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Per al nostre psrtlt

El moment polític
Resulta ben curios lo que está succeint
desprós de la passnda lliiita electoral.
De difereuts pavtits que preuisament no
son del nostre, surten psciiptoi's i mes escriptors parlant de nostra derrota, seuyalant fracassos i inpptituts, doltjucnseu els
uns, celebrant-ho els altres i yaírebé tots
donant per descomptat que la nostra co
munitat política va a la disolució.
No es compren com bi pot haver humes
que creuen tan fíiRil im ucte tau trascfu
dental oom es el deixar de ser un partit
tjUe, encare que de novelbí conátituiñó, porta en aes fileres a n'aquets vclls Uuitadors
que'ns ensenyaren a estimar a nostre bou
bon mestre en Pi Margall i amb éll, a totes les seves humanes doctrines.
Per els homes que'n teñen uu eulairat
concepto de la política, aixó ee igual (Oni
SI amb un d'aquets !i proposscsiu auar de
i"el)ogat tingueut éll douiieili pro|ú o dir
pRre i mare a p'^rsones desconegudes, tiuguén uüs pari'S dignes i bous.
Está massaendins i e nostre cor l'esiiiiíació que sentíni per nostres iiieals. El nos
tre cervell s'engrandí a la llum Mesosdoct-ñnes, i ai les compreneni i les seutíni es
aenzillament per que elles son mes bones
4Ue les altres.

Els originuls no's toriifo
DeU artieles ne son respouBables ele seus respectius autors

Aixó de cambiar será fácil pels febles
o mercaders que de la política n'esperen
alguna cosa de profit particular.
Nosaltres, ferms, contiuuarém defensant
els ideáis Pedemls Nación alistes.

Les Mancomunitats
DÍ.ÍOU3 passat se firma el lí. D. auritzaut
les Miincomu-iitats, 8'ha douat. amb aUó,
el primer pas cap a l'autonomía de Catalunya, CHp a la nacionalitzat'ió de nostra térra. Poc és lo que s'ens dona, miffradíssim
és per lo que uoi^altres voleni Peió es una
forsü, es un dret, qn<Viishnvera reivindicat
els catalaus d'ensá de tiints anys que liéis
i mes liéis en.° lüguen la nostra vida política, económica i social.
P r r els que vnlilricm que 1 s nacions se
regissiu soht i úuicami.'nt per elles m a t ñ xps, ¡--ensii liéis pateiuals ni tuteles de cap
classe, eua h ñ ^ i m d'alegmr d'aquest decret
que'us liona una niíuiína, una minúscula
part de les uostrea aspiracious autonómiqui'S.
Molt Vtísta a fer encave, molt falta per a
arrivar a ésser els catalans verdadera regents de la nostra l e n a . Trevallém, si cab,
amb m'^s fe vor, amb mes e n t u s i a s m e que
niai i-ier univar a iuiplautar tot el uostre
programa Iliberador d'esolavatgea.
Auem seguint aquest camí ascendent
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que'n? portará a la mps prnmte r«>alització
deis nostres ensomuis. Maixéin avaut, cap
a la digüificació de uosaltr^s mateisos, per
a fer-noa dignes, t»er a feí- nos forts, i tio'na
píídráu negar aisn qne's i'esf^ticia de la nnstra vidd, que'a la viiluiílitat .¡els nosttea
idea's; !a Ilivertat «le Catalunya.
EQ el iioptie ealeudari pati-ióiic, on lea
efemérides de la iiostra resu'ieci-ió lii son
escrites, gi-avem hi tam!>é aquesta data ben
memorable; :3 Desembre de 1913

On ets Espanya?...
Aqüestes paraules que fa poc sortiren de's llaTÍ8 d u i i home preciar com es 1' Azorin, haa obtingut una pnpularitat i ens les liavéin M nostres per
lo mnll Hcertaden i l'opnrtuiiitat qu' < ncloen.
Elias eiis r e v len e! comú acón ¿{As hoTiies que
liabitéin aquest lenitori que 'n va penlt-iit paiiialiTameiit ais iilU t\v\ nion progivsiii; perqué eiia demogtren que Iota eatém obiservitut la greu sititació
de l'E-panya agonitzaiit.
Mireuli b(' aquella nació orgutl de l'univers
que mercas al gran Colon de niitj inon n'era iiieatressa. la d'aquell sol reflexant que a tot temps i a
tothora hi eonreia; ja ii'iigü la vea, ja n o ' s coneix
ni ele seus fillá la coneixeu oi ois úiiiua filis que van
cercant coui Dii^genes i van preguiitant ¿Oiit ets
Espany»?
Avui dia la vegéti I'home que un jorn la feu
gran! L' ho^te genovés que m>ií fful de captaire en
paga de la seva obra corrent s' allunyaría de vergonya per a no absorvir aire d' aque-tn terní p-rque
el creuría veriiiós. Ja no es peu aquell mon; fou ven u t o fou prés dpsprés d h a v e r servil de cementiri
a la vostra nang germana, sot«Vesfa aclualment un
grapat de térra que poilHem dirne en IIoc del seu
noiT,, el paifi de la tragedia viveuta,
Si quelcom resta an aquftst hressol iiit;rat ni tain
poc li perteneix, tot es venut. tut einpresea extranjeres que a'han fet seu lo poc que enriqíiÍH a juest
terrer, empresea d'explolnció i importado tot es déla
filtres; to propi sois cnnsisteix en empr"S9S tnnrinea
i la conlinna lra<;eilia ilf la guerra inhumana que
va deapoblant i corean! les entranyes engolint or i
Tides.
Are ja QO pot reviurer, ba fet tart, uu cavat m a t

88 gran la fossa i la Ilopa pesanta a'ha soférrat dinIre, ja está coindemnada a morir de vergonya.
Azorin: DO pregunteu ni busqueu mes, ja es tot
inútil.
Mancbítda i Martínez Sierra: vosaltrea que tant
bé s..beu cantar l^E-ípauya hoja no vos esforceu ja
mes tampoo, que'I cor B'lia erapedreit i els voatres
canta plens deniució ja no hi arriven.
I lira vosaltres gobernanta, continúen Hquidant la
vostra obra, acabeu vostre comea i després quant a'
hfigi calniat voatre deüri i vostra misaió sigui acabada, contenta i satisfets abandoneu ela cadirala i a
riure tote, cora aquel! boig que reia contemplant el
cadavre deea mare.
J. N.

Cases barates
La Junta loca! de foment i millora de caaes baratea de nostra ciutul, des del dia 13 d'aquort mes'
anib l'elecció de quutre Vocals compleinentarisque
li maucaven, ha quedat definitivament constituida,
douant aixfs cumpliment a io que en son nrtiele tercer disposa el R. D. de! 22 de Juliol de 1912 relatiu
a la í^eva constitució.
D'aqwets quatre vocals, dos han de representar ala
cinquanta lOiíjors contribuients i els altrea dos a lea
Bocietuts obreres. Es de suposar que l'elecció de
aqucts dos darrera s'efectuaiía sens dubte amb arreglo a les dispoaicions que regeixtn per a la de Vocals de les Juntes de Reformes Sociala i per lo tant,
com que'ls dependeiits de comers son compresos en
el concppte dobierp; com que s'ínecrigueren a son
temps degiit al Rt-j»i.-tre d'associons obreres i patronal)', a' efecto de conf rir fundó eltctorul a lea
qne prttinguesfin cxercir aquest dret leniu obert
Mn-tilut de Reformes Socials s'han pogut guaDyar t r a n q u i l a m e n t ^ a que les societats propianif i.t
obreres per no éiser ioscntes no foren reconegudcs
—els dod llocH que pertoquec ais obrers en general,
les dietea que corresponen a cárregs daquesta índole i dit sigui de pus, el gust d'ostentar-tos. car
ells en qüestió de representar no fan mai orellea
de paret.
A lot aixó ela obrers diucn «bueno» i continúen
amb llur ap-irtanient deixant Ypxclusiva a qui la
vulgui com si prevegis6Ín que amb llur intervenció
no fíirien fer mes cases, ni foren elles mes cójnodes
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- .Noealtres, no poilera predir I'ncert de la repetida
Junta a nostra ciutut en lo que tUn prepaii i orgnnitzi, ni menys l'éxit que pugui teñir eu s« mi»8ió
arquitecto.lica. Lo que BÍ podem assegiiror eB que
aquest despertar a noBtra eiutat en pro del foment
i millora dhabitacions higiéiiiques i conrortubles
«US éa BÍmpátic B(ibrcmanern; an aquesta obra—
aquí la pnraula té dos sentits—no hi restaréui indiferente.
Ara, de moment no podein dir-los sino que no's
desanimiul car tan bon punt es logri la subetitu
ció de l'impost de conaums no'ls falturitn cases. Una
raetellera de casetas de burot, beu barates, quedarán
a Uur entera disposició.
Mentrestant, si la Junta uo ha fet encara la votació sucreta per al proveltnent de la Presidencia,
segueii ocupaut l'interinitat eu Josep Miri Marcet,
peraoDa oíolt coneguda.

Les coses de "La Veu"
En l'edició de «El Poblé Cútala» eorresponent al
dimars paesat, hi trobárem unscoineutaris i la copia
tragmentaria d'uu article d un setmanarí tarragonf
referent a les extremndea benevolencias que «La
Veu- dirigeix a l'Esquerra catalana d'ensá de les
paasades elecciona.
Nosaltres també li¡ volem fer uns coinentaiie so
ore aqueta conaeils paternals que'na dona ale eequerrans, acompanyats d'hipócritea i euganyoses paraules, massa exlemporauies per é aer cregudea.
Parla *La Veu» entendrida coui una bona comare, de que s'ha de Eoragitar aquest Eurasteri-me que
ha invadit tota ela llocs pública mermant les euerglea catalanes, de que s'ha de fer forgoaanieiit l'es
querrá, i el govern déla poblt^s de noslra térra se 1'
han dfl disputar una dreta i una esquerra geuuiua
tnent catalaaes...
Poteer «La Veu» parla per Barcelona aolzament,
pero per lo que's pugui referir a lea altrea ciutats
foránea els seus judicia i coinentaria son completament desacertáis i demostré» la descoueixeusa de
la política de cerls districtes.
Aquí, a la eiutat nostra mateix, ha resultat que
les dretes han stgut sempre les creadores d'aqueat
forasterifime que ara volen foragitar CODQ el pitjor
«els mala. S h a n unit sempre queia ha coiivingut
atnb totes les dretea. han tingnt i teñen plpgadea eí
í,OTera d . U uütat, i i'ubra Xeta per itquest conta-

berni no reapon, ni niolt iiienya, a n'aquella paiaula
moralttat que tuiít sovint preconitza «La Veu».
Ella no deu siiber que ta seva obra es desastiosfaiina,
i que'na Im ¡lortat el desciédtt ¡ la pertorbació e n l '
erari municipal; que no han volgut mai escoltar a les
veus del bon senlit q u e i s evidenciaven sos erroa.
Han aifí'it pert-onals, despectiu:^, fina eu all6 que era
el propi imerés de la eiutat.
Precisainent son ells els que han portat aquesta divergencia entre els partits que baurieu de governar la eiutat; son ella que arnb el nom d'adniiuistratius han eiiganyat ais hornea de bona fe o
botiguera, mes ben dit. Si, ells son que a han fet
odiar per el poblé per lea sevea elocubracions antideinocrátiques que forsoanment no podeu encaixar
anib el sen sentir ni anib el seu pensar.
Dígnina are, senyor Pol, lo que tenlm que fer ela
bornes liibi rals i democrática devant d'aquestes coses, ena haveni de sumir a n'aquets dealins que'na
duen els bornes de la Lliga que portats, uo per UQ
acendrat pa'notismecom venen auposant, sino per
un eaperit d enveja, van de braaset amb tots els liomf s oligurquios i retrógadea?
Mai, mai, senyora tVeu*. Senae claudicar del
nostre arri'lat seniiment catulanista—nacinnalista—
aniréin fent la iioatra vía anaut contia vosaltres preciaaineut pjrque iiivolucrant-vod aqUistfals patriotisme i atpiesl fals aentirneiit de catalanitat, no lieu
fet que descoiifiíir al poblé que per la seva p laició
política uo ha arribiit eutendre aqüestes dugues patanles Nacionalianio i República.
Ja veu, ilonCH, baletu ilo vidr» que voí anomeneu Po}, com fon ben difi renls els Pe'JS judiéis Í la
realitat deis feta, Proc ni enterar-se de lo que fan
els seua correligionaria i do i^uila els bons conaella
. que'ns dirigeix i que no'ns fan ei[) frtlta Catalunya
bi gufluyarla molí si fo^sin dils i íeis sense cap
claaae d'hipocretismea.

Una gran anomalía
Tal com eatava anunciat el dia 17, o aigui dime'
crea pasaat, varen compare>xer al Palau de Justicia
de Barcelona, per assistir a la vista de la causa que
a haví i de ceU-brar en contra deis dos obrers detinguta per uns auposats dispars contra la policía eu la
paasada vaga del Ari Fabril, ela dos proceasats que
estant en lliveitat provisional i que un deis mateiloa va venir de Vieuue ^Fiausa), a fi i tfecte de no
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fer dany ais proceasats i per no haver de aospendrer la cansa i una trentena de teslimonia.
L V c a l a de 1"Audiencia i corredora de la Salater
cera que's on sliavía de celebrar la vista, e&taveii
plena d'una gentada composla dobrers d'aquesta
ciutat i de Barcelona, els quals eeperaven el fallo
de la mateixa.
Arrivá I'hora de comenFar el judici, ee con^lilní
el tribunal i es pnasá lli&ta deis citats i quant s'espcrava IH siigracnental veu deis uji'Ta que crid' BHQ
Audiencia piíhJtea! a quarte de HO'ZL- I ujier crida;
Suspendida la ri»ta de SahadeU por incomparencia
de Jos procevadu-i presos.
Com veueu nostres Ilegidors el cus se presta a sabrosos cometiiaris queon el paia de lee inviolibítala
i de Isa Jurisdiccions ea arraigat fer i que nosaUrea
deixém que faesi cada Iiú.
Sola he'Ti de dir que viaitats els presea per la larda en i» presó Mtidrl de 'a lapil.il *ní varen dir
q u e l s tiiiffucreu des do les nou del ninií preparáis
al Ceñiré de dita caaa amb els documenta arregláis
per a fer leutrega aU guardes con; es costúin fer
sempre.
I eis nostrps amics i conveiiiseatijíueren iins prop
les dues eaperant irulílmenl, fins q u e l s empleíala
ae convenceren dfi cas inpólil aucc-it o sign que ningú anés a bupcar-loa per a dur-loa n I iVudiencia.
A molts ele sugerirá aquest cus, el penaament es
brinador de que qui deu ser d responsable de que
els cnmpanj'B Oliveras i Bemnheu esliguin iins
quants dies o setinanea mes d empresonauíent i qui
pagará e h perjndicia cnusats ais teFtimoEiis de defensa ais quals la lley no eU faculla cobrar dieta?
Nosaltrea sois debem dir que vagin vostéa a Espanya a rxigir en certea esferes reaponsabilítata i que
els importa ela que teñen el cobro segur de la nómina els perjudii'ia causats a altri?
Noaaltres acabí^m aqueet iKitit coTíieiilari dient:
Misteri, tnisteri, uo sabem si es deis que fan els
•ants o si es deis que en ceries noveles en díueu
micteris de la inquisición.

Per lo extrany i insi'Iit del cas, la Luga de Defensa dwls Drets del Hom» de noptra cintat, ctir^á el
següent telefonemu, que 'ou reprudüit per la majoría deis diaris de BarcelíHia i Madrit:
fMinistro Gracia Justicia.—Madrid.—En nombre
6,000 Sabadeil y testigos concurrentes juicio «!Pfialado boy esta Audiencia, protedtttuios b^cUp iuüóU-

to hallándose proceí=fldoa presos en esta Cárcel Modelo, hayase suspendido juicio incomparencia mismos.—Barcelona 17 Diciembre 1913.—Por ia Liga
D^ífensa Derechos del Hombre de Sabadell, Llatló.
***
Air, cap-al-tard, se va rebrer, e! següent telefonema:
«Conseguido solamente rebaja Bauza 600 pesetas
personal o metálica.—Gardo y Puig.»
Al tancar aquesta edició se feien ela trevalls couvenients per a fer efc^ctiva la fianza demanada, quina
trevalls permeten asegurar avui polser obtinguiu eli
dos detinguta la lliverlat dcíiíjada.

Ecos
que aquells caballets de la plassa d'Espartero, constitueixen, ademes d'uua infautlvola diversió, un lloc d'aventures galante. Molts promeeoa bi
van a passar uua estona erótica, i aixis, aquell voltejar sembla mogut per tes ales de Cupit. Ela capvespres sempre n i i i hem trovat de parellea que discretijen, I ¡lOra hi es propicia i lea páranles, veiadea
per la iiiü:ica, uomés son compreses per eis dos...
Eiicesos ets Huma, ardentes lea paraules, fogoaealea
wiradee, aegurament que si els caballeta uo fóssin
tant apartáis algún petó aerfa la conseqüencia del
sen apasionament. Ara uo paasa aixís, també hi ha
massa miradors, i el fret es també un atenuant per
aquella ardeucia i uomás aquell menut de Cupit ae .
éntrete tiraut, entre caballet i caballet i cachón i oochón, lea sagetea verinosea de son buirac...

VETAQÜÍ

•
E L fret ena priva de fer aquellea noctambules paasejadea per la Rambla. Are es trist i desolat el nostre passeig, es quiet i reposat, tahnent com ai dormfs; ni un cant ni una rialla pertorba lea sevea nits
hivernenquee. La llum deis sene fanals es ¡.omorta
per i'inteusa boirina i a voltea el llum del vigilaut
B'eucéu i s'apaga per el tintineig del caminar i a
v o t e s també, el aoquetrejar calmos d'aquells inm' nsns carros trenca la seva solitut.. A la Rambla
tant sola dugues persones s b i paaaegeu, son aquella
guardes, tétrica, esfereidors, agnantunt totes les glassades talmeut com si fussiu aoldats de plom. Per ells
no existeix aquell decáleg: 'Guanyarás el p4...»

•
No troven que'l fret es el mes moportú dul tt:m¿s?
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Figureu-wa ala pobres que no teñen abrignll de cnp
mena, ele que uo teñen llenya perescalEur segcarEía .
i eU que no teñen ni llar per arraulir-ge ui aont saber auar a mure per guardar-ee de linclemenciu del
temps... Amb el fret venen les penes, ela dolora a
tota aqneÜs pobres que la curitat oficial no arriva
afavorir. I segurament se'u deuen anar ni deforaen
buBca d'alfímia cabanya per a pissar Its fredea nits
aqueta captaires erranls; nosaltrea hem ^lescnciat
aquesta hora que'b pobrea fiigen de la ciutat oo
totes les portes son closes, i niarxtn cnp ala campa,
que son desoíala, inmensament desoláis, els arbres mostrea la seva nuesa, el sol se'n va daurant
totea les coses i allá, disperses, leaxeiiieneies fumen
desesperadament; se va allunyant el so del esquellot
deis xais qui marxen; un molí, arrán de carretera,
fá voltar la roda inmensa, i a lii Gnestra, el llum li
dona aparensa d i i u gran ull qui vigila... Mes enllá
una caselota son l'aixopluc de molla pobiea; nosaltres hi hem aesiatit a n'aque^tH Irista hora en que
totes lee coses son misterioaament tnígiques, hora
en que la fosca ho invadeix tot i fina els vianonls
teñen un no se que de cosa muda que camina coni
desconcertat. Fret ai coa, fret a l'ánima, els pensilmente que deuen ereuar per la pensa daqueta pobres aeuse abrig, senae llenya, aense raaer, deueu
^aaer intenaKineut paorosoa.

Pobre.Feliuet, que'n paasará de .inal.-deeap6 p«--:
aquesta ditxps^ varal

De les préxhnes elecclons
L'Aaaociació de Cliente del Dr. Qucraltó haacordat presentar la candi latura del suaJlt doctor eo
les prótimes eleccions generáis.
—En aquesta ciutat ademes de l'encasellat lenyor Turull, es probable que's tornin a presentar
ela aenyora Griera i Cruella.
- r A Terraasa el conegut Ciicic aenyor Alfocs Sala diu que eatá ja mnsaa cansat de lea Huites que 1'
éaaer diputat reporta i no's vol tornar a presentar,
en son lloc se presentará el senyor Sedó.
— El conegut advocat Eduard Barriovero s'ba
passat a les ñles déla republicana fedérala i se dia
qne aqueta el presentarán :audidat per uu deis diitrictes de Madrit.
HamenatjQ
Per els ^lements avans^ts de nostre ciutat es tracr
ta d^ fer uu aute de tiinpalfa i homenatje a la minoria republicana de nostre Ajuntament i eu espftciul al noatre volgut amic en Jaume Xercavina i ea
Amadcu Aragay amb uiotiu de la brillant defensa
quo portaren a cnp quaut la díscuasió de fer la milaa de campanya.
No cal dir que veuríem amb gust la celebcació
de dit acte i que'us hi f^^^Q^W. ^^ ^°t ^^'•
EES r e f o r m i s t e s

Notes í comentaris
El n o u a r c a l d e
Per fí el eenyor Feliu Griera ha eij^ut nonienat
arcalde de R, O. Be l'lian gruat pro» els pobres
conservadora aquest nomenaraenll Quina engunia
q u e han Ijngut durant aqueta diesl
Amb tot lo dit sobres aixó i la reuglera de Doma
llenaats com a probables arcaldea, era de prereure
que fora dit aenyor el favorescut, ja que lo natural
ei oue eesent conservador el govern també ho eigui
el seu representant.
Lo que paasará, scgona se diu, es que no s'aviuguin els elementa grieristes i turulliales, i iins ae re
tin contra els altrea. Se diu que, en loiiseqüt-ncia d'
aixó, el próxim bieni será un altre fl que ocupará 1'
arcaldia, mercéa ais trevalls que's fan entre els avane
dits elementa.
Un actual regidor regionaliata. molt conegot per
cert, deja que sentiría que'l nou arcalde ho aigué»
també a I'JLIXJ QOU.

Al incorporar-se els reformistes a la manifeatació
que en contra la guerra se celebra a Madrit diumenge passat, varen ésaer rebuta amb una forta
Xiuladu. Ñ o p o lien ser tractats d'una manera mei
eloqü ínts a tota aquella que, usant el republicanisme com etiqueta, bi volea engauyar al poblé mÍB«rabtemeut.

dqu ática
Per a la diada de Nadal al niatf es anunciada a
Barcelona una piova sportiva d'aquelles que fan
poarr la i-ell de gallina per mea hombre de íii'eíoqu»
se sigui; eaborronadora, eagarrifosa fins al calfret.
Rea de vola cap-per-vall d'en Pegoud o d'eu Domenjnz, ni darrieeades^jír/ümance* dhi[iódrom o de
circ. La cosa aquesta es potser mes eenzil'a i natural..., aols que ta picar de deuta ali eapectadora i
provoca una tremolina forts, tan forte, que ni que
pee UU9 uaoraeuts foisim Qcatg —aupoaem—^a les

•

6 =-= SABADELI, FEDERAL
eambreB frígorífiqíips qne l'Ajnntament ríe In eapital construirá un día t-n tils mercáis de !fl luflteixit.
Figureu-vos qiiei tal ilia iins si tinta ¡íporismf.»,
reconi guls tritons \(t\» clubs de natiició, a tal! d a n gets, sena allrt- iud.üneutaria que uii esquifil maillot
sobrede! i>riniiiiu Irajo d'A liim. portmin a cap una
carrera que lia d'édseí-ilemoatrjieirt gniticii, vivent,
viatent i cufegrtiica de que la dita cíutat déla coiuíes
no coueix i'e.-tució anonietiadH iiivern; sctiiblará
talment que la eutiícuíu prengiii cód en iiqutílla pe
lula i descamiaatd moitiiU. I, no obalant, farú fret,
estiiiuprH-ne spdurs.
KIs aludits deacaniiaats, a la aeuyul de sortida i
mentrea la coiicorreucia llenej per entre lee denta
oti ¡¡¡aüali.-.l!! unáiiiiu, inacabable, aeompanyat de
forta convul.-íió i ,-Je perllongata es! re mi menta deseóla de liur flonjos i ben foliats abricf, es Menearán
aiiib arjíinout corn pn s.^irs d uti trenipde Toca dula
mará poluisa la fuda mar \w\i,va, niai téibola, mar
pestileiita del Pm-t, d¡S|.'Utii!it-se eobre un recorregul de cent ciiiquanta o dos cents nietres vanes
medalles, el lilul de cumpió d IIÍT: rn i dugues copes: la que regala el club «Barceli'oa» i la que la
Sócielat dAtrauL-ió dt; Foi'Hslera de la líarubla del
Centre, piitrocinndoru del Ciimpiutiat d liivt-rn cedetx
galautnieut.
¿Perqué patrocina aixó, aqueaffl ú'linm? Evideiit
de tola evidencia. Mé^^ que per a Foaientur aquest
deport, per e pogncr jucguitur ant-u ijue Barcelona
es una ciutat d'iiivem, que's lu {ue mi ella li convé
per a els fins per que fou creada. -Hiu: - una carrera d'aqueala nuturale.^a al cor de I liiveni ea el
millor argumeiit que's poi aduii en favor del c-Iírna
moderat de la ciutat; cou^tiiueix una iuequivoca
prova de ciulal d'hirern.
¿A no ser que'Ia equivocats foa.-ria els coucurriauta
qui paguen tan car Ihir amor al deport aquest o a
les copes (?) iQuantea niils calorfea ileusadea gratcientment en orris, al ¡leudre contacte amb l'aigua
freda, i, im cop molla i fura Inigun, perevaporaciól
...Bonica prova per a foragitar a!s poca forasiera que
«QS visilenl
(Hornea aixía fan falla a la Marina que no'ls 40.000
inscrita eenae vocació, la lU.ijor parí Sun a guete
ela que reclama la noatra Armada: disposats a re
inullar-se d'improvfa, a qualsevulga lempa de l'any
que'l barco áigaifava.)
Ja composta aqueata nota aquáicn, eiis enferem
amb sorpresa de ivé uu Iriuquet d impávidei oudi

nes del club «F^minn» tambébi eoi correrá, hedant
eobre Una distancia de seixauta meires. Aixó, iluny
de dotcificar l'impressió,encara contribuirá a aumentar l'eegarrifansa déla que com nosaltres sentim
aft-cie i cnmpaasió peí sexe débil.
Serveixi, també, per a ellea lo preinsert tocant a
llur c mpanys nedadors, amb el ben entes de que
deixém al bon criteri del Jlegidor l'adaptar alguns
mota al genre, condicionM i gracia de molt intrépides. aíngularment el calificatiu de (peluts* que de
cap manera gosariem fer-nos-en eolidaris, Apüquein-tls-hi «descainisadeat nomée, si voléu, que
ja es proa.

Coniestant
a un escrit [lublicat en la «Gazeta del Valles» í
fiímat per en Carlee de Vairá.
Es un tópic una mica inassa gastat aixó de que
la lltíi voa ampari per a fer determiiiades manifeatucicne que rOn una provocació ais que iio penaan
com vosallreB.
Si havíem de couduir tots els nostrea actea a lo
que la llei marca difícil for» el viure, perqué no seria pas po»aible regular-la B tota els temperaineots.
Per aixó teniín aqupat-s facúltala que les anomenem
iiili-ligí ncia i tolerancii per a saber, per la primera,
la manera de conduir-nos i, la aegona, per reapetar.
Di' tols ela ultres arguments que nosaltres marcavem no ena en rontesteu cap i solsamentens auomuni-u ppiiudiquft seuse teñir en comte que Ja vostra prosa ea tan pobre que'n aqueetperi'orfígticí, com
vo- anumened, no i'BOeptariem per no fer un paper
ridicul.
I>a vostra prosa eatá de primera per un gran rotaiiu de ¡'importancia de la «Gazeta del Valléa».

Noves
Vfciitna d un atac d'apop'egfa, ha deíxatd'exiatir
di^nya rarolina Morara, espoaa del noatre particular
i bon amic don Joan Font, regidor de l'Ajuntament
de Terraaaa.
Ja ff'ia teinps que'l seu estat de salut la obligava
H seguir una vida enguniosa que cada dia a'accentua''a feíit prevcure el triat desenlias que acaba de
teñir. Les boues dots de la venerable eenyora han
fet que la seva defunció fos sentida en tolTcrrasaa.
De tot cor eus asioclem ál dolor que experíiueu-
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ta «I noe^re flmic i correligiouari i ta seva distiiigMa
familia.
—Proximament publica rom en aqueste» planes
un articie del prestigios prohom de l'UnÍ<S Federal
Nacionalista Republicana Eu FlHllci^^;o Lnyret.
—Ha vingut a les iiostres mans el primer número del selnmnun ÍRHZH E piiflolu» que ha comeuaat a publicarse a Madrid. Eelit redactut amb totes
aqueliea fogositats i pnraulet relumliants i que no
teñen altre finalitat que cantar les glories i lu vaKn
tía de ia rasea i la nació.
£ls seu8 redtictors baii nascut un segle massa
tard, per no dir que han fet apartixer el setmanan
«n uns moments inoportuns, en cií-eunatancies aciaparadores per a cantar les glories béliquee. Canten,
en bona hora, ja que sou en la Ierra de les ca&tanyoles i de les marxes tauriues, empro que sigui
per a despertar a les Ierres erinea, mortes, a les
terres ensopides de veRetació Canten les llagues
sangnantes del riff, les perdues coloiiiala i totee les
•afres que (Qmalalteixeo a la pobre Espanya.
I, aixis, canlareu Miinine a la vritat.
—Tal com déiem en la passada seinima, ilímecres
passat va ésser entregada a l'Ajuiitain nt de uofitre
ciutati al Gobern civil de la provincia, la p.o et^ta
en contra del acort prea per noatre consistori de celebrar la missa de ciimpanyo per a lu beii(<Uce¡ó d'
Una bandera per la Creu-Rojn. qni' les cntiüils
avansades d'aquesta pohlació han fommlal.

d'aquesta ciutat, el qual B'ha d'elevar al tribunal dal
regne, al qual inoumbeix la seva difinitiva reso*
lució.
—Els obrera católics de noatre ciutat ea casi segur que's constilneixin en entitat obrera católica,
—Ja t' haurás enterat. Uegidor, de que ha sigtt
trobut, per fi. el quadro de Vinel «Ln Gioconda.»
Si quan se pcrden una papers o una cartera que
Bo'zjinient conté una cédula attassada, donen una
bona gralificiició al que ho pre-enta, no cal dir que
al que ha trobat «La Gioconda» se "I obsequiará degudament.
Si la meravelloaa obra pictórica hagués sigut de
algún muíeu eapanyol, el noatre govera donarla
una creu al afoi tunat de ia trovalU, si ea qu€ aqueat
volgiiés pagar-ae'la gastos.
Tipografía K I H E K A ,
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TOUS
Es l'ünica casa que ven el ca'ijat mes elegant i mes ben coateccionat a preus reduits

Entre lea firmes qne acompüiiyen dit niiinifeat hi
falten les de la Joventut Federal Nací m li-ta Republioana i el VSABADKÍL FBDKII/L, quina falta es
den a ua mal entéa.

J. MARGET

—En el Govern civil s h i han presenta!, per la
aeva aprobació, el regliiment de la supietjit «Nueva
Fraternidad Sabiidellense».
També a'hi han presentat els estatli's de la so
cietat «Obreros Caiuiireíoa do Subadel -.

Dentadures sens paladar, dents de rosca,
operacíons sens dolor, curacíó deis caixals
sens extraurels.
tt A I Q S I ^

—Se'na diu que, per Nadal—Irencait lu vu'^aritat de fper Nadal cada ovellii en acín corral» — visitará la ciutat noBlra un arriesj^at aviador juiíl auib
8on aparell La fet^ta d'aviació tindrá Iloe en el cnmp
del Ceu:re de Sports.
Ni) fe "US ha dil el noni del aviador, empro Puposém que aquesta vegada no será com la del famós
i aixerit Castro.
—La Comissió Provincial, en reunió que ha celebrat aquesta senuina, ha despnlxat un informe amb
ceusuca i re^jaiUA aia cuui|)ieii uLiúcipuls de 1912

Hentista
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Sabadell
ESPECTACLES

CisE CKHVASTES.—Avui nit i demá tarde i n t, e i pléndides sepcions de cine i graudioses alraccions.
CiNG RECRKÜ —Aque's dien grana aessionx de cine
amb estrena d'iniportaniiásioies pel-lici'lea.
CiNB IMPERIAL.—Importants sesí^iona de tioe i T«rietés per avui nít i demá tarda i nit.
TBATRE EUTIÍRPB.— .ísculliden funciona per la corapanyia que actúa en aquest tealre avui dissabte
uit i demá dium^nge tarda i nit.
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Demaneu a tot arreu

Al

Marca registrada

El rei deis Anlssats Preniiat ainü medalla d'or

FEbricaníjOSEP GERiTlA sabadeii
¡EXIGIU

LA

Taller de Tornería Mecánica

MARCAI

FOTOGRAFÍA

m i q u ? ' R í i x n b í ííll

MODERNA

Única casa a Sabaiell que construeix bitUes
(canons) de teler en espira', i tot lo que's
refereix al ram de tornería.

AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

FOTOGRAFÍES,

PREUS EGONOMICS

Montserrat, 65 Gurrea, 50
Companyia de Segurs
contra ii)cendis

EL

Sabadell

NORT

Campagn.E d'RsiUPancES Genérales
contra els accíJents i el robo

LA

AGRÍCOLA

——

ESPANYOLA

Societat Anónima de Segurs reu its a cotisac!ó fíx^ graduada = OPERA EN ELS RAMS:
Pedregada.—Mort de beslíar co n Caballs, Mu es, Ases i Boví.—Robo, furt i perdues de Caballerles i
caps vacuos,—Mo't del bestíar de Tocino i Caira.—Transport del bestiar.

I

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

Representan!: EUGENl EJUERALT V.Bziagücrgo-SabJeU

