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Les Mancomunitats clecretacles i els Estats federáis
Amb deteniment, hem Uegit el decret
aprov^at pei Govern d'eu Dato a proposta
del seu ministre de Govei-nació, que s'ha
pi'omulgat per a donar satisEacció a les reitevadea petioions de Catalunya; aisímateix
ens hem enterat, eu lo posible, deis judiéis
i eomentaris de la premsa de Oalaluuya i
d« fóra, deis esíarafalls, despreeia i reparos que han sí^guit a n'aquesta disposició
D a t o ^ S a n e h e z Guerra—Alfous X I I I , del
desbordament de satisfacció i excesos d'entusiasme o fredor i indifereucia a;üb que
ha sigut rebut per part de l'opinió catalana
i de fora segous el color polític i segons
conveniencies. Confessemiagenuament que
u n cop sospesada la part dispositiva del
mateix—deixant a part el preambul que
sembla fet taut sois per a tranquilisar ais
temorencs unitaris que encara pululen per
la villa del oso i el madroño i demostrar-nos
ais catalaus, lo poc que'ns coucedtíixen,
comparat amb lo qne glatim, de lo que s'
ba remenat tauts anys,—no'us podem, no
'üs aabem entregar a esageraeions que no
íoren sinceres, ni podem acompanyar, en
aquest punt, a moits política que per donar mes importancia a lo conquerit, pinten estats d'ánim i entusiasmes que en
realitat no existeixen, El nostre entusiasm e es relatiu, regular, desoriptible.

¿Oi que la perfecció en les coses humanes s'assoleis geueralmeut a copia d'esmenarles, d'adaptar-lea a les necessitats, de
corretgir-hi els erros que l'esperiencia en
el rodar del temps ens demostri? A diari
ho comprovom en tot. Dones aquesta regla fjeneral comptaamb moltes excepcious:
quant hi ha mala fé, torpesa, droperia, otz.
Lo eert es que'l R. D. d'en Sánchez Guerra que'l sobirá do l'Kstat espanyol firma
el dia 18 del correut paraugouat amb les
Bases de Mancqmunitat que'ls Presidents
de nostres Diputacions entregaren al Govern 6u la persona del Sr. Canalejas el dia
8 de Deseml^re de 1911, fa dos anysl, resulta deseonegut; només concorden en lo
adjectiu. Amb sois passar d'en Canalejas a
les mana pecadores d'en Romanones i d'
aqüestes al ministre de la Gobepuació del
Gobern d'en Dato, pobres Biisesl qui les ha
vistea i les veal Si les arriben abortar uns
dies mes tard quedaven només amb la pell
i l'os.
De lo migradetes que son aqüestes Man
comunitata s'en deu viure en Maura segurament, a hores d'ara, com s'en riurien en
Silvela, 6u Romero Robledo, en Moret...
¿Un queda aquest R. D. al costat de llur
projectes? Él projecte de Diputado única
catalana que prometía el general Polavieja
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era molt mes concret. ¿Quina analogía hi
ha entre les Deles;acions que'ns concedirán
si som bous minyons—i els dona lagaña—
i les pi-errogatives de tota mena que otorgaría la Coustitució federal?
Si haguessin vingut les Mancomiinitats
quan eren motiu de baralles entre'ls lliberals o un cop fetes l'Assamblea i manifestació d'Ocíubre, quan encara no estaven
apaibagaís aquells apassionaments gen erais,
i haguessin vingut tai com les havía votades el Congrés, haurien tingut demostracions espontánies de coutent per part de
tots. En canvi, ara, entre ésser poca cosa i
venir quan ja ni tan sois reparavem en els
ajornaments que sufría l'entrega del referendum deis municipis, foreo acuUides de
moment, com correspouía, amb certa indiferencia. Ha sigut després, progressivameut, que'ls regionalistes (a) mancomunistes han anat accentuant la nota a cada nou
telegrama de felicitació que s'ha cursat,
engrescant aisís uns ais altres fios a l'ubviaguesa- Ara ja tot bul!, ja parlen de celebrar
una gran Festa, una Diada de Catalunya;
si faráu un apat? si una manifestado? si
un aplec...?
Kl nostre entusiasme, hem dit, es descriptible, senzillament. £ n s plan el R. D.
perqué senyala la possibilitat d'una futura
descentralització administrativa; perqué si
be nomé3 en esperit apronta i legalitza una
part, un átom, del sentiment autonomista
que informa el nostre programa—diem en
esperit perqué en ell no's parla de regions
ni i^ienys de Catalunya—representa una
victoria en la Iluita que sostením persistentment amb el centialisme, mal siga feta
la concessió per a fins electorals o per voluntat. Ens p)au perqué ha exasperat an
aquest descentralitzador a la moderna que's
din Royo i YiJlanova i que's desespera al
endevinar que nosaltres pretením ressucitar les Corts Catalanas mitjansant aquest
B . D. Tumbé ens plau perqué ha deixat
amb un pam de ñas a I'Alcalá Zumora,
Burell, Montero Rios i comparses del He-

nat. En eanvi, no'ns satisfá perqué ni en 1'
articulat ni en son preambul s'hi ven el
reconeixement de les regions; s'hi nota una
ambigüetat que no pot estimular gens ni
gota llur ressorgiment ans al contrari, permetrá l'impiantació de Maocomunitats per
motius tan poc poiítics com son: la filoxera,
plagues del camp, obres hidráuliques, etz...
car per mes que ho planLegem nosaltres
baix l'aspecte de naeionalitat, a Madrid, al
redactar liéis i R. R. D. D. se'n desentonen.
No'ns satisfá perqué deixa en mans del
centralisme la vida i fuueionament de cada
Maneomunitat i la concessió de les Dek^gacious, les quals costarán d'arrencar cada
una molt mes que aquest R. D , majorment
teniut d'ésser aprobadas per les Corts. Aixís, indirectament, les Mancomunitats son
reme.=;es a les Corts amb el benapláeit deis
mancomunistes catalans. No'ns satisfá perqué el barrejar els cabals de varíes Diputacions quan totes elles sufreixen la succió
de l'Estat i totes elles teñen les caises exhaustes per manca deis recursos que'ls re-quereixeu, no bo conceptuem cap solució
económica. No'ns satisfá, en fi, per que
ell no es ni la sombra de les Cambres Llegislativfcs, Grovern i Constitueió política
propia que ofereix la forma federativa por
a regular la política, hisenda, obres publiques, carreteres, ferro-carrils, empróstits,
Drets, Dente, XJuiversitats i Escoles, policía, seguretat interior de cada Estat regional, etz.
Kntenem que tampoc pod satisfer a ningú que's digui nacionalista o autonomista,
regioualista o federal.

Les Iluites nacionalistes
Els Incldvnts de la Savernt • L'anexió d« Creía a Gracia

A mida quepis pobles opresos per altrea pobles
mea poderosos preñen nna conciencia ben clara del
del sen i veuen l'atropell de que son victimes, no
poden mes que rebelar-ae contra la tiranía del opresor, que no respectant ni liéis étniquea ni de rasaa.
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dispoaa de la voluntat deis mateixos talmeut com si
els poblee hagueasin perdut tota noció de la digoitat humana,
U Q pobie oprée—^junyit a un altre per raona d'
eatat, per triomfa guerrera o per enllassament de familia—li passa com a un infant, primer no te ni
remota conciencia de lo que es ni tant sois sab de
lo que ell se fá, despréB, a mida que'ls anys li douen
coneiiemeut, voluotat, dfrsitjos, uu eaperit de revoUa
neix amb éll, uu esperit d'indepeucia, de diguitat,
de respecte, i quan j a te plena conciencia de tot
aixó, quau sab lo que es i lo que aiguifica, es quan
ja es home. Igual, dones, passa ala poblea; de primer eutuvi la domiuació brutal del opresor no li
permet figurar-se lo qua representa, lo que realment
es, pero passa el temps, el poblé creix, i elcalíupatriótic, qui DO s'apaga mai, li fa adonar-seu que
havia perdut la dignitat, els dreta, i tot lo que's una
íorsa, una vohmtat, i es lo que li fa Uuitar per la
seya lliberació, per obteuir el seu Ilibórrim dret de
governar-ae i regir-se per ell mateix,
Moltes aoQ lea lluites que per lacauaa nacionalista es desencotllen al inou, lluites épiquea, fortes,
Bagnaata, per dreta trepitjats, per voluntats anorreades, per la befa de! sagrat sentimeot de patria que
tot-home porta en son si. Es aquesta secreta forsa
la que fa aixecar aqüestes glorioaes creuades per la
reivindicado del dret indiscutible de la seva pergoDatitat, no postergada per tuteles ni protectorats.
Tais conseqüeucies han portal els darrers successoB esdevinguts en la Saverne, en l'Alsacia Loreíia, oa, com tot-hom sab, está baix el domini de 1'
imperiosa Alemanya, i allá, en aquella poblea francesoa de raaaa, no poden avenir-se ais tractea que a
voltes els donen ela alemanys encarregats del'autoritat d'aquelles eiutats, i uns insulta despectius i
lOBolenta d'uo oficial militar a un aoldat loreués de
800 regiment, han portat serioaos desordrea i conBegüenta represaliea.
L'anexió de Creta a Grecia significa el triomf de
l'ideal nacionalista. Creta havía forraat part de varis eatata i lea guerrea, ela odia de raaaa, lea divergencias de relligió, havía fet d'aquella petita uacionalitat un continuu eaguar, uu interminable moti, on
les victimes caigudes Uuitant per a juntar-se de
BOU a Grecia, la mare patria, eren innombrables.
Deapréa de molta anya d'aqueatea lluites que anorreaven per complert a n'aquell poblé i que, a contiüuar mes, hauría signt la seva mort, ha tingut la
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seva hora de triomf. Per fi l'auexió de Creta a Grecia ha signt feta oficialment.
¿No es aixó un triomf de l'ideal nacionalista?
Sense lea lluites que'ls cretens soatiugueren continuament, haurien vist reconeguda la seva personalitat? Si filis de Grecia eren, com podien subjectarse a altrea régims amb diferencies derasaa, de Ueis,
d'idiomes? Mai. Els pobles com ela individnus han
de conviure aempre amb aquella que llur modo de
éaaer els siga mes apropiat.
Aqüestes lluites que teñen per bandera de rebelió
la sacrosanta Ilivertat, la que ha de redimir tots ela
ela eaclavatjea i la que ha de reivindicar els dreta
que un dia usurparen aqüestes graus nacions per
inedi de les armes i de la forsa. Per la condició en
que moltea aon enclavades aqüestes petitea naciónalitata, no lii ha rao d'éaaer goveruades per aqueUes qui, ni en l'ordre étuie, ui en l'ordre llingiÜHtic,
teñen res de consemblausa amb ela seus dominats.
P.

¿\ n'en Caries de Vairá
Haveu fet saotament en preocupar-voa de trovar
un aecretari que voa redactes lea vostrea lletres^
Aquelles de la tila, especialment, dona gust de üegir.
La part de broma no hi falta ui uu punt solzament;
de primera. Vos felieitem de tan bona adquisició.
Falta noraés, per a que acabi de resultar arrodouida
la cosa, de que ves retallen aquelles paraules tan poc
católiques, per que com que nosaltres no en som
gena, eatem sémpre disposició per si voleu fer-nod
algún obaequi, que el qui firma les presenta ratllea
será el primer de correspoudreus.
Demano, com a favor especial, de que no eus tornen anomenar periodiqaet. Recoideu-vos que i'importancia i aerietat de la «Gazeta del Valles» es posa en mal terreny i no convó a tant importaut diari.
Feu bó en teñir la franquesa de auposar que no
ea fará la miaa de campauya. Aixó sol ea prou per
donar-noa per ben aatisfeta.
TET.

Les guerres no mes son explicables quan reporten
un avens i un benefici ais pobles. D'altre

manera,

a mes d'ésser una obra suicida, es un crim

abomi-

nable.
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Com se governa

Encasiliat

Talment aquesta nació poáriem dir-ne UQ claustre, per estar enterameoí subjectada a¡ jou de quatre mercaders de diners i d'homes. Ja poden regirar-ne de paperara, de llibres i diaria, eo lloc troba"
reu un cae Bemblant a ii'el que b'eetá regiufrant
diatre aquesta nació que no cridant gaire podero
auoineDar-la Espanya. El Parlament com si ao existís aetnpre barrat, els diputáis avans de comeiisar la
feina ja la teñen Ilesta, fins sembla que aviat serla
inútil fer eieccions perqué per a res aerveixen, talment com si retornessin al tempe deU Arbués i
Torquemada. I el poblé p h l e! poblé ealia, contempla satisfet o no satisfet. pero resigoat, com li arreuqueo els filia de la llar; com li xuclen l'última gota
del suor del seu front per a cubrir l'exagerat preaupost de I'erari gobernamental, eom li exigeixen a
emigrar per privar-li deis medis impresciudiblss
pera riure i aduc havem arrivat ai moment escándalos de privar-nos fina de parlar, lins burlar al poblé, no volguent escoltar ais seus repreeentanta. I
la tragedia continúa i e¡ poblé va callant.

Aquesta es la mágica páranla que en aqueta moments procuren obtenir una llegió de senyors disposats a sacrificar interessos, repós i totes lescomoditats imaginables per a aervir a la patria i en especia! ais diatrictes que'ls toqui representar. Ea tan
gran el eeu amor ala ciutadstns espanyols que no
repara el verdader eucasillat en que el diatricte que
li toqui presentar-se aiga Casteütersol, siga Muía,
com qualsevulga altre diatricte, per que servirá igual
a on lloc com a l'altre.

Jo cree que'l poblé li manca quelcom mós, no está encare satisfet, havém arrivat al punt de confessar que'l govern eB ma&sa conscient i géneros.
Si fÓBsim totalment esclavitzats, aixó és, tractats
barbrement, no fora estrany que s'alcés un novell
Eapartaco i es rebeles, que si el tractament fos cu!minant potaer tindria adeptea, empró actualment
com si rea passés, defprés que'na está tot vedat, fins
lo nostre, lo propi, la nostra sang a'han Eet seva
tan facilment com si disposesein d'un remat de sais.
No podem parlar, no podem eseriure les vritats,
no podem guanyar-nos el pa amb la suor del nostre
front, havera de negar que teím nn fill o un germá,
car tot ela perteneix, no podem portar filis a í'escola, n'hi ba poques i ont n'hi ha s'exigeix a l'alumDB a portar el certificat de confessionari i d'altres
qne'l meatre li precisa aprofitar les hores per a trevallar eorporalment si vo! viure; la majoría deis pobles aense víes de coraunicació ni cultiu; arreu e8planades d'erinots, total miseria i sempre miseria,
Pobiel segueix el teu somni aclaparador, somnía
grandeses, gaudeix d'aqueata Ilivertat que teus que
encara fon sobra, te manca encare el suplici del piló, per a que pugan treuret al baleó desfigurat com
aquell taumaturg de Jemsalém i que't diguin Ecce

Homo.

N.

Lo important es poder gastar les dolcea paraulea
de poguer-se anomeuar «eucasillat i teñir l'apoi del
govern». Aqaets mota fan el mateix efecte que un
imán, atrau les paperetea déla votants, lea umes ae
omplenen i quant ea fá l'escrutioi casi be totes les
paperetea son per i'eucasüíat.
Es ciar que aignent aixís sembla que no hi hauría
necessitat de £er eieccions, pero noatres governants
ja s'eu guardaríen ben bé. Voleo que'l poblé, seuse
eufemiamea de cap classe, el ratiüqui la confiansa,
voleu el consentiment del poblé per a tirar avant ía
aeva obra.
EB ciar que'] poblé espanyol es un bon borne i no
li agrada fer quedar malament a ningú. Ara es en
Dato qui ena demana ela vots i li donarém una majoría absoluta, pero deu tenir-80 en comte que sempre ho fem igual i que quant ens ho demani en Romanonea, eu Prieto o •l'iluatre» també ela donarémtres o cuatre cents dipútate per que no eigan
menya que els altrea.
L'<eDcaBÍllat> es una planta de boac i si la volen
fer arrelar a ciutat se mort La quietut is un abono
que la fa creixe molt. Per aixó allí on pren tota la
seva ufanía es en el recons de moutanya i en eapecialilat ala cementiria.
RDQOILL.

PodrieijQ escriure uaes ratUes d'elogi a
n'aquest home castellá que ha escrit aquesta poesía anatematitzaut contra la guerra d'
África, No ho fem, creieut-üos que'l millor
elogi es publicar-]i la poesía. Tambó desde
Castella, que bé podriem anomenar-la la
Indiferenta, surten veus que s'uueixen a
n'aquest clam unánim que va en contra de
aquesta guerra barbre, saguant, anti huma-
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na i que va escampant dolors arrea ¿'aqüestes desgraciades terues.

Lamentación
España padece su fiebre •
de todoa lo8 años.
Egpaña padece su guerra. Con propios o extraüos
siempre ha de sufrirla,
Biempre ha de tener el clarín en la boca
España está local
Eatá loca porque ha sido grande,
y ahora de abatida
no Be aviene a guardar la medida.
Le ha quedado eu el alma el vacío
de aquel eu imperial poderío...
España está loca como águila vieja
con las garras abre sus propias entrañas
por ver Baugre roja
y soñar con BUS viejas hazañas.
Madre, tea compasión de tus hijosl
Madre, no los gastes en guerra suicida!
Madre, madre, cuida
de que tengan pan que llevarle a la bocal
Madre Eapafia uo quieras ser loca!
Despierta del sueño de siglos,
olvida a Nuniancia, olvida la Lepante.
Sua ecos triunfales te han costado tautol
Aún te queda sangre que dar a la Historia?
Esa gloria de sangre es la gloria
de edades que fueron y no han de tornar.
No sigas tirando tesoros al mar!
Tus hijos te piden calor de regazo,
Por qué les das tú, fuego de arenal?
Por qué ai ellos te aman, les quieres tan mal?
África está ardiendo,
la sangre de España corriendo,
la arena bebe cruel.
Crees tú que ea pago para duelo tanto
que brote en la arena u n laurel?
Queremos espigas, y vides y olivos.
La mujeres quieren a sus hombres vivosl
La tierra esquilmada pide brazos fuertes,
no gloriosas muer tea I
Muera el que ae sienta inútil o enfermo.
Suicídese el loco o vayase al yermo.
El que es cuerdo y fuerte
no debe marchar a la muertel
G. MAKTIHHZ SIERRA.

L'indiferencia
La Uei de jurisdiccionB va produir la Soiidaritat
Catalana; la guerra de! Marroe produí les protestes
del juliol de 1909. Ambdues coses han pasat a la
categoría de raals crónics. Els dians, eutre la serie
de noticies sense interés, porten tot sovint alguna
que altra noticia d'nn conaeil de guerra que condemna a un ciutadá a un parell d'anys de presó per
haver emés opinió sobre l'exércit; i així matéis,
confosa entre'ls telegrames sense importancia, 3'hi
Bol trobar la nova d'un nou combat, alguns morte i
ferita que's sumen damunt del nombre mil. I aixó
que se'n din l'opinió pública resta insensible davaut
de la repetició de fets que un dia l'exaltacen.
En quant a la llei de jucisccions, amb pocs dios
hem vist la c^ndenina de dos anys de presó al director de «La Campana de Gracia»; un consell de guerra contra un regidor de Falencia al que'l fiscal 1¡
demana dos anys i quatre mesoa de presó, un altre
couBcU de guerra contra un redactor d' -España
. Nueva», al que se li demanea trea anya de presó;
u n consell de guerra contra el noste director; altres
victimes d'aquella llei déu baver-hi sena dubte, ja
a la presó, ja menasades d'entrar-hi per uua serie
de mesos.
Si eu la plassa pública no'a nota que vuitanta
mil families süfreixen l'anssencia deis filis que son
a la guerra d'Aí'rica, meuys se pod notar, naturalment, que uues dotzeues de ciutadans, d'entre'ls
seleatea que s'untereaaen per la eoea pública, estiguin tancats reixes endins.
L'espectacle d' aquesta indiferencia, de aquest
poblé que meuja i dorm sense noció de les seves
facuitats i s'entrega al poder que l'esclavitza és per
a uosaltres uu problema mes interessant que el
d'aquella cunió* republicana en la qual molts hi
veuen la aalvació.
Teuim nosaltres la creensa que lo difícil no és pas
unir les forees republicanes, sino crear-Íes, penetrar
en les lelves verges deis esperits i portan la noció
de la vida civil, fer entrar la llum del progrós eu les
tenebres deis esperits que viueu encara eu els teraps
de l'esclavitut.
. (D' El FoUe Caialá)

Totes les cadenes que ¡ligan ais homes son indignes, íant si son de ferro com de flors-
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Notes i comentarís
Homenatje
Sabém que és un fet ja l'acort de fer UQ bomenatje a n'els regidora Xercavins i Aragay per la
ferraa i brillaot oposició que fereo en contra l'acort
préB per nostre Ajuntaraent de celebrar aquella miasa de campanya.
No se sab encara de quina manera B'exterioritíará aqueet acte, pero, sigui com siguí, eos hi associém incondicionalment.
Deis consums
S'está trevallant activísBÍmanient per arrivar a
portar a cap, en noatra ciutat, la Bupresaió deis
consuma. Per les irapresions rebudea durant aqueta
última dies, faii creure que aviat an aquest assuin
te 36 li donará í"última i deciesiva empenta.
En Ilib'ertat
Com comunicárem en nostre última edició, ja varen ser poaats en Ilibertat, baix fiansa, els companya
Oliveras i Bernabeu, detinguts a causa de la passada vaga de l'Art Fabril,
Felicitéai al Comité de la Lliga de Defensa deis
Drets del Home d'aqueata ciutat per les energíes
desplegados en aquest aasumte, per lo que'a fa m e reixadora deis mes grana elogis.
La política
EstáD eatacíonats dintre una verdadera pau ela
partits políties, no passa rea de mencionar-ae ni de
palpitaut actualitat. Lea festea passades ajudaren
també ha fer raes apacible aquesta quietufc. Els partita, com ela homes, la festa es uu deeitj inuat.
Només se feia corre, i no sabém per qu(, que 1'
actual arcalde li passa igual que aquell de «Las
Bribooas» dient: Yo soy alcalde conservador porque
me dieron un disgusto los liberales.

tindre Iloe la contitució, incorrent en responsabilitat
si n o h o verifiquen, així eom perla manca d'assistencia a ia aessió de coustitució, a tenor de ¿lo previngut en i'article 13 del reial decret.

Noves
Ea probable que'! dia de Reis, l'Orfeó de Sabadell dongui un concert a la Casa de Caritat Í Beneficencia en obsequi déla seus assilats.
— H a 8Ígut ajoroat el Conaell de guerra que'l dia
24 prop-paasat devía teñir Uoc per a veure la causa
instruida contra el director del volgut confrare »E1
Poblé Cátala» eu Secundí Puig de Franch.
—La «Lectura Popular» d'aqueata semana p u blica un ioteressant recull de poesfea de l'ilnstre literat i fervent correligionari En Gabriel Alomar.
—El Comité Nacional de la Lliga per a la defensa
deis dreta de l'home, de Madrid, ha celebrat la seva
acostumada reunió, essent examinats divereoa aaumtea.
Com que está imprés el reglament s'ha aceordat
enviarlo a totes les entitata i persones qne'l teñen
sol-licitat, activant així la propagació do la Lliga,
A continuado ha canviat impressions sobre'I preces del coronell d'artilleria de la Armada eenyor
Labrador, prenent l'accord d'estar atenta la Lliga a
quantes incidenciea pugin surgir per a promoure
totes lea acciona i gesEions pertinente,
Siía llegit una carta de Sabadell donant comte
de la suspensió d'un Judici, i despréa s'ha nomenat
la comissió que visitará al ministra de Gracia i Justicia per a demanar li l'iudult de Felip Molina,
director de iLa Campana de Gracia».

Els nous Ajuntaments

La llei de jurisdiccions h a ocupat també 1' atenció dala reunits, que han prés l'acord de documentor-se en forma,

Amb arreglo a io preceptuat en l'arfcicle 52 de la
viggnt llei municipal el dia primer de janer próxim
ae constituirán els nous Ajuntaments en la forma
previnguda per dita disposicié i demés aclatories
sobre el particular.
Els regidora electes presentarán ses certificacions
credencials expedidos per la Junta general d'eseutin¡, a la Secretaria de t'Ajuntament respectiu, trea
diea abans per lo menys d'aqueUs en que hagi de

—Ei proper dia 31 de Desembre es representará per
primera vegada a Barcelona, en el Gran Teatre del
Liceo, la representació del «Parcival» drama musical que per primera vegada es representará en la
capital, segona ciutat d'Europa que's posará en escena, car la patria de Wagner o siguí Bayreut,tcnía
l'exclusiva del dret de propietat i Alemanya fineíx
al cap de 30 anya o siguí el dia 31 de Desombre.
Per la diferencia del Meridiá, es la eausa que co-
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mensará dita representació a les 10 de la nit del
BUadit día. Per l'exetució de l'obra han sigut CODtractats ele mee prestigiosos wagoeriana d'Italia, ela
artistea Forinichi i Bettonni, l'eminent Viuyas i la
cultieima Margot Kaftal, baix la direci'ió del exelent Frana Beidler.
S'ha enearregat del diñcil carree d'assesor l'erudit Salvador Vilaregut i de la part del decorat ela
Bftnyors Vilumara, Jiinyent, Moragas i Alarma ela
qiials n'baa pintat 8000 metres. La duració de dita
obra aera la següent: Acte primer 1 hora 50 minuts,
aete aegon 1 hora 6 inÍQ\it8, acte tercer 1 bora 18
minuta.
Durant exeeució de l'obra uo'a podrá entrar DÍ
aortir de la sala d'eepectacles i estará aquesta completament a les íosques.
Com se veu, será uo veritable i grandioa aeoateixement.
Tipografía RIBERA, Dr Puig, 34.-Teléfon i65. -Sabadeil

Secció d'Ofertes i Demandes
Posém a diapoaició deis costree llegidora aquesta
petitaBoraa de Trevall, completameut gratuita.
Falta un apreneiit electricista, Montserrat 65.
S'ofereix un sortejador amb 20 enye de práctica.
Falta aprenent d'escriptori.

Taller de Gonstrucció de treballs de fusta
<íeJ05EP

CENTELLAS

Premiat en diferenta coucuraos.—Especialitat en
treballs d ' a r t

Montaerrat, 68,

—

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

P E U R E G A R . 11I
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Articíes per Escriptori

"Vda.

JXJIJIJÍL

Llibres ratllats, Copiadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Piumes, Lacres de les mellors marques

Maquines d'escriurer SENTfl
Veiites, cambis, reparacions
Cintes per a maquines i paper carbó.

leiéioüzs Viiiflswuii nmm
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TOUS
Es l'única 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.
1F<. •"- X O 3 2C

Gracia, 20

Sabadeil
ESPECTACLES

CERVASTEa.—Avui nit i demá tarde i nit, explóndidea aessions de cine i grandioees atracciona.
CiKB REORED.—Aqueta dies grans eessione de cine
amb estrena d'importan tíssiraes pel-iícoleB.
CINE IMPERIAL.—Importante sessions de cine i varietés per avui nit i demá tarda i uit.
TBATRIÍ EUTERPE.—SscuUideB funcious per !a companyia que actúa en aquest teatre avui disaabie
nit i demá dinmenge tarda i nit.
CINE
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Demaneu a tot arreu

AnísddTAUP
Marca registrada

El reí deis Anissats Premiat amb medalla d'or

FBbpicant|D5EPGCRmA
¡EXIGIU

LA

Taller de Tornería Mecánica

MODERNA

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

Montserrat, 65

Companyia de Segurs
contra iijcendís

MAR C A Í

FOTOGRAFÍA

míqucl Reixacb i fill
it de culots

SabadBll

FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

PREUS ECONOMICS

Gurrea, 50

EL

5abadell

NORT

CampagniB d'Assupances GÉnépales
——

———

contra els accidents i el robo — — —

LA A G R Í C O L A

—-—-

£SPANY0L

Socletat Anónima de Segurs reunits a cotisació fixa graduada = OPERA EN ELS RAMS:
Pedregada.—Mort de bestiar cotn Caballs, 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 previsíó

Representant: EUGCNI QUCRALT V.Balaguer90-Sabailell

