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A no ésser el formuiisme deis reglaments,
no hauría pas sigut necessari celebrar l'acte
de la proclaniació del nostre candídat, del
noni que ha de Iluitar enfront del cacic governamental, del representan! de les oligarquies espanyoles. 1 no hauría sigut necessari,
perqué estava }a en 1' ánJm de tots els
elements progressius l'anar a la Iluita i perqué el nom prociamat no podía ésser altre,
per sentimení primer i per rao de les gretis
circumstancies actuáis després, que e! que
ja va Iluitar en les passades eleccions llegislatives, ei que per dret ja és diputat per
aquest disíric-te, l'eminent economista ^

D. Joan Salas Antón
La reunió celebrada per a proclamar-io
va ésser el referendum, va ésser el segell
que tot el nostre districte república i democrátic, social i económic, posa al peu de la
mateixa. Sense coac;ció de cap mena, sense
imposició de cap classe, complint amb els
deurer's de la seva llibérrlma voluntat, va
proclamar- candidat aquest home quc's una
veritable garantía d'inteligencia i honradesa
per a representar aqüestes tendencias en
els escons del Congrés. Entorn d'efl s'hi
han ajuntat totes les forces republicanes,
fent de tots els matípos un sol mati?, íent
de totes les idees una sola idea, perqué
aixís es fa un gran be ais interessos moráis
i materials de Sabadell i els seus pobles.
Nosaltres creiem que aquesta vegada sortirá triomfant el senyor Salas Antón. Abonen aquesta créenla els moments crítics per
els quals passem hpres engunioses, que
necessiten inteligencies 'privilegiades en la
materia, com ho es la seva, per arranjar solucions que no'ns portin a la ruina pública, i
a la .vegada porque son una garantía veritable els seus vastíssims coneixements en
les qüestions económiques, quin tema sotmou
de temps totes les nostres classes productores, trobant a mancar-hi aquest element
consultiu en eis seus organismes directors.
I perqué estem convensuts que'l nostre
il-lustre amic senyor Salas Antón reuneix
totes les condicions que les circumstancies
requéreixen, creiem en el seu triomf, i niés

encare, quan el seu contrincant, l'adversari
enviat peí Govern, no té, ni remotament,
cap d'aquestes indispensables condicions
que afiancin ef seu nom per una autoritat en^
la materia.
I ara, a treballar, a Iluitar valerosament,
perqué Tenemic esgrimeix com sempre males armes; i en la Iluita que s'acosta, és una
d'aquelles Iluites decissives on el prestigi
social i económic d'aquest districte, s'hi. juga
un tro? de la seva vida!

Preparatíus eiectorals
Com anunciem en altre lloc, en el Círcol
República Federal, han quedat instalados
les oficínes eiectorals, on des de tota aquesta setmana s'hi treballa activament per assegurar el triomf del nostfe candidat senyor
Salas Antón.
La Comissió Electoral, composta de prestigioses personalitats federáis i altres que
integren els diferents partits polítics i económics que apoien al nostre amic, dirigeixen
acertadament tots els treballs i actes a celebrar per a la propera liuita, aixís. com está
en complerta relació amb tots els pobles
4el districte, perqué la elecció sígui feta
amb tota la legalitat.
Com se pot presumir, en aquesta oficina
hi ha exposades les Mistes eiectorals, que
son les mateixes que regiren en les ultimes
eleccions de regidors, perqué toí-hom que
tingui algún dubte pugui examinar-Íes, aixís
com també se poden demanar tota mena de
detalls pertinents a l'elecció vinenta.
Per a major eficacia d'aquest serve!, s'ha
.instalaí en aqüestes oficines un teléíon.
Aqüestes oficines eiectorals son obertes
de les nou niatí a les onze nit.

¡Desvergüenza! ¡Inmoralidad!
Así vivimos, en completa inmoralidad política.
No otra cosa significa el encasiUamciiío.
La marciía administrativa de la nación.
La desfachatez especialisima de ciertos políticos.
La frescura de nuestros gobernantes.
La incompetencia.
Y el completo desorden de lo que en bien de la
nación debiera de ser ordenado para evitar mayores
males.
El favoritismo; aquí todos quieren comer del presupuesto, llenarse la barriga'aunque se haya de
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de doblar el espinazo ante los protectores, (bonita
pose) para ser soberbios con los demás y vivir a
expensas de los que producen.
¡Zánganos!
Desvergüenza, inmoralidad, gorronería, holganza. Eso es lo que impera en nuestro desgraciado país.
La grangrenosa inmoralidad de los de arriba ha
producido ia inmoralidad de los de abajo.
Se avecinan nuevas elecciones, los tiipinazos se
preparan en tanto e! Gobierno como a meretriz
complaciente tiara la vista gorda siempre y cuando
se trate de sus diputados, (léese encasillados).
¡La Nación!
¡El pueblo!
La poMtica... los políticos ginglares y aventureros tienen en ella el gran comedero donde se
hartan, luciendo sus investiduras los necios en
tanto la Nación, el pueblo vejado, exausto, les maldice, no sintiéndose, empero, con las fuerzas suficientes para arrojar de si tanta canalla.
No tiay vergüenza, no, de otra manera, quien
permitiría que su nombre figurase en ei encasillado
cuando esto no es ni puede ser la voluntad del
pueblo!
Ello es una inmoralidad del sistema, es una vergüenza nacional.
No es el pueblo que elige a su candidato, es el
Gobierno que lo impone indirectamente permitiendo a sus candidatos cuantas tropelías hayan
menester para salir triunfantes..
Para ello hay la miseria, el analfabetismo, el
raquitismo moral... Se pagan votos y en donde
esto se permite no hay dignidad por una ni otra
parte.
Desvergonzados o necios, de todas maneras
indignos.
EMILIO TARRIDA.

Pasquins eiectorals
Les vinentes Corts d'Espanya haurán segurament de tractar molts assuniptes que
afecten a la vida económica de la nació i és
precis que'ls pobles vius portin a les mateixes a homes competents en aqüestes
materies.
La representació a Corts del districte de
Sabadell no pot estar a mans de qui te ben
patentitzada ia seva ineptitut, ja que en
Silvestre Romeu ni com a regidor, ni com
arcalde, ni com a vocal de la Junta d'Arancels i Valoracions ni en cap deis carrees
piiblics que ha ocupat, ha demostrat teñir
aquell esperit d'iniciativa que dona el coneixement deis assumptes, ni aquella visió deis
problemes reals i vius de la vida económica
deis pobles.
A Sabadell hi ha indubtablement un gran
nombre de cJutadans, que no militen a cap
partit politic, ni senten cap atrácelo per els
problemes que té plantejats el poblé Iliberal,
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que donen sempre el seu vot an aquells candidats que ofereixen mes ^aranties en les
qüestions económiques i íinancieres, son
ciutadans d'ánima conservadora que no s'emocionen al sentir la Marsellesa, empró ia
boca se'ls fa aigua davant d'uues tarifes de
l'Arancel.
Aquests elements que abunden en una
cii'tat com la nosíra, no poden votar al
candidat errcasülat, perqué saben que representa al govern central que no resolt la
qiiestió de les subsistencies, la deis transports, la de les importacions i exportacJons
i aixó és mes importan!, per aquesta gent,
que la Llibertat, la República i la Democracia. •
Te el candidat del govern una mala condició per obtenir els vots de la gent conservadora i dretista. Les seves aflcions, ¡es
seves costums poc morigerades, les seves
amistáis ai Círcol del Liceu, pedra de toe
de sa carrera política, les seves assiduitats
en els proscenis deis Music-Halls, alió tan
sapigut de fincar-se fetit el tatíij aixó que
entre ia gent mundana i alegre és un valor
i motiu d'admiració, entre la gent ultramontana i dretista és una condemnació, i no
sería exírany que s¡ s'enteren d'aixó els
' reclors i vicaris deis pobles rurals del districte, excomuniquin al candidat ministerial
i a tots els que'l votin.
L«es maniobres d e la "L<liga"
La nostra benemérita «Lliga Regionalis• ta» fa'ns torna ensenyar l'orella, com cada
vegada que fem eleccions. En aqüestes que
s'apropen, fa com els personatges de les
-comedies antigües: Hace que se va y se
vuelve.
En {'última reunió que varen celebrar els
de la «Lliga» varen acordar que no presentant-se cap candidat regionaíista per aquest
districte, els seus socis teníen llibertat d'acció en materies d'emetre el vot, empró els
capitostes de la «Lliga» en virtut de parentese, treballen desesperadament la candidatura de'n Silvestre Romeu i fan una pressió
desmesurada en els xais que'ls segueixen
perqué votin la susdita candidatura.
• D'aixó en política se'n diuen vergonyoses
maniobres. Per mes que tractant-se deis de
la «Lliga» no'ns estranya res. Homes sense
Ideáis i sense conseqüuencia política, son
capapos de qualsevol conxorxa electoral.
Que p r e t é n e n Silvestret
D'engá que ve paríant-se d'eleccions que'l
candidat per Tencasiliat en Silvestre Romeu
no 's cansa de treballar. Tal volta sigui
aquesta la primera vegada que treballa.
Pero, no obstant, no se sab lo que aquest
bon senyor pretén, que al volger obtenir
l'acta de dipuíaí potser sigui per 1' afany
d'osteníació, ja que per altre cosa no deu
saber lo que dita investidura exigeix, perqué
ell no poí de cap manera volgucr dit carree
per defensar de la classe treballadora, ja que
fou ell qui per evitar certs desordres, feu
gestions per portar-nos guardes de totes
menes, segurament, amb el fí de pegar ais
obrers.
Per altre part, essení un subjecte que no

te confianca amb éll mateix, perqué es diu*
que reste en nom seu, essent un subjecte
que en lloc d'estudiar els problemes económlcs s'entretent a jugar-se cases en partits
de ¿uta, no pot convertir-se en altre cosa,
eñ cas de triomfar, sino en un veritable
conill de la mjoría per dir si o no segons
siguin les aspiracions de nostres governants,
ja que en nom d'ell se presenta, a no ésser
que aquest bon asplrant tai vegada desitji
alcanzar l'acta per poguer-se-la jugar també
a un caso entre la geni pulcre de certs
cafés.Els d o s camins
Mentres el cacic vergonyant Silvestre
Romeu va cridaiit ais seus amics condicionáis i incondicionals i a les seves amistáis
oficiáis i fins ais que per el carree que lia
ocupat els ha servit alguna volta, per a
pidoia'ls o exigi'ls el vot i que trebalün la
seva candidatura; mentres amb la presió
de! governador fa visites ais pobles i ais
seus secretaris i arcaldes; el senyor Salas
Antón es soHcitat en els pobles del nostre
districte per a que hi vagi a donar conferencies, a extendre els seus coneixements
utilíssims davant l'escabrós problema de la
vida i de l'augment de les subsistencies i de
les freqüents crisis de treball. I a Sant
Quirse, i a Sentmanat i a Sardanyola, en
les seves cooperatives o en els seus centres
obrers, ell desgrana la llevor deis seus coneixements i la flor de la seva cultura.
No h¡ ha que dubtar en l'esculliment deis
dos camins. Caldrá veure quins son els que
segueixen l'un i els quins segueixen l'altre,
en ia Iluita que s'acosta.
El n ú m e r o fatidic
L'altre día, en una de les penyes del
«Círcol ^abadetlés» es comentava la candidatura de'n Silvestre Romeu, quan un deis
concurrents va fer una frasse homérica. Va
dir que era una llástima que'n Silvestret no
fos proclamat diputat per Tarticle 69.
Efectivament, el número 69 és símbólic
per en Silvestre Romeu. En totes les lestes
galanes que ell ha príjs part, i aon el froufrou deis enagos planxats ha fet de música
encisadora, el fatidic 69, no sabem perqué,
ha tret veladament la testa.
El 69 es el número de la casa aon viu,
quan el varen sorteijar per la quinta va
treurer el 69, desempenyant l'arcaidía va
fer 69 discursos justos I cabals i va visitar
69 vegades al Governador de la provincia.
Res, que si tinguessim la desgracia de
que sortís diputat, i'hi hauríem de dir el
diputat del 69 i li faríem justicia.
Una carta i un comentari
Peí correo interior hem rebut aquesta
carta:
«Sr. Director de SABADELL FEDERAL
Ciutat.
Molt Sr. meu: No perteneixo actualment
en cap partit polític, empró d'engá que'l meu
nom es a les llistes electorals, i d'aixó ja fa
uns quants anys, he votat sempre els candidats que lia presentat el Partit Federal,
sense mirar els homes, i en les vinentes

també votaré en Salas Antón, complint aixís
un deüre de ciutadania.
Aquest complimení d'un deurer imposat
voUmtariament em dona el dret de demanarvos que en ía campanya electoral que aixe•queu en contra el candidat encasillat compatrici nostre, en Silvestre Romeu Voltá,
ho feu dintre la serietat mes exquisida.
Maneu del vostre S.
UN ADMIRADOR DELS 'FEDERALS.»

" Fins aquí la carta. Ara un comentari
nostre.
Agraim molt la franquesa i els servéis
^Ün admirador dels federals, pero no
podem compiaurel, ¿Que no sabeu, sant
Gfistiá, que'n Silvestre Romeu no s'hi pot
pendrer en serio?
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IDEOLOGÍES
HUMORADA
Si repentinament es morissin tots els bisbes d'Espanya, sería una desgracia, pero ben aviat tíndríeni
qui els reemplagaria; si es morís el reí, ja tenim
assegurat el seu hereu; si ens manques el Govern
en pié, iio'ns niancaríen pas ministres; si el Tribunal Suprem, el Pariament, i tot el complicat en-'
granaíge d'institucions i fuiicionaris que'ns goveriien fessin l'Liltiin b^dall, sería una llástima, pero
per sobre d'ésser aixó facilment reemplazable, ens
quedaría encara el coiiliorf "de que podríem molt
bcn passar deixant totes les places vacaiits.
¿Que succeiria, eu cambi, si toís els treballadors
morissin en un día? Sens assisteucia doméstica,
sens comestibles frescos en el mercal, sens depeudcnts en tendes i magatzems, dcserts els cscriptoris,
els tallers, les fabriques, els camps; abandonáis els
ferrocarrils, els camins i els ports, mancáis de pá i
careixent amb ell de lots eis elements de vida, el
letror s'apoderaria fins deis privildegiats mes valerosos; s'aixecaría un clam de paura que prompte
invadiría l'espai ressonant com trompeta apocalíptica el crit de ¡salvi's el qui pugui! ¡Tots els vinculs
es freiicaríen en un instant!... ni reí, ni soldats, ni
paisans, ni clergues, ni laics, ni presos, ni Iliurers,
ni rics, ni pobres, ni'subdits, ni governants, ni.
governats, ni pares, ni filis, ni germans; ¡a dísolució
de la socictat; la massa d'esorganiizada i descom-'
posta deixant Hiures els átoins que'la foimaven...
Interrompuda l'acció dels segles; trencada la'continuitat so,cial, quedaría la humanitat restant en
aquesta alternativa: o comengar de nou o morir
d'una vegada.
Dones vers a fer práclic l'apóleg de Saint-Simón
va el proietari militant, pero deixant la supoaició
de la mórt, que ha servit Fins ara de rccurs siigestiu
per a entrar de pié en l'acció per la plétora de vida,
peí pudor de l'intelígencia.
LUDOVIC PETIÍUS.
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El gest d'en Allons Sala
La carta que en Alfons Sala va enviar al
comte de Romanones explicant. les causes
de la dimissió de Director del Comerg, de
quina carta creiem ja enteráis els nostres
llegidors, ens esíalvía tot treball inforniatiu
i ádhiic inclus el comentari.
El senyor Sala VEÍ anar a la Dírecció det
Comerg amb un compromís que ciar i terniinantment fa constar baix I3 seva firma.
Díes i dies íeia que'l senyor Sala vela
com detrás d'una dilació s'acudía a un altre
per a no publicar el decret autoritzant l'instalació deis ports -francs. Va esperar, no
obstant, fins que fírmate l-decret disolguent
el Parlament l'intenció del quefe del Govern
quedava al descovert.
Per el poc temps que l'hi mancava, io
melior era esperar les noves Corts i aixís en
lloc de concedir els ports francs per decret ,
se concediríen per una ilei. Alxó es lo que
els seus amJcs nomenen una habilitat del
quefe del Govern,
Aixís, ni el ministre d'Hisenda amb la
seva firma, ni el ministre de Foment amb el
assentiment íácit s'hauríen vist obligats a
auíoritzar la pubiicacló del reial decret, dones
és sapigut üjue Villanueva i Salvador no
trndrán selent en el banc blau; el primer
perqué presidirá el Congres i el segon perqué se'n anirá a casa seva a cercar el sojorn
que necessita sa delicada salut.
Altrement el successor d'en Villanueva
que no tindtá pls compromisos d'aquest senyor en la^atbñ"á','hauna pogut formar un
projecte qne s'hauría presentat a les Corts
a últims de maig i com en el poc temps que
funciona el Parlament no n'hi ha per aprovar res que sigui discutit, d'habiliíat en
habilitat, 9'haiiría arribat a la tardó.
Aleshores la discussió deis presupostos
no admet la prelació de cap altre projecte,,
i a que seguir; els diposits francs després de
servir de plataforma electoral al Govern a
Catalunya, hauríen quedat escamotejáts.'
¿Podía prestar-se a aíxó el senyor Sala?
Empró no és sois el convenciment que'l
diputat per Terrassa té de la necessitat de
que Barcelona sigui dotada d'un elenient
d'acció económica com el port franc; es que
s'ha fet d'aquest projecte arma de totes les
antipatíes i apasslonamenís en contra Catalunya.
Home de partit el senyor Sala, pocs deis
que avui rodeijen al compte de Romanones
tindrán l'antíguetat en les fueres Iliberals
del senyor Sala; pero avans que tot borne
de convenciments i aimant<ie son terrer, la
seva decissió era descomptada per ais quins
assistíen a la tramitació deis ports francs.
Un día mes en la Dirccció del Comer? i
el correjigionari del comte de Romanones
hauría sigut consideraí com complig d'una
grossera maniobra.

indife^rencia, una gran despreocupació per el
present ¡ el pervindre. Sembla talment que
sigui aixá una manca d'ideal, dones molts
no es preocupen de les qüestions que-continuament surgeixen, i que volen imposar-se
amenazadores i torbar el benestar social,
amb perjüdici d'aquells que están obligats a
interessar-se directamení de les causes i conseqüencies que esdevenen forgoses i necessitades, de ¡a injusta opressió a que estant
sotmeses lesclasses proletaries.
Els intents de les associacions, encaminades a unificar l'ideal, dirigides voluntariament per abnegits nbrers, fracassen faltes
d'apoi moral i de forga material.
Poc es preocupa 1,'obrer de sa intcMectiialitat; malgasta vergonyosament les hores
amb discussions insubstancials, en lloc de
tancar-se en una biblioteca, on aprofitar,
avar, les estones desocupades, buscant
afanyós i dibligent, els Ilibres on trovar-hi
quelcom sá i moral que pogués desvetllar-ii
la inteFligencia -i encaminar-lo a la liuita de
la Ilibertat humana.
Els inevitables fracassos—contra sa voluntat—d'uns bornes que consagren llur existencia a ia defensa de les reivindicacions
proletaries, han apartat de l'ideal a sers
equivocats i pusilánims. Ha succeit que en
lloc d'agraif-los-hi sos treballs i continuarlos, •els han despreeiat i oblidat injustamemt;
no han considerat com havíen IJurs doctrines, i delxant la obra tan orgullosament comentada per ells en les mans de difamadors,
de inhábiis despreocupats i desconeixedors
absoluts deis interessos que'ls h¡ han enconienat í abandonat a les seves mans.
S'han aprofitat d'aquesta debilitat i despreocupació els mals pastors, que han criat
entre'ls obrers una perjudicial desconfianza;
persones incapacitades quina vida ha sigut
un continuat va-i-vé de partíís,' llengant-se
igualment ais bracos de! capital que ais del
qbrer, segons els ha tinguí a compte.
Existeix, avui com ahír, qüestió social,
pero la debilitat creada en sa inteligencia,
per la inoculado de males costums que han
cuidat d'escanipai" silenciosos i covarfs, uns
partits titulats Iliberals i reformadors, pagats
ocultament per les ensangrentades mans del
capiíalisme que s'ha apropiat del poder, utilitzant les forces igual civils que militars,
quan confosos intenten els explotats lliurarse del jou que exerceix sobre d'ells el centralisme.
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Mes en contra d'aquest denigrant poder,
hi ha a Hnplantar un programa que deixá el
malaguanyat Pi i Margal!, que preserva a
l'obrer de la injusticia de les classes altes
que intenten subgectar-lo, quan amb rao es
queixa i es rebcMa, atormentat per la miseria que'l dirigeix, quan ja ses forces flaqueigen, al camí d'assoliment de l'ideal.
. Aquests hoities passen a !a historia adornats per una auriola pura d'honradesa ¡ adornáis per les ferides que sofriren quan en
vida, incansables, Iluitaven decidits per Iliu;
rar de la esclavitut i de la opressió a aquest
poblé oblidadig i despreocupat.

Fa anys que regna dintre la classe social
una asombrosa inestabílitat i una perjudicial

L'ideal no ha mort, pero han mort els bornes que'ls impulsaren i els defensaren; els

Degeneració social

bornes necessiten que coníinuament els forcegin les portes de la intebiigencia i els hi
fassin entrar la necess&ria llumper a ensenyar-li el camí que ha de seguir per sa
emancipació i per a la consecucló de l'ideal.
Sense aquests bornes l'obrer és una massa
morta, no és capa? per sí sol d'empendre
coratjós la resolució de la mes petita causa,
ni d'aclarir la seva actuació dintre el camp
de les idees, adulíerat incessantment per
indecorosos i falsos Iluitadors, que sois busquen el benefici propi a costa de la bona fe
de indecisos ciutadans.
Empró avLii ja comenpa a florir una joventut que emprén decidida la tasca que'ls hi
senyalaren els vells, i descubreix ais traidors, tirant-os-hi en cara ses fetxoríes i va
al veritable camí que'l conduirá de dret a la
Llibertat i a la República.
ÁNGEL SOTO.

La
Dilluns passat tingué lloc en el local de la
Societat Choral «La Americana», la reunió
convocada per les entitats «Foment Mercantil» i «La Gremial» per a protestar de
l'encarlment del gas.
La concurrencia era escassa, si es té en
compte la im.portancia de l'assumpte a discutir, el qual interessa a la major part deis
habitants de Sabadell.
Després d'exposar el senyor Arderius els
treb-alis realitzats fins avui i de demostrar la
injusticia de l'augment amb datos técnics
donats per persona competent en la materia,
es tractá llargament i amb molta disparitat
de criíeris, iníervenint-hi varis oradors, de
la forma de manifestar ia protesta per a
Tencariment del gas.
Després de presentar proposicions els senyors Boi, Clusellas, Duran i Liado, i de
ésser discutides, per cert poc acertadament
per alguns oradors, lo qual feu remarcar la
poca importancia que alguns deis allí reunits
donaren a l'assupte, com feren remarcar els
senyors Liado i Marcet, es prengueren els
següenís acords:
Tancar a les vuit del vespre tota classe
(j'establiments, exceptuant-se els barbers els
dimecres, dijous i dissabtes, i poguent estar
oberts tots els dies de la setmana els cafés,
tabernes i similars.
"" ,
En el nostre concepte fou desacertat
tal acord, poc enérgic per una part ¡ ineficaz per ¡'altre, ja que sería insignificant
el perjüdici que reportaría a la companyía el
tancar-se alguns deis establiments una hora
mes aviat de la decostum.
Després es passá a nomenar una Comisper a que s'encarregués de defensar els interessos deis consumidors i fer els treballs
necessaris.
E^a
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Notes i comentaris
Malestar greu
D'algún temps enpá es nota en Espanya
un greu malestar. De mis^eria i de pobresa
n'hi ha hagiit sempre; pero ara aqüestes
s'han convertit en fam, que barreijades amb
la forQa i la conciencia deis treballadors, pot
convertir-se en revolució. Aixís ho han donat a entendrer diferentes reunions obreres
tingudes en algunes pobiacions, en les que's
reclama treball i l'abaratiment de les subsistencies, reunions que han donát per resultat,
en lloc de la justicia que's demana, la detenció d'alguns simpatitzadors i organitzadors
del acte.
Quan els sistemes socials no saben oposar
mes que la repressió a una- doctrina que
reclama viurer, es pot afirmar la proximitat
del fí d'aquell sistema social, perqué demostra que no compía ja amb astucia, amb
talent, ni amb rao per a poder justificar la
seva existencia; i sens.rao, sens astucia,
i sens talent no pot prolongar-se la vida ,de
cap principi, perqué la forpa solament és
eficaQ mentres l'enemic no -coneix el secret.
L'obra del régimen
¿Saben els nostres líegidors a quan ascendeix en algunes provincies la riquesa
amagada?
Segons datos fidedignes, la riquesa amagada en Espanya ascendeix a mes de la
nieitat de la riquesa contributiva. 1 ádhuc en
el maíeix Madrit s'amaga mes del 70 per
100 de la riquesa rustica.
Es diu que som pobres, que no h¡ ha riquesa, que l'Estat no recauda per a atendrer
com déu a totes les seves necessitats; pero
veient aqüestes coses, pot afirmar-se qúe'l
nostre és un país priviMegiat, ja que en cap
aitre hi ha tan gran massa de riquesa lliurer
de tributació. ¡Cinc mil fhilions dormint el
son deis justos! ¡Mes de la meitat de la
riquesa tributaria amagada! Decididament
el nostt'e país és la veritable Xauxa.

de l'Escola Industrial, han sigut contestades
fins avui de la següent manera:
El patronat de l'Escola Industrial va destituir ,el secretari de la mateixa senyor
Manau i Artigas i el jutje municipal senyor
Manau i Artigas ha demanat Ilicencia temporal.
Enemigo que huye, puente de plata.
Quasi, quasi val a dir que tant el Patronat de la Escola com el mateix senyor Manau, sense badar boca ni l'un ni l'altre per
justificar-lo i justificar-se, han donat la rao
a la opinió pública.
Moltes vegades un gest es mes eloqiient
que un discurs. Val mes aixís,
Periodístes emprespnats
La policía ha comes un altre de les seves
«razzias». Dos redactors del nostre confrare «Los Miserables» de Barcelona, en
Lluís Capdevila i en Brauli Solsona, foren
conduits a ia presó com si fossin dosvulgars
quincenaris. El delicie fou per suposats insults a Muley-Hafid i per les campanyes
fortes i virils que han emprés aquests braus
companys en defensa del poblé obrer, escarnit i maltractat peí poder omnipotent del
funest Suárez Inclán.
En Brauli Solsona recobra la lÜbertat el
dimars al vespre, en cambi en Lluís Capdevila continúa empresonat.
No trobem just, ni decent que periodistes
honrats, íinguin d'ésser empresonats per les
arbitrarietaís del poder policíac,
Renovem ais companys el nostre apoi en
aqüestes ensopegades.

Sessió de rAjuntament
Dijous passat celebra el nostre Ajuntament la acostumada sessió de segona convocatoria.
S'aprová l'ácta de la anterior.
Després de i'ordre del día, en el que hi
figuraven pocs dictáments i d'escás interés,,
el senyor Mir s'ocupá de l'augment de poblado que ha experimentat durant poc temps
per haver vingut gfans nuclis de treballadors
forasters, Molís d'aquests viuen d'una manera anti-higiénica, en nombre considerable,
en habitacions i cases que no teñen res de
saludable. Com que aixó pot redundar en
perjudici de la salut pública, prega a ia presidencia adopti oportunes mides, i perqué,
de continuar aixis", se socorren.molts individuus de fora, mentres que els menesterosos
de lalocalitat queden sense atendréLa presidencia promeí ocupar-se'n,
Ei senyor Corominas parla del mateix,
pero interpreta malament lo dit per el primer orador, i aquest rectifica baix les raons
ja exposades.
Intervé el senyor Llagostera'díent que reférent an aquest assumpte té un progecte en
preparado que presentará en hora oportuna.
També diu alguna cosa el senyor Fuste,
que diu es miri d'utilitzar locáis i magatzems
no habitats, per a evitar aqüestes aglomeracions de gent en habitacions reduídes.
El senyor Llagostera diu que és antiga
costum, a l'entrar nous regidors, entregarlos-hi una nota amb les diferentes qüestions
que integren la vida municipal, per enterarse'n i obrar com sigui convenient, a Testar
enteráis de la materia que desítgin tractar.
No havent-hi res mes a dir, s'aixecá la
sessió seguidament.
Impremía Sallent; Sant Quirse, 32 -Teléfon 520

Kiosc de Canaletes

La fúgida de'n Manau
Tots els carrees que la opinió pública ha
fet a n'en Manau i Artigas, carrees qué
coincideixen amb unes denuncies íetes peí
regidor senyor Codina referents ais cabals
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