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GRAN TRIOMF DE LA COALICIÓ REPUBLICANA
El nostre candidat Don Joan Salas Antón, és elegit Diputa! per Sabadell

La nostra victoria
^Maigrat totes !es martingales, tottis les
coaccions odioses, tots els atropclls inaudits, tots els afr-osos procedíments empleats'
pels qiiins pn tro-^ i na ven la candidatura del
candidat cuner, en Silvestre Romeii Voltá,
els republicans d'aquest Districte hem tret
íriomfant la nostra candidatura.
Sabadell, la ciutat Iliberal, la ciiitat republicana, la ciutat rebel, ha triomfat contra
el sentit reaccionari, mesquí i estret que'
encarnava el candidat encasillat.. Per res l'hi
han valgut els vots de les dretes, deis conservadors, deis lliguCrs, deis reaccionaris
que han anat a la'lluita com si volguessin
imposar odiosos interessos de classe.

en el cervcll deis ciutadans que entre el
régim i el poblé hi ha torrents de sang.
Que'l régim i el país son divorciats.
La coalició republicana ha de recullir les
santes ires del poblé contra la conducta deis
governants.
La coalició republicana ha de Iluitar amb
fé, amb virior, amb sinceritat, amb claretat
absoluta. Si ho fem així, sempre podrcm
oreijar-nos amb aires de victoria.

miren-lo amb despreci, ja que'ls homes que
procedeixen com ell no son dignes del res- .
pecte que mereix un adversar! noble; que la
reprobado ciutadana caigui per sempre damunt de sa testa d'anorma! i sapiguen d'ara
per sempre els nostres correügionaris que
en Iluites electorals encare és possible trovar un home sense, vergonya ni digriitat i
que aquesta vegada era qui respón al nom
de Ángel Molins Voltá. ' ' '

Un Ángel caigut

Per alguns de la "Lliga"

A les cinc de la tarde del diumenge passat un amic nostre sorprengué una conferencia telefónica de l'Angel Molins fabricant
i electorer, amb el Govern civil demanant la
pressió oficial per a canviar el resultat de
la elecció a favor del candidat encasellat, el
nostre amic crida dos testimonis que poguessin justificar aon convingués aquell conat d'atraco a la vegada que enviá un avís
al Círcül Federal produint e! fet grossa indignado i acte seguit Tavui dipuíat electc
senyor Salas Antón acompanyat de varis
amics i seguíts de gran nombre de correligionaris es presentaren a la pla^a de Pi i
Margal! coníerenciaiit-amb l'arcalde qui a
presencia deis comissionats parla per teléfon
amb el Governador civil i aquest contesta
que no volía íicar-se amb les eleccions de
Sabadell i el seu districte,í que.gería respectat el resultat de la elecció.

No som partidari's de fer burles deis ven- ,
suts, ni sobre cap creu posariem l'lnri, i
fins sentim compassió per les animes febles
a quines un contratemps fa enrogir de ,vergonya i fa espumar els ulls; émpró no
no podem menyg que fer esment de la conducta d'alguns subjectes que mangoneijen
la Lliga Regionalista dé" nostra ciutat, que
ara están purgairt el mancanient ais seus
ideáis, i no dubtem que molt car pagarán
l'arrossegar peí llot la seva dignitat política.
Els homes de ideáis teñen davant seu un
Interrogant: ¿Quina podía éssér la: determinant de i'actitut de la gent de ^la: Lliga?
Mai l'afinitat d'ideais després de la campanya^violenta que ha fet Ja «Ven de Catalunya» contra el govern d'en Romanones, ja
que liegint el confrare barceloní sembla que
torni an els tenips pretérits de Solidaritaí
Catalana. Tampoc podía la gent de la LlIga
anar amb l'encasellat en virtut de cap c¡tcumstancia de carácter local que servís
d'agiíitinant per un problema concret, ni
tan sois agafant-se an aquell principi socialment conservador i, egoísta del •mal 'menor,
ja que discorrent d'aquesta faisó, els seus
vots havíen d'ésser peí nostre candidat, peí
seu indiscutible talent, per la seva honorabilitat-mai desmentida i pels seus coneixements de qüestions financieres I económiques a quines mostren- especial predilecció
la gent de la Lliga Regionalista. Si afeccions

Eis repLiblicans, els antidinástics, e-ls enemies d'aquest rcgim' d'ignominiá hem fet
surar el nostre ideal' géneros per sobre
rideal mesquí de les dretes, i una vegada
mes hem gravaí en el coV de la nostra ciutat
volguda els sentiménts ele llibertat.
Val a dir per aixó, i. ho-escrivim amb recansa, que no totes les esqüerres, en aqüestes eleccions Jlegislatives, han sapigut apreciar líi greu importancia de! moment,
Empró som una opinjó, constituim una
fop^a, i será retut sempre qui amb bones o
males arts vulgni auiilar-nos. La tradicio
El nostre diputat electc senyor Salas
republicana de Sabadell és garantía d'éxit;
Antón, des de! baleó de la Casa de la Ciutat
i els republicans acoblals—i hem de procudona compte del resultat de la entrevista
amb Tarcalde i de la conferencia amb el
rar que res ens descobli, per á donar aixís
una lli(;ó en els deínés districtes—hem de . governador. Al tornar cap al Circo! Federal
el senyor Salas Antón fo,ii ovacionat ¡acomcontinuar aquesta tradicio per a esborrar
panyat per una'gran mnltitut indignada de
aquesta política d'insensateses que velen
les males arts del .caciquisme.
condeinnar-nos tots els migrats d'ideais que
Tots els esforgos deis bons republicans
aixequen cis seus valors per sobre la miseria
podien malograr-se per la baixa acció d'un
i la fam de! poblé.
vulgar,electorer sense idea! de'cap mena.
Quan veieu peí carrer a l'Angel Molins
Els republicans coaligats, hem de gravar
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La Comissiü Electoral de. Coalició Republicana ha organitzat un " X A M P A N Y " en
honor del diputat clecte D. ] O A N SALAS A N T Ó N , e! qiial tindrálloc 'ayui díssabte.,
día 15 del corrent, a dos quarts de deu de la n¡t erí-el S'^ió d'Acíes del C Í P C O I R e p u b i k á
Federal.
Están invitats an el mateix, totes les representacions deis pables del Districte, amb assistencia dcLnostre Diputat.
A dita festa de confraternitat, hi convidem no solament ais nostrcs correligionaris sí que
també a tots els''piutádans que h,agln víst amb gust el trioiní del .nostre candida!.
En la Fraternitat Republicana Radical i en el Circol Federal es déispatxen tikets f¡n.s avui
mateix, a le.=; 12 del migdía, al prcu de l'50 pessetes,
La Comissió,
Sabadell, Abril de 191G.

íainiliars predomínaven en alguns deis humes influients dintre d'aquella casa, no era
aixó motín per ésser Judes deis propís Ideáis
i una prudent passivitat salvaya al-hora les
conviccions i aquells afectes tan respectables
que cría el parenííu.
Motius mes rastrers i mes baJxos tal
* volta, icnien els regionalistes per Uar-sc la
manta al cap i convertír-se en satélits de la
candidatura de la Puerta del Sol.
Es.parlava aqiiests díes de campanya
electoral d'una entrevista tinguda en un palc
del Teatre Euterpe durant la representació
d'una obra d'en Benaveníe; allá els prohoms
regionalistes, prometerán Tapoi al candidat
d'en Romanones a canvi de que quant vinguin eleccions de diputats provincials l'aitre
apoiaría un candidat de ía Lliga que bé
podría ésser en Pere Pascual Salichs, que
per rao de la seva professió te necessitat
, de carrees que li donguin el prestigi que li
neguen els seus éxits jurídics i poiítícs.
Molt ens agradaría que la «Veu de Catalunya» ens digués quina opinió li níereix l'actuació política deis seus correligionaris de
la nostra ciutat.
Está demostrat fins a la evidencia que no
és Catalunya, ni elíseus drets, lo que Ilenpa
a la palestra pública a certa mena de gent,
les personáis conveniencies de quatre prohoms propicis a posar la má a la butxaca
quant una societat política passa enguníes
de caixa, les aspiracions d'algún arrivista
que a falta de condicions personáis fa de la
política un escambeil, l'instint de conservació molt desarrollat en alguns sers de la
naturalesa, son indubtablemcnt motius suficients perqué la gent que mana a la Lliga
hagin arrosscgat ia bandera catalana ais
peus d'un candidat encasellat.
Si la patria tingues ritual, al passar el
seu temple serien execráis per abjura.

Els dej mal el menys
Quan va caurer el govern d'en Dato I és
va comentar a parlar d'eleccíons, a! fer-se
públic que'n Silvestre Romeu és preséhtaría
candidat, la bonageni, la geni seria, els
moralistes saigeneris, varen fer en contra
de dit senyor una campanya sorda.

Per les taulcs del café, parlaní d'cl!, se
sentíen converses que avergnnyíen; els que
mes tart han sigut els seus defensors, el
criticaven despiatadament,
Jamai nosaltres havc;n dit d'cll lo que
digueren els nostres adversarla quan sapiígucren que s'havía pres en serio aquella
profecía que Ji feu una gitana de que sería
diputado.
Tan sois un grupet d'ín'tims el deíensaven
toí rient, aixó sí, perqué son molt bromistes
els de la seva penya. Son tan bromistes,
• que per élls, la Iluita passada no há sigut
altre cosa'que una broma, I s'en riuen d^e la
derrota deí seu amic,
Fóra, dones, d'aquest grupet d'amics,
tot-hom estava conforme a que'n Silvestre
Romeu no era el mes indicat per ;Í representar amb Iluiment nostre districte, i fou
allavores que nosaltres sapiguerem de la
seva vida coses que ignoravem, dones altre
íeina tenim, que cuidar-nos de la manera
d'ésser deis demés.
Nosaltres, que no abusem del mot amor
a Sabadell, com abusen eís que s'anomenen
classe directora, poro que hem demostrat
mes d'una vegada que l'estimem de debo,
buscárem a un sabadellenc digne per a
liuitar enfront de quí, sense condicions de
cap classe, pretenía la representació de nostre districte en el Parlament Espanyoi. i no
ens íerem ilusions, Sabíem que la bona
gent no perdonaría al senyor Salas Antón,
nostre candidat allavores i diputat avuj,
per ésser borne d'idees progressives. Els
coneixem be prou els senyors Esleves sabadellencs, per creuré'ns que davant !a significació de nostre candidat, deixaríen de
votar a qui segons élls, representava la
immoralitat í el vici.
No volem, en aquests moments de pena
per el vensut, fer una comparacio entre un
candidat ¡ altre; pero sí sostindrem quc'ls
homes que estimen de veritat a Sabadell,
els que volcn que qui els representi sigui un
ciutadá digne, no podíen votar a altre candidat que a! nostre.
Pero les nostres classes directores no
son ni bons sabadellencs, ni bons ciutadans.
NI son católics, ni protestants, ni monárquics, ni res. Son la negació de tot. •
A excepció d'uns quants que's poden écímp-

H:ar amb els dits de les mans, la nostra bona
^e/íí es distingeix per la seva ignorancia;
i és per aixó que tan. sois uns quants que no
professen els nostres ideáis polítics, pero
que'n teñen d'ideals, votaren i trcballaren
per el triomf de la nostra candidatura. Els
demés, els negats, els hipócrites, votaren
tots com un so! home la candidacura que,
segons élls mateixos, representava lo que
no volcm lomar a repetir per compassió
al vensut.
Després d'una campanya intensiva en la
qual hi havíem posat tota l'ánima, fent tota
classe de sacrificis i despreciant tots els
perills, bé podem cantar victoria. El nostre
volgut amic D. Joan Salas Antón, és- avui
el diputat deis sabadellencs,
Esteni saíisfots d'haver complert com a
bons republicans i com a bons sabadellencs.
Ens cap la satisfácelo, ¡ aixó ens omple
de jola, que som nosaltres qulns hem liuitat
per a que Sabadell tingues un representant
que honres el districte, i de la nostra actuació en la passada Iluita, deis nostres sacrificis, de la nostra victoria, no n'esperem cap
^benefici material.
Que ho sapiguen els nostres adversaris.

ECOS
una victoria mes gran encara dintre ¡a
H'' I lia
victoria de diiimenge passat: és el retorn de
la fe en la conciencia deis vells federáis, es el
federalisnie d'alires temps que, imposa, de non la
sevaforpa. La nostra entitat vibrava, plena de
febre, en aquella hora suprema de Vescnitinl, a
i'anar-se lleginf les actes, aqaelles acles deis
col-legis que tantes voltes ens havien sigut com
unes esqueles morüiories. I vibrava la gentada
enorme. vlt)rava aquella sala tmmensa pels aplaudiments frenétics, i vibraven les veus que pregonaven la victoria. ¡ perdufs entre la niultitai hi
havien els vells federáis, aquells federáis que
alfaren el nostre casal i iniposaren la seva supreniacia, per mig de ¡'Ideal i deis vots a la nostra
ciutat i al seu districte. Perú aquests vells federáis
de blancs cabells, de testes sonrosades, anit) el
rostrepie d'arrugues, ira I'únic que no vibrava,
perqué aquell retorn a les pret.'-rltes victories canfava dintre seu com una dolpajola i ploraven,
ploraveu d'emoeló.
Com ¡es velles Imndcres, .com els vells eslandarts, caní tes idees velles i les velles proclames,
no poscni en un musen lampar en aqkests vetts
fetlerals que'ns queden, l^ensem que aquell borne
feia un día eleccions amb mes entusiasme que nosaltres i que avui, ja vell, no te mes un cor que
plora p lernalment, n In prim.ern victoria nostra.

Algunas letras
Bien es verdad que civl)iera de dejarse como
cosa niuerla csfo de las elecciones porque, en
verdad, causan nauseas tanta ilegalidad, tanta indigna coacción, tanta basiir,i y tan asqueroso modo
de prostituir el sufragio y malear la dignidad de
e'ectores que scguríimente no liciien a punto fijo
conciencia de lo que représenla el aclo que ejecntan.
Son CLilpfvbles los que burlándose de la ley y de
la dignidad humana lian pagado votos a lodos
precios y organi/;ado coacciones y ruedas por querer ostentar la investidura de diputado a toda costa
y para sus fines particulares. De estos el pueblo no
debe ni puede esperar nada. Si- estos son culpables,
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muchísimo más culpable^ lo serán los encargados
de hacer cumplir la ley. SerJ por la ciientii que les
liene. Esto no son elecciones, esto es una hurl:i
cruel, uua porquería de la cual se aproveclian
cuatro v/vos~con sueldo o sin él.
En nuestro distrito el aspirante a dípiífado señor
iíoiueii iiizo manifestaciones que, en verdad, le
coldcaro'n a muy bajo nivel, liii ias esquinas se
leían unos cartelones .concebidos en los siguientes
términos:
Caiólics: Voten u en Siiveslre Romcii Voltá
qiti ha fet palesa afinuaciá de fé reilígiosa i s'lia
ohUíiat a dcfensai t/na/sevo! atac a nostres conviccions caióHipies.
¡Que comentarios pueden hacerse al leer las
anteriores líneas!
¡De manera para hacer votos de fé religiosa i:a
necesitado e! snñoí Romcii querer ser dipnlado!
No hablemos ni comentamos; no vale la pena
de liabkr de .esto ni de todas cuantas maquinaciones más o menos burdas ha hecho dicho señor
para lograr su objeto. Ai fin y al cabo no es él el
i'mico culpable, como él hay, muchísimos y aun
peores. El verdadero culpable ya queda dicho, es
quien lo permite; el Gobierno que utiliza tanta
granujería para sus fines.
En cambio en el Círculo de Bellas Artes tuvo
tugar la reunión protesta por el asesinato del eminente Granados. Naturalmente, para esto se dispuso
un gran lujo de fuerzas y una constante amenaza a
las palabras que emitían los oradores, óslos, ante
la distinguida concurrencia que llenaba profusamente el local, hablaron discretisimamente para no
caer, pues el delegado de la primera autoridad
civil y liberal llegó a decir que se llevaría presos a
todos los asistentes en el caso de hacer alguna
alusión en contra la neutralidad.
¡Estamos en tiempos en que gobiernan libeíales!
Comprendemos.
Es necesario guardar toda -clase de consideraciones y respe',os con los que hospedándose en
nuestra patria ncs,echan las embarcaeiones a pique
y asesinan a compatriotas.
¡Que le vamos hacer!
En estos momentos •solemnes para el mundo,
Esparia no se peocupa de su porvenir, no se orga
niza para los tiempos futuros. Las mismas torpezas,
el mismo modo de ser, vivir... miserablemente,
un pueblo que se procura embrutecer con una
cuUuia-de siervo, sin ideales y sin esperan?as.
¡Pueblo íníimo!-Así te quieren los que tienen la
sartén por el mango.
Gobiernos sin sentido prático.
EMILIO TAKRIDA.

Cas de... moralitat
Amb inotiti de les passades eleccioiis
s'lian doiiat uns cassos bastant «xücants»
que no piic per nienys d'aptmtar-los en
aqticixes columncs.
El mes gros de tots és el que passá el dijous darrer en l'escrutini general. Al nostre
Silvestret ja feia. un quan temps que se li
liavíen ficat tmes sebes (sen'sc pá) en el cap,
que feien ritire a tnés de quatre, i aqiieil día
se l¡ varen grillar i va pogiier treiirer del
sen magí (o de! deis allres), fer una protesta que havía de fer perdrc l'acta del senyor
Salas Antón. Pobre noi! Quina por! Volguer protestar pei'qué din que varen entregar dugues mil pesseíes a un sccrefari d'un
poblé. Voléu absurde niés gres volgtier fer
crcure a ¡a opínió que'n Salas havía entrega! aquest diners! Sort que ho explicava a
la gent del ferro, els tlnjcs incondicio'nals
que li resten. Miren que és prou, volguer
donar-nos una IHgó de moralitat, un homo
que poiiticament l'ha perduda. O sino, que
respongnin la,casa de la vila de Ripollet,
conien<;ada peí seu mestre senyor Turull

i deixada amb la cara encare bruta per
no poguer-se acabar perqué s'havíen acabat els fondos de la elecció passada; ell
bavia d'ésser l'encarregat d'emblanquinar-la
i escuipturar-la, deixant alguna coseta per a
les escoles, tampoc acabados; després el
sccrctari de Sant Ctigat del Valles, i el mateix de Santa Perpetua, que veient el «timo
del rellotge» varen votar al senyor Salas
Antón; i aquí és allá on li cou mes la llaga.
Vaigi fent el miirri Silvestret. Oi que si
a les vuit del vcspre del diumenge li diñen
qtie li lia de costar quatre mil duros els dona?
I per quatre cents es va deixar perdre ThO"
ñor de poguer anar a Huir per Madrid del
bra^; d'un parell de cocoiles la seva arroganí figura, amo aquella pose de kaiser.
Pobre moralitat'en mans d'aquella gent! I
després, homc, ¿qui li fa anar pels pobles
amb VEspaíega, aquella [^figura tan gran?
Ens feu llástima ¡pobre penya! Ara sí que
totes aquellos dones del carrer de Frai hi
haurán perdut; ja no s'organiízarán aquelles
jiiergues que tant disfrutaveu ells i que
tants bons proíils ne treien clles.
Ara Silvestre, si'm vol creure a mi, mes
val que quant se li presentí un-cas de moralitat política estudii una mica mes i no es
trovará com aquesta vegada que per contes d'un cas de moralitat ha sigut un caso
de rabia; ja h¡ estí'i acostumat.
R.

L'escrutini general
Dijous en el Palau de Justicia, la Junta
provincial del Cens va proclamar diputat,
per majoría de vots, a don Joan Salas
Antón.
^.
El representant del senyor Romea va presentar algunes protestes i una de carácter
general per coaccions i compra de vots.
Mes ciar. El representant del senyor Romeu
va volguer esquitxar ais republicans amb el
llot que va emplear el senyor Romeu en les
eicccions; empró nosaltres estem tan distanciats d'ell, que'is esquitxos no van arribar a
tocar-nos. '
No sabetn si aixó és infantil, o ésruí, o
és baixesa d'ánim. Atribuir-nos a nosaltres
lo fet pels silvestrisíes, o és candidesa o és
mala fé. Nosaltres podem sóstenir -ben alt,
amb proves irrefutables, que hem vetllat
sempre per la puresa del sufragi. Ells no
poden dir-ho a¡xi. Empleant la coacció, el
soborii, la mena^a, queden condemuats públicameiit com a corruptos del eos electoral,
Tením la plena convicció que les seves
protestes no produiíán cap efecto al Parlament, empró siga com siga, sabrem vetllar
pels furs de la nostra dignitat.

L'entusiasme

entre'Is

nostres corrcligionaris
Fou imniens Tentusiasme que desperíá el
resiiltat de la. passada elecció. A Thora de
rescridini en rcspaiosa sala de la nostra entitat s'hi congrega una immensa gentada desitjosa de saber el resultat de la mateixa.
A mida que anaven arribant los actes foren
rebndes amb grans aplaudiments al saber-se
que el nostre candidat portava sempre majoría sobre l'adversari.
Després de Fintení de sustracció d'actes
—que. ja espliquem on altre lloc—la gentada fotí mes gran que mai í que conientava
amb molt enttisiasme el resultat favorable
.deTelecció.

A l'arribar riíltima acta, que sigue la de
Santa Perpetua, fou rebuda amb grans
aplaudiments i visques.
Perú quan aqu.csts foren mes frenétics,
convertint-se amb gran ovació,fou al fer-se
públic que el senyor Salas Antón liavía sigut el'iegit diputat per majoría de vots. El
Sr. Salas Antón pronuncia un breu parlament
agraint ais republicans d' aquest distrícte
la representació que se li liavía coníiat.
Felicita també a les Joventnts federal i radical per el braó amb que havíen Iluitat, i
acaba dient que's considerava honrós de
aital distinció, que un día ostenta ViMustre
mestre don Francisco P¡ i Margall.
A l'acabar fou també ovacionadissim, donant-se a rensemps visques al candidat i a
la Keptibllca. S'aixecá altre volta el senyor
Salas Antón i demaná un aplaudirñeiit per
el nostre estimat correligionari, el digne diputat provincial senyor Joan Sala Busquets.
El públic repetoix l'ovacjó, en mig d'un
immens entusiasme.
A la nit s'improvisá un concort i un ball
en celebració del triomí obtingut. La gentada que hi assistí fou enorme, siguent ímpossible donar un pas pcl café i a l'igual
que ia sala que també es vegé concorregudíssinia.
P e a felicitar a! diputat electo, vingueren
nombroses comissions deis poble§ comarcans, compartint amb nosaltres !a alegría
del triomf.

El nostre extraordinari
De véritable éxit pot cáÜficar-se QI que
a les 6'10 de ia tarde sortís ja al carrer el
resultat tgtal de la elecció del diumenge
passat, en una fulla suplement del nostre
periódic.
A les oficines d'En Silvestre Romeu varen enterar-se de la seva derrota peí nostreconducta; aixó demostra la excelent organització de que disposaven.

Los tejedores
Para el buen amigo mío Miguel Majil.
, Teje, teje en el telar
de tu tela larga...
Urdida
de miseria i de pesar
como el telar de la vida.
Crujen los hierros.
Canción
que es eterna; que es amarga.
Como una couti'niación
de ¡a tela...
Larga., larga...
Ruge el telar de furor.
El telar nunca se cansa:
no es la bestia de dolor
del que teje...
¡No es la mansa
bestia enferma, que a! sufrir
siente el dolor de la vida
y el gran placer de morir
romo'una bestia vencida!...
Teje, teje el tejedor...
sin protesta, no reclama...
Manca teje tela-amor,
¡porque robaron la trama!
Nunca tejerá placer.
En el telar del calvario,
siempre tendrá que tejer
telas que serán sudario.
Es eterno ese telar
que va. tejiendo dolores...
¡ Tela ardida de pesar
no "abripard" nunca amores!

SABADELL FEDERAL
Teje la tela eternal
de dolores del trabajo...
como el himno más fatal
de las miserias de a/tajo.

manifesten que '1 restablir dita costum és
per a set^uir una tnidició que no's pot pcrdre,
i consideren que ixquii'át ga^tu, és un ^gdsto
méñ que a la hiscnda municipal nn li \iiidr-i
d'iiquf,
Ei senj'or L l a g o s t e r a ' e i s Contesta convcnieatment. Diu C|uc'l poblé no comenta favorablement aquell diñar al sentir el \ampiiny
que's destapa, peiquc l'lia de pagar. Jo sen
tiría, sí hi assistís. un escn'ipol de conciencia.
Eís scnyors Mir, Cusido i FaiTcras rectÜiquen i Com es natural, aboguen nomcs peí
restablimcnt do dita coslúm. que a la ^-egada
serveix per a cobrar els sacrílicis que l'an cls
regidors durant quatre anys en aquella casa.
Torna a rectilicar el senyor Llagostcra,
dicnt al senyor Mir que no s'han de donar
\'alor ais trebally deis regidors per cobrars'ho amb un diñar. Rel'erent a la tradició diu
que d'aquesta en son molt aimants m;'ntrcs
el gasto que reporta el seu sosteniment no
s'ho hagi de p a g a r cada hú. Com á i \ í s és. la
tradíció es perd i ningú s'cnrecorda.
Se passa a \'otaci(') la esmena i 6s rebutjatla per 10 vots contra !!. Queda aprovat el
dictamen.
A sobre la taula hi ha tres üictaraeiis que's
discuteixen scguidamcnt.
El primer es un de la Comissió d'Hisenda,
posant i'adopciú d c mides per a f c r efectíus
els dcscoberts deis morosos, en'íi'íirbitri de
inquüinat,
:...,.'
El senyor Llibre diu que's donguí mes plag
quc'l senyalat en el dictamen.
Els senyors Llagostcra. Vilatobá, i AIsina
fan constar ei seu vot en contra de! dictamen.
S'aprová aquest i el senyor"> Llagostcra
explica el vot, manifestant que no voi teñir
hi responsabilitat d'anar contra els ciutadans
d c S a b a d e l l que no poden p a g a r i desprc's
perqué no vol teñir solidaritat .en. aquest
acort.
El senyor F á r r é r a s li estranya ai\;ó i H
manifesta que en dit impost d'inquilinat h¡
deu haver alguna cosa mal feta que ara s'hi
vagi en contra.
HI senyor Llagostera diu que aixó ja li
contestará d,egudament despres del dcspalx
ordinari si el president li pcrmet, (S'acordá
després que se li reservi la páranla per a la
sessió vinenta).

Teje con ¿a esclavitud
tsla negra... y amargada.
¡No tejerá juventud
cuando lesea robada!...
Teje sufriendo el dolor.
su ruta llena de abrojos.
¿No-tejera el tejedor...
cuando le roben los ojos.'
Teje paria íu pesar,
tus penas y tus dolores.
/Será eterno tu penar
amarguras, sinsabores.'...
Teje, teje. Juventud,
que la trama es aun larga..,
¡ Teje tela de ataúd,
que es tu tela par lo amarga!
No tejerás la canción
'
sin imponerte al mandato
de tu burgués...
Oración
que reniegue del silbato
que te exige este 'poder".
¿Que esclaviza tantos días!...
Y que te exige tejer
cuando el burgués... teje orgías!
Teje, teje en el telar
de tu vida de calvario,
que el burgés tiene una "altar"
donde hay ropa de sudario.
Teje, teje ¿oh,
Teje juventud;
Tu telar es de
y hace ropa de

tejedor!^
trabaja ...•
dolor
mortaja.

Para dejar de sufrir,
tejedor deja la trama,
que tendrás que maldecir....
tantas veces...
Y reclama
• con firmeza tu poder...
¿ Y teje unos gestos bellos!

El segon, resolguent,una moció del senyor
Llagostcra, refcrent ai aument del sou deis
cmpleats municipaís, es' motiu d' una llargui.^sima discussió. En resum queda rchuL
jada aquesta mbci<) per 10 vots contra W.
Aquesta consistía en augmentar els sous
deis cmpleats municipaís de la següenl in;incra: Tots els que el seu sou passi de í)0 pessctes mcnsuals, un auL;inent de ],"> pcssetes,
els que'n cobriii 00 pessetes, 10, i els que no
arrivin a fiO ptes. 7'.")ü pessetes.
El critcri de la Conn'ssii), scgons declaní
el senyor Lla^^ostera, contcstant a una de les
impertinencics del senyor Codiná, fou de
que dit augment no siguí major que'l concedit ais obrers per l'Unió industrial.
Altre desestimant una instancia del <^Cirop
Ciclista S a b a d c l l ^ demanant reducció de
i'impost deis arbitris sobre inscripció i circulació dc bicícletes, també es motiu de molla,
discussió. pero s'acprda que pássi de nou a
lo Comissi('), i que aquesta tingui en compte
la proposiciit que la el senyor A r a g a y , consistint en que no paguin l'imposL els individuos aertcneixcnts a dit "Grop».
Seguidament .'í'aixecíí la sessii).

Noves
Dijoiis viiienl, día 20 d'abril, a leí 9 de la iiil,
tindrá lloc.cn ei saló-caló del Circol lícpubíicá Federal un gran concerl a carree dei tan aplaiidit
"Quiníet Rccreu", cooperant-hi la tipie María Faura
i el bariton Domingo Gubern, acompanyats a piano
per el mestre Esteve Papeil.
Després del condirt titidrá lloc un f^randiós bali
gratnit.
Les consnniacions sufrirán 10 céiitims d'aiigmeiil.
^Dcmá diunicnge, a les non en punt de la nit,
íindrá iloc en el teatre de la Fratcrnitat Republicana Radical, uira extraordinaria funció a carree de
la Agriipació que dirigeix en Perc Sanahnja, posant-sc en escena él dra:na en tres acles "Las Joyas
de la Roser" i la.comedia "La criada nova".
Impremía Sallení; Saht Qiiirse, ,319 - Teléfon 'SáO

¿Si fu dejas de tejer!...
los burgeses... ¿Pobres de ellos!
PLATÓN PEIG.
Canto n de «La Bestia Esclava-- del libro en preparación
«Versos de Amor y de Odio».

Sessió de rAjuntament
DijoLis passat celebra e! nostre Miinicipi la
acostiimada sessió de seííona convocatorifi.
S'aprová i'acta de la scssio anterior, ifíualmeiit que i'ordre del di'a de la prescnt.'
El dictamen de la Comissiu do Gobcrnació,
restablint la festa del Dilluns de Pasqua, al
Santiiari de la Salut, es impusnant peí senyor LlaíJíostera, e¡ qual íi'oposri el restablir
l;i cosrum que tenía rAjuntament de üer un
diñar en aquel! día. El nostre amic fa atina
des consideracions sobre el gasto que reporta dita costum, quan lii ha tantes necessitats mes perentorics que a t e n d r e r . i\cab;í
fent la pr(*posicÍM de que dit diñar sigui pafíat del portamonedes de cada comensal.
" S'entaula un llarijuíssim debat en eí que hi
intervenen e i s s e n y o r s Mira Cusido, e l s q u a l s

SABATERIA

TOÜS
Es la casa que ven el caleat
i mes

ben confeccionat

mes
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Kíosc de Canaletes

S. EN C.
Exigeixis en els tcips Ui marca del Represenfant

Gasseosa F. PAMÉ
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