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Cf.BADCLL FEDERAL s'adhereix a la campanea empresa per la "Lliga
de Defensa deis Drets del Home" per treurer de l'ergástula ais dos presos
de l'úliima vaga i recominé<Ti ais nostres aiilcs i correll^ionaris que psr
justicia I amor firmln les fulles que se'ls hi presentin, per a contribuir
aixís a que s'obrin les portes ais dos empresonats

LA MISSA DE CAMPANYA
Procedeixen justameut els elementa llibfirals de nosti-e üiutat eu ajuutar se per a
protestar per medis adeeuats en contra de
la missa qae'a preté celebrar a la plassíi d'
en Pi Margall, al costat precisamtíut del
temple católic. ^
Kes tindriera que dir-hi si en aquesta
ditxosa Espau}"^» disfrutessim d'\ina abso
luta tolera acia reí ligíosa i que fo& [lermesa
la seva propaganda a totes les sectes o relligious. Aquí a tíabadell com a tot arreu, la
paraula católic a seques no existeis, hi
avant-posen sempi'e un mot que igual potser cartí católic, com conservador católic,
com regioualista-católic, ote.
El catolicisme es un camp neutral on
i^'hi troben tots els elemeuts retogrades que
uuicameut lluiten entre ells per a obtenir
una demoíTacia entre'Isdifereutsmatissos.
Els ministres de Duu no poden pas despu
llar se d'aquesteí- passious i son eis primera
propagadurs fie diferentes doctrines politi-

ques, arviba'it al'estrém, alguns d'ells, de
donar I'exomple a n'els seus fidels remats
que un bon revolver fa mes efecto que
qualsevol oració per a convencer ais enemica polítiüs.
Els CíitóU'?s hau Pigut sempre els qui
s'hüu oposat contru tota obra Iliberal, tant
política com social; el seus bornes i els seua
diners Imn Inborat coustantment per a que
el poblé visques esmurtuit per a dominar
nos i eselavitzar-nos. Son polítics avans que
religiosos i nosaltrns just es que'ls tractém
com a tais, Convé dones l'esfors de totes
les nostres forses, sense faltar-ni cap, per
a oposar-uos a dita mauífestació.
La plassa d'eu Pi Margall, que recorda
fets gloriosos per a la defensa de nostres
Ilivertats atropellades, segurament que s'hi
podrá aft>gir un altre si els reaccionaris de
Sabadell ens retessiu a la dita plassa.
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De cara a noves eleccions
Elg devota del programa Federal Democrátic República i de ia CouBtitHció Federal, hem de resoldrer les qüestions i diibtes qoe sorgeixin en e! camí
de la noatra creuada, ateneot-nos prefereiitment a
les eneenyancee llegades peí patrinroa del repiiljlicanisme. Elles constitueixen uua clau infallible per
a eoiiteatar ala mes espinosos temes i fer surar airosa la DOstra causa.
«**
Tornein a teuir sobre el tapet el plantejament
d' lina iotelligencia d'esquerrea. Tantnateix sembla
una mica prcmator el parlar-ne, sapigut que les eleccions no'8 faran probablement fius mes enllá de la
primera qiiinzena de inare, pef^ tingáis en eompte:
que 's tracta de I'UDÍÓ áeh republictmsl; que la cosa
no ee pas joc de nois, siuíi que mereix un eúmul de
mirnmeiits, no meiiya táctica di[;!nmátic9 i seiiy,
voluutat i aplom per part de tols: que les unions DO
'a decreten sino que han d'ésser filies de la vnluntat
llibérriüía déla ciutadans, car mentres no 's trobi
una fórmula harmónica conqueridora d'nquestes
Toluntats i capassa d'unificar-lea, atnb el dó de feries convergir a una sola candidatura pot reauilar,
que no 's porti a tenue l'uuió ó en cas coutrari que
no assorteixi els efectes de tal, dbm ha succeit ja
en anteriors temptativea que uo han passot de senzilla aimula^res.
Anib mires, dones, a «na sotució de concordia
quo permeti uua uuió vritat en Íes eleccions gañerais que B'avt;'íuen--polaep com a reacfió natural
després dei resultat de les passades tleecions nounicipals —s'hau rcuuit els comités deis partits republicauB i socialistes junt amb elements d' esquerra
de varíes entitiits locáis. ¡Nomée un comu desig de
reveuja podia fer el miraele de renuar lea ueg^eiacions rompudes! Rompudes, en ocasió de tractar de
unes elecciona que oferien vuit puestos a repartir,
al pas que les llegislatives en perípecliva n'ofereixen tan eols uii, indivisible, com se compren; al
menys haguessim pogut aquilHtar les forcea respeetives mitjansant eleccions a Corts i proeedir despréa—sense raons—a repartir-nos les rogidoriea que
de dret pertocaven a cada partit! Diuen quo ara hi
ha entusiasme i forsa de voluntat; que Sabadell tin
drá diputflt república. En bona hora, pro ..
Añera a paiiis ¿Es Iracta d'una unió electoral ó
coalició tranijitoria per a aBsegurar el (desquite*

qne'ns volem pendro nque^fa veguda de les dretea
ó d u n a unió 6 eonjunció definitiva, pereune, de
geiit republicana, baix el programa mínim de RepüUiqcu a seques, unió que farit^n despréa de m u tua cóndonació d a g r a r i s passats, un cop esbríuades
les cauaes que 'ns han dijíiinit sempre?
En pnut a coalieions ens remetrem príraeraraent
al judici que d'eils tenía format uostre meatre í que
transerivira:
tNosotros, repetidas veces lo hemoa dicho: la
Bceplamos para fines inmediatos y concretos. La
quisimos cuando la elección de diputados a Cortes,
lii queremos ahora pt.ru la de coucejnles y la querríamos mafl.ina que nos llamasen a otras lides i n esperados acontecimientos. Para fines vagos y remotos, lo repetimos una vez más, la rechuzamos.»
• ¿Porque? Primeramente, por no engafiar al
pueblo, que de toJa coalición de intermiuado objeto espera el pronto y decisivo triunfo de la República; luego, por no enervar a los partidos, a quienes toda alianza cohibe [.ara la defensa de sus par
ticnlares doctrinas; también por no retardar la
unión de ios republicanos en un solo programa, hecho quH les daría fuerza y emjmje para la lucha,
seguridad y aplomo para después de la victoria.»
«Hagámoslas en hora buena para Gnes prtíximoe;
dei-hagánioslas una vez cumplidas. ¿No se las considera Buficiontes? ¿Se desea de verdad la unión íntima y constanfe de todos loa republicanos? Para
eoiineguirla lo hemos dicho ya y io repetimos, no
hay otro' medio que la comunidad de programa. Se
lo tiene por impracticable, pero sin motivo.»
Enteniment confoimes, salvant el cas do quan
e.4 trncti d'nii disiiiete com el ndfetre que noméa pot
elegir un diputat i no 'strobée un borne que fos la
conereció deis programes dele coaligats. A no ser
que I-i coalició fus general i un dietriete anés per
I'altre com en les eleccions de Solidaritat, Lo difícil
estriba en trobar-lo. De trobarlo ambaital condició,
hourat y amb suficiencia, cajjás de guanyar-se les
sirapatiea de la classe neutra, la victoria es asseguradu. amb majoría aplustant, amb el supódit de no
abandonar perxó ais poblcs del distrícte.
De uo fer-se una coalició vritat, vagi cada partit
per ai, peí procediment rectilini, sense corabinacions
ni aliances, que desgasten i enerven; uo aaem al retraiment que porta aparellat i'esmortuiment de
laf¿.
Es tracta d'una unió permanent p e r a varis altres
filis ultra !,i qÜLStió eleetorid?
Eacatim abans qué eus separa.
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Els federáis adietes a 1' U. F, N. R. es poden considerar complétament d'acord amb els que aempre
han eonservat l'adheirió al Consel! Nacional del Partit tota vegada que arab l'ingrés a la Coiíjmició
Republicana i Socialisla desváneixeren tot temor
d'indisciplina amb el reste d'Espanya. Eis socialistes han donat probes arreu de que formen amb
gust diotre la Coiijunció; igual ela deméa republicana de l'Uiiiú Republicana. La deaavinenaa rau
entre nacionalistea i radicáis—fent cas omla déla
reformiates, deis qnnls ens aepareii un munt Ae coses. No contenta d'iuterveuir sois en la Monarquía
ara parlen d'interver.ir en la qtiestió rtlligiosa, en
els Seminaria, etc. i prometen una pila de concesBions ridículea ais católics.. —Ele radicáis es diferencien per jlur inficíelitat al recle sentit autonomiata; apart nixó i alguna radicaliames, diuen aceptar el programa d'eu Pi. Els nacionalistea en aquesta
tnoments estant iofriiit una metamrtrfoais: a arrel
del Ilioenciament que ve fent l'U. F, N. R, no saben
f e r quina mar naveguen. Aviatsabrem de qué plora ia criatura. S' inicia una esciaió cap el federaüt,lue... que aeran els repubücans. í n' ultra eaci.«ió
parla veladament a Barcelona d'apoiar la candidatura de la Lliga—abans primera enemiga—aena
perjudici d'aconvoiavae mea endevant amb els incom mensura bles senyora de t'Unió Catülanista, amb
aquella que porten el sentit naeionaÜata a una estridencia que'l fa incompatible amb lea exigenciea
de la realitat contemporania.
E n auma: tota volen el programa federal, pro per
niinuciea el redueixeu a t' impotencia i el trituren;
tugen del federaliame i cauen al diviaionisme, fundant noves capelJetea, enkiraiit a noua cajjdilla ensuperbita. ¡A mes de vint partita de tota colora aom
ariivat aixís a Espanyal
¿Eg posñible l u n i ó deis republicana? Eaeoltera
Bobre aquesta qüeslió, l'opinió autoritzada de l'immortal repúbiic.
Diu:-^.I5g preciso hablar claro. Se pretende hacer de Id unión un arma de combate; y no hemos
ae consentirlo. Si realmente se la desea digá^^enoa
de una vez hobre qué principios hemos de e8tnblecerla. No baata decir quei'emos la UrpübÜca; es inoispenHable determinar qué República ae quiere.
*^on solo carabiap la forma de gobierno no se remo'i'a miiU+ como loa que nda afligen. Dependen,
*anto o mÁ? <|ne de ln Monarquía, de ia viciosa or^fniKiición >S('l lÍHtoiiii Esto tn lo ¡lollticojcpipen lo
tJOij. ñiuic.' , ui.u du muchasy muy diverbiib causas.

«No quersis trauíigir, se nos dice, y hacéis i m posible la Rf'públiea. ¿Por qué no transigía vosotroa?, replicamos. De nosotros habéis salido, y fuistes un dia tan federales como nosotros. ¿Ha de aer
la consecuencia la que transija con la inconaecuencia? Vosotros en nada transigía, ya que con decir
que queréis la República !o habéis dicho todo, ¿Que
queréis además de ta República? Nosotros queremos algo mSa que un cambio de forma, queremoa
un cambio de sistema.»
A major abundament.
«Como tantas veces hemos dicho, nosotros no
nos aatisfecemos con la mera transformación de los
poderes hereditarios en poderes electivos. Se resuelve coii ella una de las contradicciones y se conjura
uno de los peligros de la monarquía; queda en pié
la omnipoleticia del Editado, la servidumbre de las
provincias y loa municipios, la tiranía de loa caciques, el Eaisoamiento de los romicios, el desorden
en la Hacienda, la pesadumbre de los tributos.»
ítem mes.
«Sólo un día podemos acceder nosotros al silencio que al parecer ae busca: el dia del combate decisivo contra l'actual forma de gobierno. ínterin este dia no 'legue, noa cr.emos en el ineludible deber de salir eu toda ocasión y eu todo momento a
la simuUAuea defensa de la Federación y de la República.»
Reaumint; Bonea coalioions electorals. No unirnos mes que per lo detisiu i no recular mai en la
doble empresa de propagar el federaliame i de coneeguir Vunifcació deis republicana per a l'instauració i cousolidució de la República Federal a Espaiiya.

Del Circo! República Federal
La vetllada n e c r o l ó g i c a en h o m e n a t j e
a n'En Francesc Pi Margall
Fou un veritable homenatje la vetllada que celebra aques^ta eutitat dissitbte passat, amb motiu de
conmemorar-se el dolze aniversari de la mort del
ill'iatre Mestre de les ide^s federativea.
Obií l'ucte el senyor Piat qui diguó que aquesta
vetllada es purament federal, eoalteix a n'aquell
gran honie i a la tevaobra, i manifesta que tota ele
que preneu part en aqueat acte BOU esqüetament
federáis.
Seguiix eu Josep Bosch llegint l'últim diaeurs
d'en Pi Müri^all dirigit ala escalara. En Esteve Font
llegeix una poQ^ííi alutivii al acte, que publiquém
en ahre llou i Ue¿eixeu lambe trevalls eu el matéis
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eentit eJs jovea Francisco Pascual i Emili Torres
BÍguent íots fortameut aplaudita.
Seguidaiuent paila N'ádolf Cabús que disculpa
la presencia deis seu3 eoinpnnja Joan Eateva i Xavier Ganibús qui no poden asaiatir en aquest acle
i ben apesar seu, per mies raona ben partieolora. Seguidainent mauifesta que sense ésser federal república no's pot éaser avansat ni dir-se revolucionari;
protesta fortament d'aquel's que dient-se republicana B'eu van ais cainps monárquica i ataca durament ais eeuB capitostos, dient-los traidors déla
ideáis que austentareti. Amb aplaudidas parrafudes
ataca durament a la monarquía per els seus aetds i
per la eeva fonnació i posa de manifest les grana
aberiacioQB en que aquesta añansa la aeva obra i
demostra clarament lea seves faitea, errora i doaacerte.
La Füpública—diu—es l'única compatible amb la
digaitat humana i per'xó els noatrea eutubsiasmea
serán per e¡3 idéala republicana i per el sistema federaliu, perqne ara mateix es indigne lo que está '
pagsant amb el projecte de Maucomunitüts, cosa
tan mínima, que perella CHuen governs i segurament el inateix projecte, aixó os demostrará el raquitismo i p<ibresa d'ideala d'aquesta gent.
Peciara després que com a republicaus fedérala
Be varen separar de 1' U. F. N. R. per no estar d'
acort amb la norma del partit ni amb la conducta
deis aeua directora, i|ue permeleren que el eenyor
Cruella representes aquest distncte republicanissim
diiitre aquell partit no escoltant la veu deis delégala
d é l a «Joventut Federal Nacionalista lícpiiblicaua»
de voetra ciutat qui denianaren lexpui,-ii6 deaqufcil
home, indigne de figurar dintre d'un partit democrátic, i amb iirxó dea d'are ens posém al vostre
coatat.
Per acabar feu un caluros eiogi del inolvidabie
mestre deis noslres ideain. posaut de relleu lee seves doctrines sempre allisaouadores.
Un fort apiaudiment corona lea darreres parauiea
del seu discurs, q r e , diferentea vegades ja fou interromput per ele mateixoa.
Parla després el senyor Mallafré i Tort qui comensa son bel! parlaraent digueot el goig que aent
al trobar-se entre corapanye,
Nosaltres—continúa—tením un especial interés
en declarar que som federáis a seques. La rao íobirsoa que'na empeny a defensar l'autonomfa es per
que amb ella defensem tntea les prernigatives que
fao viurer i caminar al nostre poblé. Ea ciar que al

dir nostre poblé bí pnpém tambó a lea demiíg rBgi'jus gerjnanes, dones qu'éílü-i, igual que nosiillres,
8011 victimes deis mnteixos desacerts i corrupteles
que'ns envíen de Miidrit eataut.
L'hoiije exemplar que iivui recordém, encarna
amb sa persona el verdadt-r tipo fedunil amb una
clarividencia aaombroHa, fou una mñiia de profeta
que llegía l'aveiiir déla pobles i e^ parque creia amb
la dignitut humana Per aixó denianá l'autouomía
de lep colonie^ per creure qu.- sino les hi donavem
s'ho pendrien com va succeir. Tant geueroses i justes mani''eEtaciona li valgueren la befa déla política
madrileiiys, Socialment iioatre inestre deraiinaba la
puríicipació proletaria a n'ela estrés do trevall i a la
riqueea que la volía comunal.
Fu un liare i just elogi de ia peraonalitat de. noatre inolvidable meetre, i es en molts punts apiaudidÍKsim.
Al acíibar fa lu presentació del tinent coronel En
Tomás Suncho, allí present, home exemplar i entUBsiasta per noslres idéala qui en tot temps propaga, tunt d'escrit com de paraula les humanes idees
fedérala. El públic eaclata en forts aplaudiments
que obligan al senyor Sancho a parlar, dirigint al
püblic bieus i aeulides parauiea,
I en mitg del majur ordre ae douá per finida la
vettlada.
Deaprés els oradors i a.iñcs deis raateixos, acompuny:ite d-un bou nombre de correligionaris i^eguiren els diferenta lócala de que's composa aquella caen i després anaren a visitar la Cooperativa SabadeUencit, que finguerem el guat d'odmirar totf9 les seves nombrosea depandencies, i qnL- iu poaen a l'al
tura de les mes importauts de Cataliiuyu. Després
se aorví allá maleix un petit lune, quedunt els viaitants altamÉQt BatisEeta de la visita i de les atenciüus rebudes.

A la m e u i o t i a á¿\ m a i p r o u p l o r a t

En Francesc Pi Margail
en el xn ani versan de la seva mort
Eecqrdem al nostre Meatre,
Meatre del nostre Programa
recordera aos ideah
plena de gloria liorejada;
na virlut i Fa bonradesa
sempre fon inmaculada,
couaervem-lo en U memoria
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al autor del gran Programa.
Fou en vida un gran Lalent
de clarividencia aana,
del deevalgul defensor
lio reparent amb obstocles,
batallador -icns descans
I'er l'obra noble i santa
d« la nostra Llibertat
den mil voltee trepitjada
per governants sense eserupola
HÍ aeutimtjnta de cap clasae.
Eli fon qui, aol, s'aixecá
enel parlaniüntd'Espanya,
clamant ¡'aulODomla
tantea vegarles negada
per ajunta en germaiior
aquella cubana de la patria;
oh ei l'hagiiessin cregut
quanta eaiig fl'estalviaveml
Quantea mares trovariem
que no plori.rieD ara
la disort deis seus bous filia
que's trovaren en cainpnnya
d'aquella guerra espantosa,
que tant mal va fe a la yunÍA
posant d o l a la nació.
jOh, desventurada Espanval
Cüautes uHus van naufragar
a u'aquella mar tuut ampie,
tantea reguereu de eaug
per no cremer al gran Pare.
Pare, 86 li ¡luL ben dir,
dones com a tal se pottava;
recordem-lo, federáis,
I Iota eU hornea, aens cluaEts
i aenae distinc-ions
Ba pulcritut uilinirávein,
i amb el sen talent iuraena
pwig a tot-bom iuapirava
de 88 grandeea de cor
i de intelligencia clara.
La memoria d'aqueet dia
arriva a l'ÍumenBÍtat
doñea fou l'liomo que volía
juntar a l'Huinanitat.
M. RIERA JOSKPA.

Sal.- dell 29 de Novembre de 1913.
Llegid» en !a wtüada celebrada en el C, R F.

Ecos
ena deia aquest dia un amic, que'a lo que
m'agrada mes deis diumengee? dones son els mit]dies, tíu l'horii del concert matinal. Si, certement,
goscm d'unes belles horea matinala ais diumenges;
i raes are que, al amor del sol hivernenc, el paaaejar es una diverció mes totaentint el concert déla
nostre lianda Municipal que, dit siga entre nosaltrea, no ho fa taut hé com aixó, i aixís entre el aol
i lea notea muaicala aném passejant amnnt i avall
desde la Rambla fina al Pedrogar que's ou hi pasaa
tot lo noetre, des de l'bumil obrer ños al mes altiu
aristócrata, compreuetít-hi ela jovea elegante i les
noiea endiumenjadea qui veuen de misaa de dotze;
els marita qui van a buscar lleminadurea per e n dolcir el diñar; o bu de cop passa una dona, caminant
triomfalment, rígida sota la penombra de aon eapell
quina ploma blanca sembla un surtidor; el pas d'ua
tramvia; ela uostrea municipala, amables i bondadosos; i posa una nota de color algún eoldat qui,segutament, va abraaaar ais seus parea; i mea eolia, sois,
tétrica, una guurdiea governatius parlen. Hi ha de
tot en aquell troa de carrer, el sol benfactor, noiea
q u e discretegen, Uoc d'ehigaucies, rialles femeniues
qui 03 fan tombar el cap, perfúm de Sors qui s'eleva com un encena, hora de fer l'aperitiu, eatona que
's converteix en alegría ciuladana, en tendresa familiur, on les converses aon amieala i tes tertulies
son placevolt-s... Talmeut com ai la Vida s'escorróa
tranquila, aease penes ni amargora, üblidant per UQS
momenta lew Iluites quotidianes, com si haguesaini
reivindicat l'impuii de la Felicitat... Peió amb tot
no podain fruir a pleret d"aquella hora, el pobre de
Bempve, l'eaguerrat de sempre, oa allarga la má tot
mendicant-voa una almoina i es precisament la aeva viaió, miserable i doloroaa, nui os fa tornai a la
realitat de la vida noatra, malgrat s'acomulio a devant déla ulla, tota elsj.'ca fiamants, tots ele eapells
cridaners, tota la pompa admirativa de la u ostra
aristocracia.
SABEC,

•
L A fira será, durant tres diea, una cosa BoroUosa que
remourá la noatra vida ciutadana. Nosaltres lo que
admirórem mes no es precisament els foraaters ni
els qui diacurseipn uferint pastilles, ni tampoc les
njati^ixes paradea ni les novitata que pnguin teñir,
sino que, en mitj d'aquell abigarrament de coses,
admirárem aquella eenzilla ruatiquesa en que la raa-

o — &ABADCLL FfiDSRAL
teixB barr&ca els servía de casa, pmb Ilit i fot, i a
£ora detnant d'ua fogó se couíeu lea vittudea... Are
no, els firaires ae'ns hao toruat burgesos i la firauo
es res raes que UÜS encanta. Ha inarxat tot aquell
encía i aquella alegría infantil que tenía i, nün de
tot lo tipie, ha quedat convertida a m b u n magatzém
de comercianta. No hi ea are BIIÓ de que mentresse
regatejaba una joguina, el Sraire ae mírava el bullir panaat de la earn-de-oUa.

•
E L seoyor Turnll, perqué Be li tingui una admiració
mes, vol éaaer diputat. El Govern i els ainica ho volea, i ell, amable i diiecte, no pot dir que uo. Sabem que'B un home que no'a decideix mai, fina en
lo in»9 apremiant; are ii recomaném que nopoai en
ridicul ai Govern i ais seus árnica, decidiut-se de
presen tar-ae passades lea elección a.

Notes polítiques
Aqueta diea Jes influencies per a procurar-pe e!
Domenament d'arcalde a favor de!» anomenais lli- •
bereJB i conservadora han resultat aolemnament labe riosea.
NoBtre actual batlle, fent-se valer lea amistats
ftdquiridee, ha aapigut fina avui imposar-se i contenir la preaeió que amb totea ¡es sevea torees posen
«n moimeut ela elementa dita couservadors.
Havem paasat moracnta critics en que la balanaa
semblara deeaatar-se per el coatat Griera, pero fina
aquest momeut domina el comité Iliberal.
—Segons referenciea el comité conservador en
pee fen una visita al senyorgovernador, tractantde
política local i Cent la presentació d'elementa nous
de trinca que han paasat a formar part de dit comité.
—Corría el rumor, dies paasats, qne'Is eleraents'
de dreta o inillor auomenata turulliates, al eaber-se
que quedava deSnitivament descartat el aenyor
Griera per 1 Arcaldía, anaven CEVarats com BÍ els
bagues picat una mala bestia. Quin corre d'un cantó a i'altre a sapiguer lea influencies que hi deienl

una dies I a tot arreu se venten del facte i discre
ció del seu ilustre, com uu diplomAtic consumat.
S'eapera que aquesta tívautor de relaciona se manifeatará d'altre forma.
—Les dretes están entuBsiasnindesamb la probabilitat de presentar ct<ndidat per It.^ próximes eleccions de dipiituts a ('orts al senyor Turul!. Segurament ela hi sortirá barata l'eleeció...
—Se deia que, doiiades lea aimpatíes que entre'ls
elementa Uibeíals de oostre ciutat conté l'arcalde
senyor Romeu, no's creía que aigui éll qui autorítzi
auib sa preaencia la ceKbració de la miasa de ca»»paiiya, ja que si aixfs ho fea, perdria molta part d'
aquilates siiupatfes que a'ha aapigut crear.
—Avui, a les Ttiit del veapre, se celebrará sn el
Centre Cataté, uu sopar íntim en obaequi de nostre
diattngit amic en Jouu Graa i Puig, regidor electa
peí distriete primer.
L'hi dediquen els eeua amics polities.

Noves
Supliquen, ala nostres Buscriptors que'na perdoDin la taidaiisa en que s'ha repartit el setmanari
aquesta setmana, ha aigut culpa d'un contratemps
q.iu no'ns ha sigut evitar.
—Divendrea lin^^Hé lliie en el Circol República
Fuderal, una reunió convocada per l'entitat «La
Emancipación» per ira otar la manera de fer una
forta protesta en conira de la celebrado de la mise t
de campanya que prctenen fer els elemente eaccio*
nurU <\H noa'.ia ciuttit. S'acordá, "n principi, elevar
un recurs d'alsada contra i'acoTt que prengué I'
Ajuntimient, i detíjiréf de varíes diacuai0n9.se acordá rcunir-se el vinent diinara, ja que tampoc eren
allí presentea totea lep entitats convocadea.
—Tant al canip del Atlótic com el del 8abadell
se celebraran aquets diea grana iiartils de foot-ball
que, per l'irnportaiicia deis mateixos, se veurún forsa coucnrreguts.

Un mal comensament per un comité que vol goTemar. Com se coneix que va neixer mort.

— L'empreía metallúrgica del ball celebrat en el
Circcil Rejiiblica Feíii 'al i'l dia 30 del paaaal No*
veinbre i a bencfiei d'^ls prew» di; ¡última vaga fabril de noftra ciutat. ba fet entrega a la Lliga de
Defensa deis Dreta dti Home, la cantitat de ñ5'75
pesaetes, recaudació obtingudn en I' esmenta' acte.

—En cambi ela lliberala no saben com exterioritzar la seva alegría perqué altre volta el senyor SilTestre torna a ocupar la cadira quehavia deixatper

— H ni rebut el ¡íCiiódic iiidepi-ndi nt Sol Lvenl
que's pubüiM a S: n, Fn\'\u del Llobn-gar
—Eu el Circol Republit'á Federal se celebrarán
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flnib tnotiu de la Fira, gmns balls i concerts. anant
ela progrumea a eárree de la Banda Municipal i de
I'fjrquestii Fatxeniiaa, leapectivamR-nt,

A rti:les per Escriptori

— S h a acordatconcedir un indiilt per a els prófuc9 i deflttrtors, excloisiii a n' aqueils que desertafen estíint en campHtiya.

Llibres ratllats, Copiadors, Carpetas, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les mellors marques .

— La Unió Dopovliva de Terra^sa celebrará demá diumeniíe una carrera regional de bicicletea, feut
el recorregut de Rubí, Sabadell, Sectraanat, Castellar i Terrasa, pasaant pels carrers d'aquesta; Sant
Cugat, Font, Basaos, Gracia, Garcilaso, SauL Hoiiorat, Sulut i Carretera de Seiitmanat.

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

UMM

Viaiíasiiüí SABIDEll

—En el leutre Euterpe b'hi donarúu aqueta diea
eacullidcB funuiona per una notable companyta de
sarsuela.
—Se 'na diu que aviut sortirá en la ciutat nostra
un setmannri carli, diri^it per un tal Sarradeil.
De coufirmar-se aqutíwt rumor, no podrá dir-se
que 'la frets maten aU boleta.
—Ha sigiit clegit vis piesident de 1' Acudeniia i
Laboratori de Cieiiciea Mediques de Catalunya, el
diatingit metje de costra ciutat Eu Franciejo de P .
Bedóa Arnal.
—Ha aigut elevada a plenari la causa seguida
per la Uei de jurisdiccioiis contra l'orgue de la Federació Sotiidlsta Catiilaua «La Justicia Social» de
Reua, peí Ib pubiicació d'uu article que eonteuia
Buijosadetj injuriea a les autocitata militara.
— E I B muiiicipis de Sarria, Baut Joan de Fábvegues, Figar6 i Moutrnany han niviat la 6eva miía
«utusaiasta adheaió al projecíe de lea Maucomunitüta, patrocinat per lea Dlputaciona catalanes, deixant quaí-i complotat el patriótic plebiscit obert entra els ajnutaments di- Catalunya en pro de la reforma que constitaeix lactual aípiraeió de tota els
catalana,
—Duraiit aqueta diea de fira, en el Saló Imperial,
Canips db Recreu i Cervantes, a'hi celebrarán grandioaea eessions de cine i varietés,
T¡pogra.f,a HIKEKA, i)r Huig, 34.-Teléfon a63. -Sabadell

TallerfleConstrucciiS de trehalls de fusta
deJOSEP
Premiat en liferent-i
tribbüUs d ' a i t .

CENTELLAS
fconeursos.—Espec!

l i t a t en

¡Montserrat, 68.

Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assoriits en genres de puní, llana i coto
i genres confeccionats en blanc i color
= Variat assortit en genres d' home =
O .A. 3!va: I s El -£<. ± A ,

PEBREiGAR, 1K

SABABCbü

©ET
Dentista
Dentaduras sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.
£ i . I Q- S ISC

Gracia, 20

Sabadell

SABATERI?V

TOUS
Es I'ünica casa que ven el calgat mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits

"^
•

"

^
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3 = SABADELL FEDERAL

Demaneu a iot arreu

Anísdel TAUP
Marca registrada

El reí deis Anissats Premiat ami) medalla d'or

FibpicBntlDEEPGERmA
¡EXIGIU

LA

Taller de Torcería Mecánica

FOTOGRAFÍA

míaue! Reixacb í ííll

[VIODERÍ\IA

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

iisásil lis Cülüls

FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

PREUS ECONOMICS

Montserrat, 65 Gurrea, 50

Companyia de Segurs
contra incendis

Sabadell

MARCA I

EL

Sabadell

NORT

Compagnie d'AssuranüBS GÉnépalES
contra els accídetits i el robo ————-—

LA

AGRÍCOLA

— _

eSPANYOLA

Socletat Anónima de Segurs reu ilts a cotisacíó flxa graduada = OPERA EN ELS RAMS:
Pedregada.—Mort de bestiar com Caballs, Mules, Ases i Boví.—Robo, furt i perdues de Caballeries i
caps vacuns.—Mort del bestiar de Tocino i Cabra.—Transport del bestiar.

I

SOCIETAT ESPANYOLA
P O P U L A R de estatvl i previsió

Representant: LUGCNl QUERALT V.Balaguer 90'Saliadell

