.* Serenata et!pi.ñola, Malata; b) Granada, (serenata), Albéniz; c-) 2.* Maxurca, Borgufló,
per l'orfeonista Aguslí Borguñó.
XIV.— De la cantó popular catalana i el aentiment
de patria, pariaiiient, de l'orfeonista J. Sallares i
Castells
XV.—Cla'uaiira, per 1' orfeoniala Joan Uyá.
XVI.—Cant a la Senyera, Piaiiaa, per l'Ürf^jó.
Dit acte se celebrará en el aalons del Circol Sabadellós a vm quatl de deu del veapre.
—En el Circol República Federal tindrá lloc deniá a la tarda un gran ball a beneíici del Partit P e ral, havent se coutiat el programa a la Banda Municipal i a la nit, a les 9, ae celebrará en el saló café
una gran vetllada literaria-musical. •
—Ciue CERVANTES.—Avui i deraá grana eesaions de cine alternant amb les atraccions «Les Reverter'8» acróbatts de saló i la tEatrella Gaditana»
bailaiiaa clásica española. LesBessions d'avui serán
amenibades per l'orqueata Fatxendea.
—Cine RECREU.—Extraordiuaries sesaions de
cine per avui i demá, projectantse intereaants peí.
licules, Bobresortint de la 1400 metrea de la oaaa
Agilu *La Totre dQUeipiaeiott-

Secció d'Ofertes i Demandes
Falta un aprenent electricista, Montserrat 65.
S'ofereix un sortejador amb 20 anya de práctica.
Falta aprenent d'eecriptori, Creueta 111.
Tipografía RIBERA, úr Puig, 34.-Teléfon i55. -Ssbadell

Taller de Gonstrocció de treballs de fasta

deJOSEP

CENTELLAS

Premiat en diferents coucureoe.—Especialltat en
treballs d'art.

Montserrat, 68.

SABATERIfV

TOUS
Es rúnica casa que ven el cal^at mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits

J. MARGET
Dentista
Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.
I t A I O S XI

Gracia, 20

Sabadell

Casa BCCCfl
Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assortits en genres de punt, llana i coto
i genres confeccionáis en blanc i color
= Variat assortit en genres d' home =

O A -^^ I S E R. ± -¿^
PEDREGAR. lU
SABADELb

S ' - aAfeíO^ÉCL FÉáDÉSÁt.

Demaneu a tot arreu

Marca registrada

El reí deis Anissats Premiat mi medalla d'or

FabricBnt ID5EP GERtTlA sábadeii
ÍEXIGIU

Taller de Tornería Mecánica

miquel Reixacb í fill
Única casa a Sabadell que construeix bitlles
(caiio.is) de teler en espiral, i tot lo que's
refereix al ram de tornería.

tdn

Montserrat, 65

Companyia de Segurs
conira ¡ncendis

LA

MARX

AI

FOTOGRAFÍA

MODERNA
AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS
FOTOGRAFÍES,

PREUS ECONOMICS

Gurrea. 50

Sabadell

EL ISIORT

CampagnJE d'AssupancEs Genérales
———~

contra els accídents i el robo

LA A G R Í C O L A es PAN Y O L A
Societat Anónima de Segurs reu' its a cotisació fixa graduada = OPERA EN ELS RAMS:
Pedregada.—Mort de bestiar com Cahatls, Mules, Ases i Boví.—Robo, furt i 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

Representunt: CÜGENI QUERALT Y.fialaguer.aCrSaliadell

