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La comedia

deis conser>7adors
L a discordia quo'ls joves coaseivadors
iniciaren dintre A seu partit, está pieneut
aires d'una ridicula comedia.
Malgrat els esEorsos que fan per a que
en Maura tingui la supremacía dt'l seu
partit, no han fét mes que pos.tr-lo en evidencia devant l'opinió. Tot hom ha vist
amb éll al polític dur, absolutista i retrógada, d'una severitat trágica i d'uua estoica
inflcxibilitat.
Totes les plomes IÍSC iuen joatr.i d'éll els
mes abominables auatemes, tots els diaris
resau al home pevvers la seva ovació malestruga. Aqüestes divisions, aqüestes discordiea que la mateixa joventut fcuamenta, talment semblava que huvín d-m-abar
igual oum una guerra civil. Els jov. s haguereu aixecat la bandera de reb^-lió, i el
senyor Maura s'bauría posat una escarapela al barret i, a faisó del marqués de
Lantenac, s'hanría declarat capitá de les.
joves turbes per a imposar les seves ideologies repugüHuts i fatídiques.
M a lio ba estat aixís, en Dato se mauté
encare en la presidencial cadira i els amics
fina avui d'eo Maura, l'apoien desiuteresadament. Kn Maura es descaliñcat, está sofi'iut l'expifn;ió ilels Sfus ern-w, dt^l» seus
desaceita, de les seves ii^jutíticies, de Ws
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seres iniqnitats, tant sola una quants adietes incondicionals, apoien a l'arbre caigut
dfl camp de la polítit;» española i l'ajuden
a que no li sigui tunt amargant el cantar
la mea culpa.
Pins a iiostre ciutat te adeptes el senyor
Maura. En la «Revista de Sabadell» hi hem
vist insertáis casi tots els articles del senyor Miquel S. Oliver copiats del A. B. C.
No sabiem que la »Revista» s'hagués tornat, cap a ses velleses, incondicional maurista. Es un bun baluart, per cert, aquelles
planes on la bilis de molts sabadellencs hi
es dipositada. Si un jorn I'hagués de fer
servil' el maunsme per instrameut de batalla, en comptes d'una fortalesa se trobaria amb un paper muUat.
J a hem dit que no mes era una indigne
i vergonyosa comedia lo que fan els conBM-vadors, es el 8;iiuet que el maurisme representa com a punt final de les sevea trágiques jornades del 909.

La Mancomunitat
MoU proper ja el dia en qué els quatre presidenta
de \e.-i Diputacions caialaiies inarxarán a Madrit, ea
opona tíxiiuiiiiar la situació actual de la 4Üe8tiÓ de
la MancomuDitut, que en tant alt grau intetessa a la
nostra patria;
Portarán els presidenta a la capital d'Espanya el
«referendum» deis municipis catalaus. Aquest «re£«i:«aduiia*, per U SÍTA quati ummimitat, produiiA
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per foraa a Madrid un eíecte formidable. Davant
deis acords de les municipalitats de la nostra térra,
favorables a la Maoeoraunitat, els polítics i els pe
riodiatea de Madrid liaurán de recoiieixer que éa to
ta Catalunya la que vol la reforma promesa i la que
fa qüestió d'honor la aeva implautació.
Aixó donará indubtablemént una gran forsa ale
presidentB de les nostrcí Diputacioua en lee sevea
demandes, i pol contribuir a que siguí acct'pladii la
fórmula que e'ba proposaf el goveru per a que la
Maocomuuitat cntaiana pugui ésatr un fet tot s e guit. Pero, amb tot i aixó ¿seréu eatisfetd els anhela
de Catalunya? Els repetits deseiiganya de que havóm eatat obj'ecte en aquest puut ens doueu dret a
ósBer rece 10809.
Hi ha qui eren que En Dato lia procurat guanyar ara "unes quantes setnianes seu^e pendre cap
reaolució, per a acostar-ae així a la data de les eleccJouB generáis i poder posar diñcultats a la publica
ció del l i 1). que ae li demaua. «Si diiitre doe meaos tindrém Cortsl—podría dir—¿No fora raülor per

Catalunya i pe) govern que espereauin aquets dos
meaos i acabessiii d'aprovar al Seuat el projecte que
a vostés iiíteressa? Doa meaos no eou res, i !a Mancomuuitat, obra d'una Ilei votada peí Parlameat,
tindríil moka mes forsa i sería mes ben rebuda per
Espaiiya en general, qiie no pas implantada per
R. D . . .
Eu cas que cap del goveni dones aqüestes .raone
— males ruong—eslem segura q u e i s preeidents de
les Diputadons DO s'hí aviudrien Si els catalana
tinj;uees¡m la segiiritut que a l'obrir-se les Corta el
Senat enlit;.^tiría el projecte em¡iaiiteiieg.it, está ciar
quenii'jH viudría de áoa me^^os Pero aquesta seguritat ¿on és? ¿Es laot sois segur que Eu Dato obtingui el decret de disolució de les Corta actúala i fací
les eleceions subaejiüeiitM? Deixar la qüestió de les
ManL'oniunitats per a lea Oorts vineutes, representaría, no un ajornami'nt de dos mesoa, siuo un nou
ajoriiamput iudtífjuit. I aixó els catalana no ho tolerariem paa.
[D'El Poblé Cátala)

Comentaris a un acort desacertat
El nostre Ájuntament, o mes ben dit la majorfa
que governa en aquella casa vol tnruar a ressucítar
lo de lí. bandera de la Creu-Roja, f'>rsa tenips plegada gracies a les euergíes que mostrá tota l'opinió
Iliberal de nostra ciutat.
Alerta, poblé progresiu de Sabadell, si aquesta
mnjoríu vol tirar aviiiit e¡ seu acoit, ena hein d'opo
sar-noa-hi amb molt mes braó qae mai; uo hem de
consentir que's trepitji la Ilivertat individual de
aquesta manera, no hi ha d'haver-hi cap nbttacie
que privi el paa a via pública, i menys per aquest
acte que repugnaría a totes les persones que no acaten ¡63 ordeuanses religioses, molt raes encare fent-'
les respectar per la forsa que guardaría, aeguraroent,
l'ordre. Be que la beneeixin, a fura déla ciutat o ala
temples apropíala. niai al milj de la població
Si aquesta nisjoría vol seguir avaiit amb el seu
acort reflats que paseará cora tote els seus, a n'aquest
li bem posar el nostre veto, no podem consentir que
un poblé eom el noátre passi per aquesta vergonya.
Eils poden representar una part de nostre ciutat
que és la regresiva i la obscurantista, pero els de 1'
altra part ansiém la Ilivertat i l'avens en totea lea
coses.
. ..

Duea raona ben poderoses haurien de teñir en
compte ele propagadora daquesta miasa, i que Bon
l'HS|>ecte bunianitari i ¡"aspecte religiós.
No es la C r e u - R o j a ^ si ho és, es un equivoc
-^una inatitució ndherida a cap religió perqué li
eigui beueida la seva bandera. La seva aeció humanitaria no es desenrotlla dintre un marcat radi, sino
que, arreu del mon, no's miren tendencies ni estaments per fer llur comes, i a dintre d'aquesta inatitució hi trobaríem, seguraraent, bornes de diferentes npi;iioiití polítiqíies no conformes amb les doc'rines calóliques.
I precisaméut, per la manera d'ésser d'aquesta
inatitució tant humanitaria, que la seva bandera hau
ría d'ésser feta de tots i no com un patrimoni e x cUiíiu d'uns qaanta, perqué fos el verdader estandart que representé-í l'altruisme, la carilat, l'amot
al próxitn, el lenitiu d'unes hóres tr!Ígiqi;e8 i doloroses, en fi, lots ele actes Immanitsris a n'ella inherents.
I are, malgriit no siguí jtixís, no es necessita fer
cap misaa de campan.a per a la benedicció de llur
bandera i menja fer-la, com se pretón, al cor de ta
ciutat.
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Aquí Espanya que no existeix la Ilibertat de cuites, tal acte fora una provocació que feriria el sentímente de moltes peisones i mes encare siguent
«queeta guardada per IB forsa, com per coartar la
Ilibertat déla viananta.
. Representaría lirapoaició d'una cosa que molta
no voleii, perqué significa l'acatament d'uues doctrines xorques i rutinaries, i noealtres hornea Uiberals, homes deniócratea, no podeui passar per aquesta vergonyosa imposició, a despit déla que no eomí>reguen amb lea mateixes idees.
La ciutat es de tota els cíutadans i diferenteí tendencies, diferents matissoa, diferentes opinions, diíerentea eacolea aegueixen aqueta, i cada hú ho te
arrelat al cor i la seva convicció i la seva couseqüpneia ee veuría befada per aquella demogtració, ja que
éU no pot exterioritzar la aeva doctrina ni casi a la
llar mateix. Temples hi ha on a'hi rendéis cuite a
lea idees catóiiquea, que sigui allá, dones, on tal
acte BQ celebri,
Refereut a n'aixó matéis, deiem en el nombre
passat:
«Res tindriem que dir-hi ai a n'aquesta ditxoaa
Espanya disfrutessim d'una abaoluta tolerancia religiosa i que foB permeea la aeva propaganda a totea les sectea o religions. Aquí a Sabadell, com a tot
«rreu la paraula católic a seques no exiateix, hi

Ecos
L.ADA disaabte venen a visitar-nos, en roraiatje doloros, una caravana de pi>brea. S'extenen per la ciutat
1 a cada carrer, un pobre fa picar demunt lea lio
Bes sa cama de fusta, o be moatra lea seves nafrea
repuguanta o un que camina poc a poc, orfe de llum
en ela seua ulU aaguosod... E-t l'flacoria de la ciutat
que ella mateixa alimenta, aon flora de miaeria que
i"eapetéra en noatre caml. Els diaaabtea aon per ella
t;oui una vía-crucia que l'egoiame déla hornea fa mea
terrible...

•
AQÜEBT dia erera
( " ^ U K " ^ '•eeuljien

amb una casa mentrea aquella hofirmes per ajudar a la mes promte lliberaci<^ d'aquella do8 ciutddana noatres, entraren per recuUir les d allí. Firmaren tots ela presenta
J encare, després, ho iuaiauaren amb una r.oia que
trevallava allá mateix, i digué ella:—Per Ilibertat
aela presoa tot.—I aixecant-se, tota gentil, ana estampar amb la aeva m¿, blanca i virluoaa, llur nom
verge encare de tot anatema, eacriguent-ho amb
aquell conegut i aenzill gargoteíg de la ¡letra de
ona. Que sigui el aeu geat com un petit exempie
per aquella qui seutireu uu calfret o uua repugnan
'^ft de donar llur nom.

avant-posan un mot que igual potaer carlí-eatólio,
com conaervador-calólic, cora regionalista-católic,
etz. El catoliciame es un camp neutral on s'hi trobcn tota ela elementa retrógades que unicaoient Huíten entre ells per a obtenir una eupremacia entre ela
diferents matissoa. Els mimatres de Deu no poden
paa despullar-se d'aqneates passions i son els primera propagadora de diferentea doctrinea politiques,
arribant a l'tixtrem, algún d'ells, de donar l'exemple
a n'els seua fidela remata que un bon revolver fa
mea efecte que quaUevol oració per a convence ais
enemica política.»
Veieu, doñea, com els aspeóles se muItip!¡carien
encare que fea aenzillament una beuedicció.
Ela de la Creu Roja han de pensar amb aquesta
involucració qne tant gratuitameut sofririen. I perderien tot el respecte que cora entitat benéfica i humanitaria deu haver de teñir. Per el aeu carácter ha
de conservar aquesta neutralitat, o aiaó passaría a
éaaer una Obra o una Cofradía beuéñca qualsevol.
Repetira-ho. Ela uaa per el descredit q u e sofririen, els altrea per el desacert que significa, no'a pot
tirar avant dit acort. I precisament, nosaltres, en
nom de tot aixó i en nom de la pau i de la Ihvertat
ciutadnna, qne mal eatimarém prou, ea peique ena
oposém i ena oposarém seuipre a que dit acte se
celebri.

H E M vifit els primera nombres de «Los Miserables»
i hem tiugut frases d'elogi per aqueat semanari qui
ve a batallar en nom de lotes lea miseries huraauea
i en nom de tota ela esclavatjea terrenals Son la
veu dele que aofreixeu íam i set de justicia, son ela
lluitadorade l'Ideal que escampa, arreu, amor i equi-,
tat. Te on cridar victor-huguesc i l'escriu»'er es tot
una estridencia. A la capselera, com ai foa el blasó
de son escut, tres caraa que presideix la d'en Jean
Valjean diñen mea q n e i propi titol.—Árnica, ajudéni a n'aquets jovea que Iluiten per aqüestes coses
nobles com son la reivindicació d'aqueata juventut
indefensa i perseguida, perqué siguém tota una el
desgranar aquest ro&flri de dolor que comenaa «Nosaltres, els miserables...»

•'

Avüi Santa Llucia. Si ea verldic que porteu eternament elw ulls en un pUt i que cremaut voa un oiría conserven la vista a tot-hom, conserveu-la a lea
nostrea noies, voa que teniu poder, ja que ellea contitueixeu una alegría i lea seves mirades aon una eaperanaa. La delicia de contemplar una belle uUa s'ea
feta per ela pobres moríala, reivindiquen per aqueta,
douca, la miilor claretat perqué mutuament podem parlar-noa amb aquest llengualje misterios de
les miradea... Noaaltrea no ua cremarem cap ciri,
pera, eo cambi, uu eco aera esccit eu Uaor vostn-
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Les nostres av7entures
ContÍDúa la boja carrera dele fets eagnants en les
twres africaaea. Kspanya s'ha ficat diotre un vesper que diBcilment en podrá eortir pencera o senae
cap feriia, i els pobres que no hi tornen aou els
moría, ela ferifs, els malalta, que en Uarga cúrrua
paesen cada dia, com una tétrica processó qui tingues la camilla per simbol.
¿On eta Espanya? ae crida. Espanya B'ha perdot
per entre lea galeriead'uuesquautea minea Fa anys
que en Silvela no li va trobar el poU i are en la
foBCor d'aquelles minea hi haperdutl'eama. Ni pola
ni eama, ni vida; tant sola ta raort i la miaeria plañen demunt nostre i l'eapectre de ia £ara se redreasa paoróa... Morta son els bornes de aeny preciar
qui ene dictaren uu remei pels noatrea mals, apagadea son iea veua qui ena cridaven per fer una
reacció que'ns tornea la vida perdudn, ferein ei aord
que's el paper que eaeau millor ala espaoyols i are
Bonmolts els qui en ploren les couseqüeucies de no
haver escoltat a tempe.
Segueix el gran deagavell, continúen lea bojea
aventures. Al Marroc ea un ptern Tot-Sants i a Eapanya l'alegría, inconacient i brutal, també es eterna. El Quixot, malgrat les seves íeridea, ae^U' ix batallsnt en lo impoasible. £ a l'historia qui passa...
No podetn callar, un remordiment de conciencia
ene farla avergonyir si volgueaaim intentar noatre
silenci devant lea noves indignauts que's van rebeot, com a reeultat de la noatra iutervenció en el
Marroc.
Fa pocs diea que aqnelles terrea africanes es torD«rea a tenyir amb la eang de nostra rassa i carn de
le DOgtra carn; devia coiivertir-ae en menja; pela
coipB que a remades deuen acudir a destrosai-!n
per aqnelles aotelades. Si fina deuen esperar-ho perqué ela hi han acostumat.
No ena ha eorpréa la nova ffrida, car ja es cosa
vella i fins quotidiana, i es naínral que aixis sueceixi inentres noaaltrea trepüjem i profaneiii la térra que DO es nostra, que uo'ne pertany i que tant
joBtament defensen els que l'habiten. Será l'etern
XQclador d'or i de vides que perdurará fiíis que volguem noaaltreaj perqué ho volein, diguem-ho frjiDcament, perqué aom febles i ens uianc:i esprii rebel,
perqus nu'na coufon viure aa l'etttrn üscluvatje, eus

indigneui llegínt i reeordant les velles hiatoríea de
antics feudalíí i ara no ela sabem o no els volem
veure a pesar de negarnos tant directament el dret
a la vida.
La diaconformitat del poblé amb la tragedia BOIH
s'adverteix amb la xiEra alarmant deis que abandonen ¡a térra uadiua. Ja n'hi ha prou d'allnnyflr-ae
¿qui te de Biiicerar-se l-oféa o el delinqüent? ¿no es
vergonyant que 18 milliona d'ovellea espanyolea
tiuguin ésaer portades ala precipicis, peí jou de
quatre mala pastora?
No ea neceasari teñir grans dota intelectuala per
coneixer la grandiosa aberració que constitueix el
pretenir la civilització per altrea naciona a^mpre que
tiiigui d'éaaer obro d'una nació com !a que habitém
que en quant aixó está totatment deiprestigiada.
¿Ea que la riquesa d'aquesta nació l'bavem de
cercar en ela ermota incuKius i inhabitablea de I'
África? ¿No n'lii ha prou de que tinguóm dintre la
península ine^ 100.000 hectaries de térra sense cultivar? Fodera preoeupnr-nos de lo agó mentree lo
noBtre es objecte de befa i menyapreu eufront de I'
Europa. En l'ordre de cultura es la darrera, meicéa
- al ñamenquinme i la pinxerla i en totolo que aignifiqui avena i progréa no s'hi pot contar, car li aon
aegadea lea arrela que haviea sigut deatinauea a exterioritzar les orienlacions del progrés internacional.
I entretaut el poblé calla i os mira quietosament
com els vaixells travesseu la veaaant curuU de vides
jovea, deatinades a morir del plom fatricida, o en
UQ recó d'hoapital muí cuidat, perqué en res a'eatima lo que en res es coinprat.
Oh, Eapunya quixotescul Cervantes t'endeviná.
Oh, pohle iuconacientl recorda lo que digné Beaucouine *Bet)aventúrala els rebels, car ells posseirán
ia terfai.
»**
I ara, per a demostrar mes la baixa política que
aofdtn, política de misteris, de coiixorxes i de maquuiHcioiis, política persijuul, íulima, qne'a trevalla
semiirc a I'onibra, uns ho ha demoslrat aquest escándalos ^fer deis '^'-ftn >m \íxi\ KJ^IUÍIQ.
N o direm pws res .^'aqufi^t a^íaumptp, ea ja prou
cuntgut i debatut Ha servil per a po^ar en evidencia un;> vegada me.a. el lieaeredit i linciini-eteucta,
en molts asíurales, ais noatres governants.
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Notes I comentaris
Reunió important
Com deiem en el nombre passat.diiiiars d'aquesta semana se tornaren a reunir, con^ocats per l'entitat <La Emancipación» els delégala de les entitatB
progre^sivea de nostra cintat per a parlar de la manera de protfstar del acort prés per la mejoría de
nostre AjuntameHt de celebrar aquella misaa de
campanya.
Se deaiatí de fer el recura d'aleada contra dit
Rcort, ja que el fará la minoría republicana de nostre Ajuutameut, Se llegí i aprová una protesta que,
firmades per totea lee entitats ijue lio vulguin fer,
B'eievará al governador civil de la provincia i al
Ajuütament de nostra ciutat.
Se deixá per a mes endevant la celebrado de mea
octea de resaoriancia, fina que's vegi que'svol posar
en práctica dit acort.
Diu aixís la mentada protesta;
«Exmo. 9r,
En virtud del acuerdo por el Exmo. Ayuntamiento de Duesiia ciudad concediendo a la IubtitiiciÓQ
de la CrHz Roja la Pla?.a de Pi y Margall para celebrar en la raigma ntia miaa de campaña y bendecir
«I propio tiempo una bandera de la mentada Institución, los infrascritos, eo nombre de las entidades
que respectivamente representan y se indican, a V.
E. acuden y con todo respeto exponen:
Que tas entidades por noaotros representadas,
amantes, como la que más, de la paz ciudadana, se
ven en el trance de protestar de dicho acuerdo, pues
que, dicho acto bien podria ser causa de disturbioa
y desordeoea públicos, que seriamos loa primeros
e» lamentar y que V. E, pueda fácilmente impedir
con solo ordenar que (;1 repetido acto no se celebre
dentro el radio edilicado de la ciudad, ya que como
liberales y demócratas no uoa oponemos a que lo
celebren en loa afueras de la ciudad, teniendo la
casi seguridad de que haciéndolo asi, no serán por
iiadie moleatadoa y si rodeadoa de cuantos con su
modo de sentir aimpatizaren.
Gracia que eaperamoa del recto v íusto oroceder

deV, E.,

^

De la Lliga de Defensa deis Drels del Home
Entre aqueta lültims quiíize dies s'han repartit lea
íuÜea i recnllit lea firmes que demanaveu aqutjates,
que servirán per a demostrar la botia conducta que
teñen ela ciutadaus sabadellenos deis dos- detinguts
«íistents encare de l'última vaga del Art Fabril i
q'ii'ui viata de la cansa se fará el próxim dia U al
P«iuu d^ U J usúcia, lie Earctlooa a lea 10 del matl.
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Els doü processata serán defensata per en Puig d'
Asprer i en Eladi Gardo i ela dos encartata en la
mateixa causa, pero que disfruten de Ilivertat proviaiona!, serán defensats per en Guerra de] Rio.
A mes de 5.000 pujen lea firmes recuílides, havent-ni de totes les persones de diferentes clasaea i
estamenta, lo qual ratifica, amb molt raeaforsa.que
va ésser una verdadera enormitat I'exteudreraquell
certificat de mala conducta en contra d'aquells dos
détingüts.
Si aiió pot contribuir en poc o en molt en donar
la Ilibertat ala dos homes que sofreixen lea irea de
nostres cacica, una secreta alegría inondará al cor
de cada un déla firmanta, no per l'houra de haver
eatampat llur ñora, sino al pensar que's treu la tristesa i la desolado d'anes Uars germanes.
Vamor a la patria
Amb motiu d'una mala interpretado donada en
un decret dictat del nostre goveru, dooant certea
concessioua ais minyona que s'iDecrigueasin a la
Marina, arrivaren aqueta a la grandiosa xifra de
40,000.
Quin amor a la patria, aqueta que a'inseriguerenl
Mentres els ons perdeu la vida en terrea afric.oes',
els altrea, en justa i equitativa correspondencia se
apunten per la marina que no hi ha tant perill.
Aquesta eloqüent xifra demoatra la populaHtat
de les Doatres guerreres aventurea.
Les conviccioas
Saben eu Roderic Soriano, aquell diputat república que la seva paraula tallava com un ganivet,
que'l sen geat era una eatridencia i els aeus discursos una provocació? Dones fa poc que l'arquebisbe
de Tarragona beuei les seves noces com un vulgar
hiseiidat d'aqm lies encoiitradea.
Oh, les oouvicdons i les.couseqüencies deis nostres hornee repreaeutatiusl
Empresonament
La iníqna llei de jurisdicciona ha eauaat un altre
victima Ha sigut empresonat el director del popular aetmauari jLa Campana de Gracia» don Ramón
Felip Molina, a qui el Conaell de guerra darrerament eelebrat ha condemnat a un any i dos diea de
presó, per un article i un dibuix relatius a la paasada vaga textil.
Sentim e! contraterapa i defiitjera que un indult
• o mía amnistía viuguin a escursar el temps ¿^ la
coudemna.
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Noves
Demá, a les 9 en putit de la nit, se celebrará en
«1 Circol República Federal, un Gran Feetival Escolar Beaéñc. Dit acte ha sigut organitzat p-r les
Juntes de dita entitat i la de Mastitució lutegral i
Armóaica, ezecutant-se el següent programa:
Salutació, per el Sr. Director de l'Eacola, D. Miquel Matz Alarcon.
Lectura de trevalls literaris amb prosa i vers per
ela alumues d'abdós eezee de Mnatítució.
Cansona catalanes cautades per els alumnes de
dita Escola.
Sorteig de varis objectes que amb dit fí han
ofert varis elementa.
CoofereDcia-resúm del acte a carree del sensor
Director.
Per el ñ en que s'ba organitzat dit acte i per els
valiosos elemeiits que hi preñen part, no dubtem
que'a veurá foraa concorregut per tota ela aimaota
de la cultura.
—Ladietingida Agrupacíó dramática cCarboneil"
•at¿ organitzant un solemne espectacle que tíndri
lloc en un deis teatres de uoatra eiutat, en cominemoració del deaé aniversari de la mort del aeu fundador En Josep Carbonell A mes d' altres números que fíguraráo en el programa, un d' ella será
UDB representado del grandiós drama «Mosaén Janot» del emineat dramaturg Quimera.
Aquesta Agrupació, no oblidant la bona m e moria del que en vida fou un excelent amic i un
entuaiaata ferm del teatre cátala, voi en el aeu desé
aniversari, tributar-li un liomenatge digne déla
molta sacrifícis que el malaguanyat Carbonell feu
per a glorificar una vegada mes la nostra escena.
En Carbonell, va morir el dia 10 de Janer de 1904,
quan en la eiutat noatra comensaven a ñotir tot un
eeplet de joves entusiastes al teatre. Ea innegable
que aa ell encar avui ae deuen totes aqüestes agru
pacioQS dramátiques que actúen en noatres societata recreatives, car en cada una d' elles hi [iguren
amice d' el¡, jnvea qui dea de 1897 ÜLIB a la data de
le sevfl mort, escoltaren les sevea atinadea ob^ervacions i els seua profundisats estudis escenics. Els
eeua sacrificis el poiti^ren, sena dubte, en el repóa
©tern. En la nit del 24 de Desembre de 1903, darant la representació del drama «Terra Baixa» en
el teatre Cervantes, ja preasentía el seu fatal desenlias, doQCB iei leves páranles de queixa piofetísacen

el dolor que tots els admiradora aeua experimentaren pocs dies deaprés.
No Bolzament la diatingida Agrupació «Carbonell»
deu baver de commemorar la mortdel seu fundador, sino que també tots aquells sabadellencs qui
peí teatre eenten aficioDa.
—Avui, a les 10 de la nit, els de l'Art de l'Agulla
celebrarán un extraordínari ball de 4 horea en el
Saló Condal. Avans de comeusar el ball gran concert enfront del café. Els programes están confiats
a la aplaudidla Banda Municipal de nostra eiutat.
—Els nostres carrers, aviat no serán nostrea.
Serán, per no dir que quasi ja ho son, d'aqueats dimiuuts '"oot-bailistes que avaos d'obrir-se les escolea i ela tallers, molesten i ocupen «I pas deis víanants corrent esbufegata al darrera d' una pilota de
cuiro. Algiinea vegades bem preaenciat aqüestes
batalles sportives i foreosameut hem tiogut d' easer
el blanc de les fóriea deis xavala.
En bona hora que 'a diverteixin—que 's desarrollin, com diría uu aporman—empro no estaría per
demés que 'la ageuts de l'autoritat demostreaain ala
pelits jugadora que el carrer de la Concepció i
ela demés carrera, no son llocs propicia per aqueta
entreten imenta. ai ea que ela que poden evitar-ho no
volen que 'Is transeunts hagim d' amparar els goals.
—Hem viat amb gust que'l ferm setmanerí nacionalista «Renaixement» de Barcelona, reprodueix
l'article insertat eu aqüestes planes, «El nostre catalanisiiie> del senyorMiquel Laporta, escrit exproféa
p3r a 1'aniversari de la mort del inolvidable Pi i
Margall.
—Va debutar, amb éxit, la companyia que ha de
actuar per unes quantes eetmanes en el teatre E u terpe. Per manca deapai no podém publicar la opinió que 'ue mereix la companyia. Sí públic ho demostrará bé prou. No volém fer com un diari local
qne sola canta lloan^ea a lea companyiea quant duen
tiples bennoses,
—Dema a les tres i mitja de la tarda, ae celebrará en Circol República Federal una reunió general
ordinaria per a. reaoldrur el aegüent ordre del dia:
Nombiament de ais individuus i tres oidora de
comptea per a la Junta Directiva.
—Demá a la tarda, el primer team del Atléttc se tras'Iadará a Terrussa a jugar amb el primer de l'Uiiió Deportiva i el segon team d'aquesta,
viudrá aquí u Uoitur tuub el seguu del Atlétic.
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—Avui, a lea tres de la tarda, se celebrará en el
Camp del Centre de S^jorte un grau mate entre els
primertí teams del Sabadell i Terrassa.

TOUS

—A Barcelona, en motiu de l'alartna de la suspenaiíí de pagos del Banc Hispa América, s' hi han
deseurotllat eseenes desesperades. Ele que hi tenien
ó hi teñen llurs cnhals, han paseat uns tnorneuts
enguuiosos. E a t>»jbres—pobies de diuers—no hera
de Bofrir-les aqüestes desesperaciousl Quan uo exia
tien aqiieates cases bancaries, ele hornea de diaera
portser vivien mee traiiquild qu' ara.

Es l'única casa que ven el cal9at mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits

Teñen rao ela nostres avis: »EI metJor banc ea a
sota iea rejolea.»

J. MARCET

—Demá, diumeuge, el Ceatre Escursionista del
Valles efectuará una hermonísima excursió que segurament se venrá foraa coucurreguda. Se seguiré
el següent itiaerari:

Dentista
Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacions sens dolor, curació deis caixals
sens extraurels.
:R. A I O - S ;xi

Estació d'Olesa, Sant Pere Sacatín. Sant Salvador de lea Eapases, la Puda, el ('airat i, peí sugestiu
marge dret del Llobregat, a Monistrol.
Se sortirá de l'Eatació en el tren de les 7'15 del
•natí, calguent portar-se lea pronsiona degudea.
—El fort escriptor tortoaí En Marcelí Domingo,
donará, próximament, una conferencia en el Centre
de Dependenta del Gomera i de la Industria de uostra ciutat.

Gracia, 20

Sabadell

A rticles per Escriptorí

Secció d'Ofertes i Demandes
Poaém a diaposició déla nostres llegidors aquesta
petita Borea de Trevall, corapletament gratuita.
Palta nn aprenent eleetriciata, Montaerrat 65.
S'ofereix un Bortejador amb 20 anya de práctica
Falta aprenent d'eacriptori.

Llibres ratUats, Copiadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les mellors marques

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

Tipografía KIBIinA, J r Puig. 34.-Tcléfon 26Í. -Sabadell

oi^onvLos
Variat aasortit de felicitacioua, exprofeees per la

lelÉD. Í29 la i n é . \i SAByEll
ESPECTACLES

::

CiKK CKRVASTES,—Avui nit i demá tarde i nit, expléndides sesaions de cine i grandioses atracciona.
CINE RECHKÜ,—Aqueta dies grana seasionin de cine

Taller de Construceiií de treüalls de fusta

umh eatrena d'importautíasimea pel-Iicoles.
CiNK IMPERIAL.—Importanta aeaeioQB de cine i va-

nosLra ciutat, B9 trovarán, a preua reduits. a l'iÍQ••

premt» on s'imprimeix aqueat eetmanari

deJOSEP

CENTELLAS

rietéa per avui nit i demá tarda i nit.
TBATRB EUTERPH.—aecullidea funcione per la com-

"remiat en diferenta eoncursos.—Especi ilitat e n
trebaüi d'art

Montserrat, 68.

panyifl que actúa en aquest teatre avui diasabte
QÍt i asmé, diu£a«Qge tarda i nit.

8 ~ iABADiKt FfiDBKAL

Demaneu a totarreu

Marca registrada

El reí deis Anissats Fremiat m i medalla d'or

Fabr¡CBnt|D5EPGERmA
lEXIGIU

LA

Taller de Tornería Mecánica

Wmii

KeiXiicb i fiil

Montserrat, 65

Companyia de Segurs
contra irjcendis

MARCAI

FOTOGRAFÍA

¡VIODERNA

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

de

Eabadell

AMPLlACiONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS
FOTOGRAFÍES,

PREUS ECONOMICS

Gurrea. 50

EL

Sabadell

NORT

Campagnie d'Assurances Genérales
contra els accídents i el robo

LA

AGRÍCOLA

eSPANYOLA

Socletat Anónima de Segurs reurits a cotisació fixa graduada = OPERA EN ELS RAM5:
Pedregada.—Mort de bestiar com Caballs, Mules, Ases i Boví.—Robo, furt iperduesde Caballeries i
caps vacuns.^Mort del bestiar de Tocino i Cabra.—Transporl del bestiar.

U

I

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

Bepresentaüt: EUBCNI QUERAüT V.BáIaguer90'Sal]adeil

