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•Ne püdícm pas els'repLiblicans federáis
restar indiferents a aquesta Diada que será .
viva expressió de lo que és la veritabie riquesa espiritual deis pobles: la llengua. Amb
ella no sois s'aferma la personalitat d'una
nació, sino que aquesta aconsegueix un valor dintre'i mercat intelectual del mon. Aixi
Catalunya amb tot i els seus drets de poblé
Iliure i conscient írepitjaís, poí encare manifestar-se en llengua propia—amb la que ha
crcat un sens fi de bellíssimcs produccions
admirades per tots els pobles de la térra—
puix els seus gobernants no han pogut mai,
d'una manera decidida, privar-la de parlar i
escriure com pensa i com sent. Tot el renaixcment literari i la divulgacÍ5" de idees polítiques i socials s'ha realitzat en parla catalana, la que escrivim llcvat d'algunes—masses—excepcions, tots els ciuíadans nascuts
en térra catalana.
No cal fer pas aquí cap estudi profond
sobre la llengua nostra. Sois insistim en declarar i afirmar una volta mes que com a
federáis no volem que se'ns imposi altra
llengua que la propia en el parlar de cada
día, ni en les nostres campanyes polítiques,
ni en les proclames ciutadanes, ni en el ressenyar les mes secretes emocions, ni en la
nostra feina quotidiana, ni en els nostres
documents, ni en les nostres corporacions
publiques ni en actes rii en res del viure
nostre, exceptuáis certs cassos d'ordre internacional. No obstant nosaltres sempre
respectuosos amb els que per no coneixer
suficientment el nostre idioma, no poden
escriure en éll a casa nostra, i lluny de sentir aversió per la gloriosa llengua de Casteila, Tadmetem parlada ¡ escrita, sempre
que no siguí per imposició,
I és així, quan no imposada, que l'adniirem i l'estudiem amb fruició i amb interés,
tant pcl motiu del veinatge cgm peí d'ésser
ella molt extesa.
Ja el nostre excels Pi i Margall, amb la
seva lluminosa i profonda videncia, escrigué
enaltint la llengua catalana contra'l parer
deis unitaris que preíenen imposar l'idioma
castellá, no acceptant la cooficialitat del
cátala, que ells judiquen despreciable dialecte. Per aixó nosaltres que hem rebut del
Mestre les mes elementáis i necessaries no-
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cions d'autono'mia individual i coMectiva,
ajuntem avui el nostre cor i la nostra ploma
en aquesta Diada de la llengua, perqué els
seus detractors se convencin de que ella té
forga i vítalitat, i albora heguJn esment de
rhomogeni pensar de tots els catalans en
idolatrar aixó que és la nostra ánima.
Amb en Pi i Margall podem dir: «i qui no
estima la llengua que aprengué deis llavis
de la seva mare?» Si l'estimem, dones, com
a catalans, per a ésser nostra, quan mes no
Festimarem com a aimants de la autonomía
I de la Ilibertat, per ésser proscrita?

Cartes d'un separatista
De la primera Gar-tarTÉ|iie'l-nostre-distingit
amic i coMaborador en Ángel Samblancat,
escrigué per defensar la nostra llengua catalana, ens plau copiar-ne aquests dos paragrafs".
«Le sorprenderá a usted que un periodista
que escribe en castellano, afirme que ¡e
agrada más el idioma de Catatuña, que el
de Castilla. Será esto todo lo extraño y
todo lo insólito que usted quiera, pero es
verdad. El catalán es el lenguaje de mi
alma; el castellano es el lenguaje de mis
labios. A mi el corazón me habla siempre
en catalán. Luego, traduzco y escribo, El
catalán tiene la aspereza de las barbas del
trigo. Pero, debajo o al pié, están los buenos granos llenos de harina. Una línea de
palabras castellanas es como una maroma
sobre la que se deslizan íiaciendo equilibrios
las ideas. Una línea de palabras catalanas
es una sierra que se adhiere a las ideas y
las muerde. El castellano es sonoro y pomposo como una campana. Pero es tanrbién
vacío como ella. El catalán es más acerado,
más cortante y más penetrante. El castellano es tieso y rígido como un alambre. El
catalán es flexible como una cuerda. Para
atar ideas, o lo que sea, van mejor las
cuerdas que los alambres. Si nos representamos una lengua como un vestido, el castellano nos hará el efecto de un uniforme de
gala, de parada, dentro del cual puede haber un hombre o un muñeco o el efecto de
un traje de luces, en cuyos pantalones danzan las piernas de un mamarracho. El catalán nos hace el efecto de una armadura, de
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un traje de guerra o de trabajo, dentro del
cual vive seguramente un luchador, un obrero del arte o de la industria.
Los no catalanes qtie viven en Cataluña
pretenden que los hijos del país deben hablarles en castellano, porque esta es la lengua oficial. Esto es de una evidente absurdidad. En Cataluña no hay o no debe haber
más lenguaje oficial que el catalán. En Cataluña sólo ei que habla catalán es cristiano.
El que no habla catalán es pagano o extranjero. Como es en Castilla el que no habla
castellano. El Estado puede obligar a todos
sus miembros a que se entiendan con. él en
un idioma determinado. Aunque lo mejor
sería que reconociera ¡guales derechos a
• todas las lenguas que se hablan en su territorio. Pero lo que no se puede tolerar es
que un jándalo, que un tagarote que llega
de las fragosidades de'Aragón^o de los
yermos de Andalucía .y de Castilla, se enfade con los catalanes porque no los entiende, y los llama groseros y mal educados
porque no hablan como él. Figuraos que un
chino fuera a Francia, y se quejara de los
franceses porque no conocen el chino. Sería
una ridiculez. El que va a un país, sobre
todo, el que va vivir a él, está obligado a
aprender la lengua de los habitantes del
mismo. Porque estos no van aprender la de
todos los terrícolas, ya que todos pueden ir
a visitarles o establecerse entre ellos. Los
catalanes habían de hacer del «Setze jutjes»
Una especie de «sibolet», y al que no lo
supiera pronunciar habían de contenerlo a
extrañamiento perpetuo. Los castellanos, en
puesto de aquellos lo harían. Afortunadamente los catalanes son más humanos y
más civiles que nosotros, y en vez de negarnos el saludo a los que no se lo dirigimos en su lengua, se esfuerzan para aprender la nuestra y para comunicarse y para
fraternizar con nosotros..Lo que nunca les
agradeceremos bastante».

"la Bi
Aquesta tarde tindrá lloc en el Saló d'actes de l'Ajuntament una Sessió pública dedicada a enaltiment de la llengua catalana.
—Per la Comissió organitzadora de la
Diada a Sabadell serán posades a la venda
al preu de 10 céntims en llibreríes i entitats
adherides a l'idea, unes fulles contenint pensaments escullits d'escriptors de ^.distintes
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époques en defensa de les llengües patries.
El benefici que s'obtingiii anirá desíinaí a la
Assoclació Protectora de TEnsenyanpa Catalana.
—A continuació publiquem les conclusions
adoptades per unanimitat en TAssamblea
celebrada a Barcelona el 4 de Desembre
prop-passat, a la que assistiren fepresentants d'entitats i organismes de tota mena,
i que serán sotmeses també a l'aprobació
deis representants d'entitats de nostra ciutat i demés assisíents a la Sessió pública
que's celebrará avui tarde en el Saló d'actes de l'Ajuntament.
«Interessar deis poders piibtics que a la
major brevetat siguí establert
Primer. Que en les escoles publiques de
Catalunya siguí obligatori ensenyar ais deixebles en ridloma cátala.
Segón. Que en les Uníversítats, Instituís i Escoles Normáis de térra catalana
s'estableixin cátedres, també obligatorias,
de Liengua, Historia i Literatura catalanes.
Tercer. Que per a exercír qualsevol
carree públic a Catalunya, siguí també obli-

gat concixer perfectament la liengua catalana parlada i escrita; i
Quart. Que sígui respectat í reconegut
oficialment el dret deis catalans a usar son
idioma propi en tots els actes de llur vida
pública i privada.»
—indubtablement será part important de
la Sessió d'avuí al saló del Consistori la
conferencia que sobre: La unitai de la
Liengua Calalana, lii donará l'eminent f¡lüleg, el doctor en filosofía i lletres don Pere
Barnils i Giol.
—L'Ajuntament, en sessío d'ans ahir nit,
acordá adherír-se a la Diada de la Liengua
Catalana ¡ a tots quants actes se celébrin
organitzats per la Comissló Executiva' de
la Diada a Sabadell.
—Avui al matí, tan tost constituít el nou
Ajuntament, será entregat al nou arcalde
de R. O., per la Comissió Organitzadora
de la Diada de la Liengua Catalana, un missatge en súplica de que en tot quan no li
privin taxatívament les liéis de l'Estat, la
Corporacíü Municipal usí í fací usar la ¡lengua catalana.

De la supressíó deis Consums
ACLARINT
Per manca absoluta de temps no varem
poguer inclourer en el passat número una
aclaració a certs extrems de l'artícle fírmat
per «Un Conseqüent», aclaració que creíentía molt necessaría per a no donar males ínterpretacions al citat articíe, ens obliguen a
estampar-ia en la present edíció.
Vritat és que un nostre redactor va.anar
a demanar a n'el ciutadá que's firma amb el
pseudonim «Un Conseqüent» un article per
a posar en evidencia el bon estaí de Ferari
municipal baíx la base económica de la supressió deis consums. Aquesta demanda va
ésser feta en virtut de certs rumors que podíen desprestigiar l'obra que amb tant afany
s'havía portat a son terme, rumors que en
boca de molts correligionarís nostres i fins
d'alguns que teñen un valor i un criteri sá
dins el partít federal, els feien ésser mes
greus. Creient, dones, que'l ciutadá «Un
Conseqüent» podía portar amb els seus datos i amb els seus raonaments una mica de
llum en aquest assumpte i a la vegada esvaír aquests rumors amb la responsabilitat
de la seva firma, varem publicar les seves
quartilles. Amb' aisó nosaltres complíem
amb el deurer de periodistes que informen
les qüesíions mes vitáis de la ciutat, i amb
el dret de ciutadans que's preocupen de la
cosa publica.
Arran d'aquest article en varem rebrer
un altre firmat per un tal Ramón Sitjes-—a
qui no coneixem—que discutía lo dit per
«Un Conseqüent». 1 aixó també ho ferem
no tant sois complint amb aquell deurer de
periodistes i amb aquell dret de ciutadans,
sino amb el nom de la autonomía i de la llibertat que sempre impera en tots els nostres

actes. Ara «Un Conseqüent», bon república
'federal, és queíxa de que donem cabuda a
certs escrits, quan precisament creíem—i
aixó ja ho ferem constar en certes notes—
que de ¡a discussíó n'havía de venir la llum
en el present afer. Si aquesta polémica és
o ha estat mal conduida, la culpa no és pas
nostra sino, naturalment, deis polemistes.
A davant seu no hi hem fet mes que de
Poncí Pilats. Ei ciutadá «Un Conseqüent»
es creu que hi fem el dejudes.
En quant a la autorització que'ns dona
per a dir el seu nom a quí ens el demani,
en l'artícle primer i per carta particular després, ho tindrem en compte. Per ara no'ns
el ha demanat ningú.

I per acabar, una aclaració mes. A n'algú
li estranyará i en el propi ciutadá «Un Conseqüent» 1¡ és com una manca de sinceriíat,
el de que donem cabuda en aqüestes planes
a articles que, com els que publica En Ramón Sitjes, tendeixin a trencar la norma
de conducta del nostre perJódic envers !a
qüesíió de ía supressió deis consums. Aixó
és fill del propi silenci deis que, tot hi tenint
mes obligació que nosaltres en discutir i
arreglar aquest assumpte, l'han envolcaliat
amb un mutisme traidor. Ens referim a les
minories republicanes. Si aqüestes ni anaven a la Comissió respectiva quan se'ls
cridava per arranjar solucions, nosaltres no
podíem fer mes que contribuir en aquest
laissez faire, lais&ez passer, que ha sigut
no sois un sistema i una teoría, sino que per
part d'alguns un criteri tancat i un evident
absolutisme. Surt avui un Ramón Sitjes que
trenca, baix el seu pensar i amb ¡a seva
firma, no sois aquest deixar fer i aquest

deixar passar, sino la línia de conducta de
les nostres minories republicanes, i el sistema tan absolut com ve a representar el
ciutadá «Un Conseqüent» amb aquest assumpte de discussió deis sustituís de la supressió deis consums.
La nostre conciencia, des del fons del cor,
ens aplaudeix aquest acte de autonomía i de
democracia. Aixó ens fa recordar lo que un
día succeí en el Parlament francés. ,Un diputat de la dreta va interrompre an en Clemenceau perqué aquest criticava amb duresa
certs procediments d'un grupo república,
exclamant:
—Aixó és la República?
—Senyor diputat^contestá rápldament
En Clemenceau amb el seu tó incissiu com
una espasa:—^La República té sobre la Monarquía l'ímmens aventatge que pot resistir
la verítat.
Exactament lo d'ara. A davant d'aquesta
querella sobre els sustituís deis consums, a
qualsevoi que ¡nterrompés desconfiadament,
se li pot contestar que toí obra csquerrana,
democráíica i autonomista, pot resistir la
verítat.

A "Un Conseqüent"
Benvolgut ciutadá: Us he díspensaí l'honor de llegir quaíre vegades consecuííves
el vosire article «De molí mal grat», i n'he
treí el pie convencimení de que voleu poríar-me en un íerreny que maí han de descendir-hí els homes. Perqué si jo contestes
cora se mereixen les vostres íníempcrancíes
i les vosíres geniahíaís, aixó, en lioc d'una
discussíó serena i enlaírada, esdevindría una
baralla de peixaíeres, i una discussíó aixís
ens faría molt poc favor a nosaltres dos, posaría a molt baix nívell el periódic que ha tinguí la bondaf d'aixoplugar les nostres idees
i sería una burla per ais ciutadans que'ns
han díspensaí la benevolen^a de llegir-nos.
Amb sereniíat, amb aquella sereniíaí que
a vos US manca, vuli anar desfloraní foíes
les afírmacions que feu vos en el vostre article per a que'ns jutgín els quins ens llegeixen, advertint-vos avans que toí, que'm
íindrá compleíamení íranquil que'm coníesíeu o que no'm conlesteu mes. Jo hauré
complert el meu deurer de ciuíadá. Si vos
no voleu complir el vostre que us ho, íingui
en compte la democracia.
D/'on redimontrí ho heu tret que jo hagi
dií que la substitució de l'impost de consums
hagi portat la bancarrota en el Municipi?
Jo no he dií aixó, caballer. Jo no he díí aixó,
ni. podía dir-ho, per que'm consía que la
substitució s'ha fet per a encobrir la banbarrota iniciada per les dretes. La substitució deis consums ha servit de tapadora.
Jo he dit i m'hí sosíínc amb toía fermesa,
que !a forma amb que s'ha poríat a terme la
substitució deis consums en nostra ciutat
afavoreix mes ais rics que ais pobres. I aquesía afirmado meva, que us ha fet pcrdre
el centre de graveíaí, no l'heu desmeníida
encara, ni cree que la desmenteixin els datos
que voleu fer públícs. Podren ofegar-me amb
xifres mes o menys ceríes; podreu fer can-
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ais ánims sedents de l'ideal un néctar aiguatar totes les reiigleres de números que volÜt amb aigua de malves. Voleu tapar la vegueu amb la seva veritat aterradora, empró
cap desmentirá la fatalitat deis fets de que , ritat amb un pámpol de figuera. Aixó per
vos será democracia. Empró una democraamb Tactual tributado paga menys el rio
cia aixis s'hauría d'usar amb preservatíu
qnc'l pobre.
per a que no contamines al poblé.
Em direu, per a sincerar-vos, que jo recnllo les vulgaritats del carrer i les confonc
Altrement, jo hi tinc dret a exposar el
amb la opinió pública. Es que jo cree, ciumeu criteri. Soc ciuíadá de Sabadell, soc
tadá Conseqüenl que les veus que's recu-,
inclós en el padró deis quins paguen l'impost
lien peí carrer teñen tant valor com les que
sobre'l lloguer i he pagat els rebuts qu'han
se rccullen pels salons de la aristocracia. Es
vingut a cobrar-me'ls agents municipals.
que jo cree que la veu deis vexats, deis
Mireu si'n tinc de solvencia.
oprimits, deis humils, deis que tot ho proI com que hi tinc un dret, el vuU i en faig
dueixen i res teñen, al menys han de teñir
l'ús que cree mes convenient, malgrat vos
qui els defensi per a fer valdré sos drets en
us hi enfadeu. Jo no hi tinc cap culpa que
la societat.
vos tinguen crisis nervioses.
Per acabar, me dieu que a la Redacció
Desenganyeu-vos. La topada deis princide SABADELL FEDERAL me dirán qui sou.
pis teñen molta consemblant-sa amb la toNo, no m'importa saber-ho. No hi siguí mai
pada deis eiements.
idólatra deis bornes. En tinc prou en saber
L'Occeá defensa l'aigua; ¡'buraca defensa
com pensen per a figurar-me com son.
el vent, el rei defensa la reialesa, la democracia defensa el poblé. I jo'm serveixo d'aVal a dir, per aixó, que si en Quixot, el
questa tribuna de la democracia, malgrat la
meu excelent amic, us bagues conegut avans
vostra oposició, per a defensar els interesd'armar-se caballar no hauría tingut tan brill
sos de la plcbs, car, mal os pesi, son bcn
la llanga amb que va conquerir els senegadignes de respecte.
lesos.
No US hi encaparreu en saber qui soc. Jo
Jo US negó, com afirmen vos, que aquesta
soc ún, un del montó, un de la plebs, un
nova tributado sigui portada a terme per les
deis quins pateixen fam i sed de justicia ¡
esquerros. Les esquerres no s'hi han enmiscerquen per tot un bocí de rcivindicació
cuit per res, tal vegada per réspede a la
social.
reconeguda noblesa d'En Llagostera; i les
dretes han deixat fer, perqué han vist que la
I ara, salut i una estreta de má.
reforma no'ls perjudicava. Es molt ciar aixó.
RAMÓN SÍTJES.
Us exíranyeu que jo posi en dubte el vosCiutat, 29 de Desembrc.
tre republicanisme. No mes el volguer que
el vostre criteri siguí un dogma i que's negui beligerancia al meu, us aparten de tota
ALS LLEGIDORS
idea republicana. Vos voleu fer de la petitesa de les realitats un obstacle a la immenEls datos que prometíem publicar en asitat de les idees. Vos voleu que un aconquesta edició sobre 1' estat cconómic de
teixemcnt soni quelcom a catástrofe, per a
l'Ajuntament a base de la supressió deis conque els que s'aprofitin d'eil tremolín. Voleu
sums, causes agenes a la nostra voluntaí
tallar els anguls i les ungles. Voleu tractar
han impedit publicar-se en aquest número.
a Hércules com convalescent. Voleu oferir
Será en el vinent.

El grande Homero no escribió en latín, porque era griego;
ni Virgilio escribió en griego, porque era latino, En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua
que miimfiron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras pEira declarar la alte;ía de sus conceptos, y siendo
eato asi, razón seria se extendiese esta costumbre por
todas las naciones, y, que no se desestimase el poeta alemán porque escribe on su lengua, ni el castellano, ni aun el
vizcaíno que escribo en la suya.
MáGüEL DK C E R V A N T E S .

ECOS
'ClS.anys se succeeixen d'una manera asombrosa,
i algii, davant de la seva carrera desenfrenada, no pot menys que exclamar la frasse conegitda: Com passa el iemps! Si, el temps passa
depressa, la vida es carta, les sensacions paques, i
no fem mes que nedar en el Ilac de la viilgariiat i
de la monotonía. Aixó pensava quan arrencava
el devantal del calendari. Perqué any non. calendari nou,ja que alió de la vida nova e's una men-

tida. [ aviii quan arrencarem el primer fiill será,
ja un minut menys en i'hora que va d'any a any.
La vida es un día, mes llarg o mes curt segons el
que'n disposa, i te tantes hoies com anys ienim.
I per a que marxi li donem corda al nostre eos,
una corda regulada, metódica, perqué tlngui la
marxa lenta, seguida, igual, Isócrona deis rellotges mecdnics, corda que's trenca quan sona I'hora
de cada ¡tú. en el rellotge d'arena que penja de la
cintura del Pare Temps.
Per aixó Jo que trovo amable la vida, amb tot
i torbar-me coses desagradables a cadajorn, quan
veig el lloc del calendari se exacerba el meu instlnt egoísta que valdría en el mea pany tota la
vida que fuig sense retenír-ne gens. Pero el temps
passa, i nosaltrss per a seguír-lo no fem mes cada
día, que donar corda al rellotge, i arrencar un
full del calendari. Aquets fulls i aquell rellotge
no son mes que la continuado del cordó umbilical
que la llevadora ens núa i talla quan neixem. Eli
•va de la Vida a la Mort per (in cami florll de
roses o d'espines, pero cami que porta Oil sepulcre,
a qui no veu cap mortal que tingui vida. La
Naturalesa es molt sabia.
*
possessió els nous regldors. Amb
AVUlellspreñen
hi va el cor deis cíutadans
sabadellencs
que veuen unsfidels

servidors

de les seves aspi-

racions i deis seus desltjos. Una curiosltat despertó la seva possessió, curiosltat que nosallrcs
fariem mes ávida si ens crelessin les minories
republícanes: Anar tots ells amb una rutllant corbata vermella, com aquella famosa d'en Junoy.
Ella fora signe de radicalitat en les seves accions
i a la vegada posaria una ñola de color en la grisa
monotonía d'aquell saló de sesslons, tan vulgar,
tan anacrónic.

En ['historia de la literatura de Castella té Catalunya
poquea i ben poc brillantes planes i avui que escria en la
seva propia parla, compta no sois amb bons prosistes sino
també amb gran poetes. Un u'hi ha que escrlu en castella i
en cátala: les seves Tragedles i els seus Pirineas, compostes en caíala, valent infinitanient mes que ses poesies
castellanes.
Voldriem nosalíres parlar i escriure en una llengna que
fos entenedora per tota l'humanitatí petó no existeix, i és
precis sometres a la feahtat de les coses; en l'oficial com
en lo privat, deu eniplear-se la llengua que s'usa en la regió
a on visquem,
F. Pi I MARUALI..

Notes i comentaris
L'engunia d'en Pinet
Els torns deis partits polítics teñen conseqüendes insospitades. No's canvíen solament els cárres elevats, sínó^ fins áquest
tant obscur com es el nostre quefe de poli'cía. Degut al pujar i baixar de la política
espanyola, el senyor Pinet pressenteix que
aviat pot ésser un quefe dimissionari, precisament ara que ningú te res que dir de la
seva gestió i dintre seu s'hi tanca l'ánima
d'un bon policía. Perqué avans, el senyor
Pinet jusíificava el sóu d'una manera extremada. Semblava un Sparafucile, un Scarpia,
un Javert per el qual tots els ciutadadans
eren uns Valjeans réprobs i miserables. El
seu írop de zel fins fou posat en música de
couplet que's cantava humorísticainent en
caramelles. El seu nom era cridat per la
quitxalla mofeta i fins un setmanari satirio
se burla de les seves barbes indpients, i
que ara no porta, contradint alió que's fundamental en els conservadors, que les idees,
com les barbes, no deuen renovar-se. Pero
ara el nom d'en Pinet no pren aires de baralla ni d'escándol, ni la quitxalla el crida
ni tampoc él! fa de la vara un excediment
extemporani. 1 si avans dins el seu redingot
hi havía a mes d'un policía un escarceller,
ara fa servir el carree amb un eclecticismo
admiratiu, tant, que ha convertit aquesta
ciutat en la seva Cápua i els seus carrers i
places son recons, per éll, d'un altre jardí
d'Epicuri. 1 quan tot aixó és una realitat,
quan se gosa aquesta felicitat somniada, el
canvi de govern ve a torbar aquesta vida
dolida i patriarcal, Hengant-la qui sab aon i
fent sentir, fins en els quefes de policía,
aquets incógnits dolors de guanyar-se el pa
de cada jorn. Ara compendrá éll perqué amb
tan ardor combaten els obrers quan vaguen,
que no es res mes que per aixó. Eli que no
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ha tingut per aquets revoltats de la exp1otació quotidiana cap mica d'aquella pietat
que'l dols Galileu demanava tinguessin els
homes, éll que'ls perseguía dins el seu local
amb un furor de caíacumba, i anava a trucar
a les cases de íots els próterbs, que exigían
noinés que una mica de pa, aquest pa que
veu desapareixer el senyor Pinet amb el
canvi d'arcalde.
Nosaltres creiem que fins la policía s'hauría d'organitzar en societaí de resistencia
nialgrat cstiguessin fora de la lie: que representen, per auxiliar a un company que ara,
malgrat els seus cabells blancs se pot veure
sensetreball. Amb tot creiem també arribará
un temps que fins la policía se fará sindicalista. Que curios no fora una vaga d'aquesta
gent, alpant contra d'ells mateíxos el propi
bastó de autoritat! Aixís és donaría el
cas de que un policía vell, ecléctic, epícuri,
pogués ajuntar a ¡'última quimera de la seva
vida l'honor d'una jubilació.—P.

I'article del nostre amic i coliaborador en F. Moliner Salcedo.

Noves
SABADELL FEDERAL desitja a tots els
seus amics ¡ favoreixedors un sens fi de
prosperitats en l'any que avui comencem.
—Avui, a las onze del matí, se reunirá l'Ajuntament cu sessíó'extraordinaria per a donar posessió
ais regidors últimament eMegits.
—Per aqiiestes testes de Cap d'any, en el Circo!
RepLiblicá Federal, la Joventiit Recreativa ha organitzat els següeiits balls i concerts, per ais que ha
siguí contractada la popular i aplaudida "Banda
Martinense".
Dia 1.—^Nit a dos quarts de den, gran coucert en
el Saló-Café. A les deu, explcndil bail de nit.
Dia 2.—Mati a les onze.extraordinari concert matinal, executant dita Banda uh grandiós programa.
A la tarde, a les quatie, concert en el Saló-Café
i a dos quarts de cinc, grandiós i Iluit ball de tarde
de quatre hores.
—Per excés d'original ens veiem obligáis a retirar de la presení edició, amb tot i estar compost,

—La Fraternitat Republicana Radical, ha organitzat per avui i demá extraordinaris fesíetfos, quius
programes deíallem a continuació:
Dia 1. Tarde, a les 5: Lluit ball peí sextet "Armonía".
A les 9 i quart de la nit, extraordinaria fundó a
carree de la Agrnpació dramática "Radical", posaut-se en escena l'aplaudit drama d'en ¡gnasi Iglesias, "L'escursó" 1 e! ¡uguet "Lo caixal del seny".
Dia 2. A les onze: Gran concert matinal a carree
de 5a orquesta Muixins.
A les 5 de la tarde: Gran ball a carree del sextet
"Armonía"
—En ei teatre de la Societat Clioral Colón avui
al vespre la compauyía Alegret hi representara el
drama "Animes perdudes" i la comedia "Campi qui
pugui".
Acabada la funció el pianista senyor Serradell
executará varis balls del seu variaf repertori.
Impremía Sallent; Sant Qiiirse, 32 - Teléfon 520 •

Així com a iTiorae al venir a la vida no se li dona a triar
ni'l pare ni la mare ni la fortuna, ni'l país a on té de néixer,
no se li dona a triar tampoc la llensiua L]LIC ha de brollar de
sos llavis; i aixís cora, per mes que renegiii d'aquelis pares
i d'aquella térra, queda fill d' ells, i será sempre aquella la
seva patria, aíxis mateix, per mes que Tliome avorreixi i
desprecü la seva lleugua, aquesta es troba tan- dintre del
seu ser que podrá conseguir que sos llavis no la pronuticiin,
mes nu conseguirá mai que no pensi ¡a seva ánima en la
nadiva I lengua.
A. QUIMEKÁ.
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Kiosc de Canaletes

TOUS

CervesaE.Petry,
S. EN C.

Es la casa que ven el calgai mes elegani
i mes ben confeccionat
*.•

a preus reduiis

iS ^ S;

Exigeixis en els taps la marca del Representan!

Oasseosa F. PAMÉ
S e serveix a domicili

Rambla,

198

Lato rre, 2

El Taller de Sastrería d'En

Josep Rotllant
1' ha traslladat a la

Rambla, wP 60
Lo que posa en coneixeinent de la, seva
distingida i nombrosa clientela.

