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Després de les eleccions
corromput per la gcnt de les dretes, i, sobre
tot, hem de matar el caciqulsme. El caciquismc és una plaga quasi desterrada de. la
ciutat nostra, i hem d'evitar que's reprodueixi.
Els poblesrurals, que son els mes castigats, deuén comptar per a foragitar-lo amb
el concurs de la ciutat, i no sois en el període electoral, sino sempre i a totes hores.
Ha de desapareixer de nosaltresla dolenta
costum política de recordar-nos deis pobles
del districte en díes d'eleccions.
Hem de fer quelcom mes, amb mes assiduitat i permanencia. Destruir el caciquisme
aon existeixi, i irnpedír que aixequi el cap
aon sigui vengut. Per a fer aixó hem dé
crear interessos, hem d'emancipar conciencies, hem de Uibertar indívíduus, i hem" (le
contestar en tots els terrenys la procacítat
Cal, dones, que la mantenguem ben viva
deis governanís.
aquesta forpa. Ni per mires partidistes, ni
Si les campanyes electorals serveixen
per l'afany de conquerir actes, hem de trenper aixó, serán dignes d'aplaudiment. Si sois
car aquesta coalició republicana, i diguin lo
son per a olvidar després ais quins han coque diguin, i facin lo que facin ^ s nostres
rrespost a la nostra veu, no val la pena de
enemics polítics, els republicans coaligats
comengar-les.
"hem de fer feina. Peina sagrada, contundent,
Al caciquisme hem de segar-lo de socafecotída,
Hem d'aixecar l'esperit decaigut de les arrel. No hem d'oblidar que aixf se fa democracia.
esquerres; hem de purificar el sufragi tant

El triomf assolit per la nostra candidatura,
en les darreres eleccions, és degut, sense
cap dubte, a la forga democrática que representa en nostre dislricte la coalició republicana; sense, per aixó, que volgiieni dir que
el nom del nostre candida! no fes garantía
d'éxit.
Empró no cal que'ns forjem iilusions ni
af^afem pretensions d'ésser una forpa. Ho
diem palesament, sense eufemismes; tal com
ho sentim i tal com ho creiem. Els federáis
isolats no hauríem pas fet trionifar an en
Salas Antón, ni l'hauríen fet triomíar els
radicáis sense'ls vots nostres. Lluitánt separadament aquests dos paríiís, cada hü baix
el seti punt de vista, l'esforc; de cada hii
bauria sigut infecond. Units, coaMigats,
representen] una opinió i soni una Torga.

Celebrant la victoria
Si encare entre'riosaltres existís aigú que
portes dins l'ánima les negrors del pessimisme, se li hauríen desvanescut davant
l'explendor de l'acte celebrat dissabte passat. Perqué no era solament la forga federal
que renaixía, sino que era tot l'esperit república d'aquest districte que s'explaiava en
aquella immensa sala d'actes de la nostra
entitat on tingué lloc el xampany en honor
del digníssim Diputat a Corts per aque'st
districte Don Joan Salas Antón. 1 és que els
republicans, els lliberals, els demócrates de
Sabadell som altre vegada una forga que
avanga camí del triomf, i el que intenti posar-se al davant será arrollat facilment, perqué en contra Tentusiasme i en contra la voluntat d'un poblé, no hl ha forga deturadora
possibie...
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A quarts d'onze comengá aquest importantíssim acte, just coronament de la nostra

campanya i del nostre triomf. Al llarg de
vuit taules s'hi assentaren uns 500 comensais, la majoría federáis i radicáis, entre els
quals hi vegerem a molts correligionaris deis
pobles veins, aixis com també a molts sabadellencs que, sense ésser correligionaris'
nostres, volgueren testimoniar al nostre D¡fiütat la seva simpatía.
La taula presidencial era ocupada pcls
scnyors Salas Antón, Sala Busquéis, Aligué, Ribé, Aragay, Alsina, Peig, Graeils,
Úagostera, Vilatobá i Alguersuarí.
La curta libació transcorrcgué amb tota
cordialitaí i franca gcrmanor. S'ha de fer
constar que siguercn ofertes per al mateix
les numeroses ampolles de l'acreditat anís
«Picarol» per el diposiíari d'aquesta ciutat
En Jos'ep Fito (a) Misius, obsequi que fou
nioit celebrat per la concorrencia.
Sentim, per la falta material d'espai, no
donar cabuda ais discursos que s'hi pronunciaren, perqué al fer-ho curí i ¡mprecís sem-'
pre dona lloc a males interpretacions. No
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obstant, tots els oradors abogaren per la
unió de tots els republicans i ais temes que
de la mateixa se!n deriven, siguent tots ovacionadíssims ai finaützar llurs peroracions.
Comengá el president del Comité senyor
Aligué obrint el brindis i explicant l'acte.
El regidor senyor Aragay parla en nom de
la Comissió Electoral óferiht el xampany al
senyor Salas Antón, I el precedeixen en
l'ús de la páranla els senyors Elisseu Viñas,
Domenech i Domenech, Jaume Ninet, que
llegí, en nom de la redacció de SABADELL
FEDERAL les quartiiles que publjqucm mes
avall, Jaume Llagostera, Salvador Ribé,
que llegí una adhesió a l'acte del president
de la nostra entitat; Pere Martí Peydro,
Moliner Salcedo, Amadeu Aragay, el diputat provincial senyor Joan Sala Busquéis, i
per fi, en mig d'una delirant ovació, s'aixecá a parlar nostre diputat senyor Salas Antón: que feu un brillant discurs resumint'lo
dit per els oradors en aquella vetllada.
I amb forces visques al diputat i a la república, se clogué tan agradosa festa a dos
quarts de una de la nit.
*

Veus-aquí !o que llegí el nostre company
Ninet:
«Companys: La Redacció de SABADELL
FEDERAL vol que jo, en aquest acte de confraternitat republicana, també hi digui quatre páranles, i ho accepto amb molt gust.
El motiu d'haver sigut Ilivertat d'una vida
que pels qui pensen com jo és un gran martiri, i el motiu de veurer que el poblé de
Sabadell i son districte ha romput Tesclavatge del caciquisme, m'han causat Vemoció
mes fonda que he sentit en la meva vida.
Per fi ja tením a ün borne digne de nosaltres, un borne que sabrá aixecar la tralla
dintre d'aquell casal de Madrid on hi alternen llastimosamení i'home mes bó amb el
mes dolent, dintre d'aquella casa on s'hi juguen els destins d'una nació, dintre d'aquell
• temple proíanat on mentres els uns volen
curar les nafres de la pobre Espanya, els altres li van cavant la sepultura.
Ara, senyor Salas Antón, ja teniu l'investidura parlamentaria; ara el funest Lacierva i els seus companys de la Junta de
Iniciatives ja tío podrán tirar al cove aquells
meravellosos projectes que'ls enviaren per a
afrontar la miseria d'Espanya i que us agrairen amb un «besa la má». Avui ja podréu,
no sois demanar, sino exigir. Penseu que
aneu a Madrid per a la reabiütació de Ca-
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taUínya, per ia salvació d'aquesta desventurada Espanya i per la nostra anyorada
República.
Aneibhi amb e! cap ben alt, i ja els podcu
ben dir a aquells que'ns desgovernen, que
els dirigiii la paraula en rioni del poblé de
Sabadell i demostreii-los també que és un
poblé másele que si convé sabrá fer prevaldrer amb els punys lo que amb les vostres
santes paraules no vitlguin reconeixer.»

ECOS
p i . Tenips i la Iglesia no cstavcn
pásj^acord dijous passat al fer del inateix''mi
Dijoiis Saiii guau era un dijoits per un Corpus. Perqué aqucU sol rittilant que feia palpilar totes les coses,-i l'aíre iniiable i el cel
ciar i els lilas floriís i les /viles deis afbres
que iniciai'en ufia sinfonía primavercd, posatil en tais oís llavis aqiiest crit clássic:
" Voilá le prinlemps que arrive!«, no eren
pos per un dia reposat, qitiet, pié de solitiU,
propi per les, animes litúrgiques i ascétiqíies
deis valóUcs, i coin ve deslinat a ésser el Di¡oiiS 'Sant; i que a ittés haiiria de teñir un
cel m'ivol, un ambiení trist, amb pinja llcugcra i monótona, la qual fes recnUir el cor
pensant amb els nu'sleris fondos de la diada.
J així hauría de 'disposar-se per quan ja
nosalires, compa/iys inseparables del Progres, lieni csborrat del calcndari calólic el
Diveiidres Sant, que deixasens efecte aqaell
vers d'en Franeesc Pujols:
. -Oh divendrcs,
grandivendres,
¡a soletat del món/»
quina solelat trenqucm comeiii'aiil de bell
maii la feina de cada dia.
I és que aqítestes diades han prés a casa,
nnsti-a estat de coses tradicionals i típiques,
fent d'aquesíé's co.'iiunis una diversió niés de
les diversions de cada idividuu. Perqué, que
té d'air¿ictiu en nosaltres la prófessd, per
e.xonple? Aquesta ja no és una exacerbado
deis senlimcnts religiosos ni fa sentir espasmes mistics lá 'síva desfilada, qúe.ve a ésser
una cosa teatral i de íratnoia, que en veienlla. un pcnsa desseguida si alió no ha fugit
d'iin Iloe fose, oii la pols i els insectes hi feien
tot l'any, les seves. femes. Quina scnsació
dona al cor la pl//sliciiat d'aquesta professó?
Ni els armáis ni els liebreus de vermelles
vesiidtires; ni les vestes de tela barata, ni els
ciris qilc cremen, ni aquelles cucurulles, reniinisceneies deis sambenitos /nqiiisitorials,
ni els pl/its de cendra, ni les cines abomijuí
bles en que fou clavcú, Jesucrist, ni aquella
dona, l'elerna beiata que mostra els pens
nasos, caminant leidanient^per a no fcr-se
mal, ni els tabernacles que porten iins homes
que cobren d¿n rals per a
passejar-los,
ni aquella Alare Dolorosa que plora la
morí del Pili, ni el propi Cri.'it clavat, res li
diuen, al cor la visió d'aquest. espectacle. íís
solamcnt pels uils aquesta decorado vella
que passa pels nostres carrers tots els anys
en aquest dia.
Que diferents som de la Espanya ascética
i violenta, térra de sants i de conqiwridors,
de monges i de guerrers, plena de decadendes i d'amarguresl
Tot. Catalunya és coni
Sabadell en aquest dia, en que les professons
posen un aire pintoresc ais seiis carrers. En
quina, eiutat catalana passa cont. en les de
Castella, en sigitent ia Setmana Santa.'' Parlant-ne, un escriptor subtilissim ho descrivia
així- 'En Verehaereii i en Parres recullircn
visions trágiques de l'Espanya
cristiana,

amb els Cristos negres i sagnants, amb les
Doloroses, els pcnitents, els cauts religiosos,
totes les reminicendes del Calvari i tot el
seniiment católic atormentai i atormentador,
a lo Fclip II, formaren uns (¡uadron espa-.
nyols que tenien tota la negrura del uiantell
de la Ver ge deis Dolors.
Aqüestes professons trágiques eren a Toledo l'ascétic i l'Iiistóric; eren en les ¡lennitcs,
basques i navarres, on encare les niuliituts
s'arroceguen darrera les imatjes amb trcniolors nnlenaris; eren a Andalusía. ardenta i
supersticiosa, on el pas del scpulcre de Jesús
davnrU de la presó, els cinpresouats agafats
a la reixa li canten «saetes» que dcsprés repetdxcn per tots els carrers agenoUats davant deis «-Passos» i amb els brafos e::lesos,
la n-iare qi4e té el fill a presiri, i un ni.dalt
incurable, i un fandtic, i un que sofreix
d'amor, de im&eria -o- de cansamcnt de
viure..."
' ' . "Aquests dolors cristians no éls .posseim,
coin tanipoc aquest inistidsme truculcnt que
. fa cuja Espanya una miseria mes, a la que
nosaltres la oposem les nostres fonts conegudes, els nostres boscos arnics, amb gent
cjue fa libacions en honor del Crisl inort i
amb parellcs d'cnamorals que canten, furtius un duetto d'amor darrera les mares confiades...
JOHANNAN.

Tot rient
No s'heu fixat amb el posat qué f-eieii els
nostres senyors Esteves durant aquests díes
de gntzñrn mística?
No'ls heu vist passejar per aquests carrers,
vestits de negre i amb una cara de llástima
com si els passés alguna desgracia?
Jo.vareig estar tcmptat de preguntara dos
furibonds silvcstristes que sortíen deis padres
amb el cap baix, si havíen perdut ¡Llgiín acta.
Tots els anys, per aquests díes anorrlenats
sants, Vd. gent seria fa ri'urer d'alló mes.
Es un paper que'ls hi va tan b¿, que no sé
perqu¿'m sembla que atians de sortirdecasa
s'enseijen.
Son uns dies que no'm vinguéu amb estar
at cafí-^ Passojnnt pels carrers es ven cada'
quadro, que agafant ho de broma, vos hi divertía d'a!l6 mes. Dcu nos en guart de péndrens-hü en serio, perqué ni hauría per Eers'hi a cops de puny.
Miréu que's necessita frescura per a fer lo
que fan certs socis de l'adoració nocturna i
concurrents a í'Hdén.
Durant tot l'any vinga pecar. Queridas
per aquí; indeceticies per allá; Tuna juerga
darrera I'akre.
Pero arribant la setmana sania, vinga la
roba negre, al costat de la propia, i a visitar
els monuments. ¡Oh! i amb aquella cara.
No hi cree amb aquesta mena de gent.
Abáns si que hi crcia, pero d'ensEí que vareíg
sapiguer que'l Manau, cx-Jutge municipal i
ex-secretari de TEscola Industrial, era íill
d'un dentista, en tractant do católics, va ja.,,
els vuÜ ferrats.
Que no heu Ueigit detingudament el manifest que publicaren aquelles hrmes que varen
fer la presentado del candidat derrotat?

Redéu i quin fart de riurer quan vareig
sapiguer qui l'havía fet. Ferquc miréu que's
necessita ser Uonsa per a cscriurer tantes
tonteríes.
Llástima que no ho féssin en castcUá i amb
la fotografía de l'autor al mig. Els pagesos
deis pobles l'hauríen posat en^un'quaclro.
Vaija D. Llufs; el seu ponderat talent té
un íuli o es sevillano.
Estudfi,. cregui, estudíí; un home dé carrera com vosté, te la obligació de fer ho
mes be si no vol fer riurer.
fo sempre ho havía dit qUe a l a Lliga Regionalista hi ha lo bó i millor de cada casa.
Miréu que'n teñen d'honradés i decencia,
poh'íicament parlant, els de la Liig-í!
I en quant a fer sacrificis, no hi ha qui els
guanyi. ,3?í"'ho podéu haver vist els que'ls
crítiquéu continuament.
Ells que per la causa de Catalunya fins se
vendríen... els pantalons; en les passades
eleccións tinguéren que defensar contra !a
seva voluntat al candidat encasillat, nada
mcnys per un govern com el d'en Romanones.
Raóns? Si per cas les teñen elís.
Jo lo que puc assegurar-vos que'l sacrifici
que ha fet la Lliga, ha sigut la causa de que
alguns deis seus cspitostos es posessin malalts. En Pascual Salichs ha tingut d'allargar
la data del séu casament; el disgust que va
teñir, U. va produir diarrea, i els germans
TJllet encare tremolen d'un atac á'espaniaditis (diagnóstic del raetge Fuste).
I parlant de tot, voléu dir, amics de SABADELL FEDEÍÍAL, que's digne de que'l prenem
en serio el subjecte que vosalíres anomcnéu
l'ángel caigut?
^ Em sembla que lo mellor que podém fer
ís j-íurens d'elL No veiéu que K va^.anar
malament la jugada?
Hi ha homcñ qii'han vingut al món per a
fer riurer, i cí tal subjecte n'cs un.
Miréuse'l bd i veuréu que'l seu físic ja's
presta a qiae'ns en fumera; i molt rtiés els que
sabem alió... m'entenéti?
Si, si, bons amics; quan el trobeu-estlafeu
una rialla. I si el sentíu parlar, ¡Oh! allavo-'
res riureu serise ganes. Paraula.
ATIIOS.

Notes i comentaris
L' úitim gest d'En Silvestret
L'acta d'En Salas Antón ha sigut portada
al Tribunal Suprem per a depurar lo que hi
hagi de veritat en lo que s'afírmá en la protesta que'n Silvestre. Romeu Voltá va formular a Tacte de Tescrutini general.
Aconseílat peí despit i l'odi, en Silvestret
va teñir un gest arrogant, i va dir:—En Salas Antón no será diputat. L'afany de ser-ne
va cegar-lo, i, cegat, no va sapiguer veurer que'l Tribtmal Suprem és una de-les peques institucions sanes que encare ens queden a Espanya, i que'ls magistrats que'l
coniposen s'han de riurer de les ignoscentades que s'ha forjat en Silvestret per a
qu'en Salas Antón no trobi seiení en els
escons del Congrés.
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Hi ha persones que venen al món per a
fer el ridícol, i en Silvesíreí és una d'aqiiestes. Ridícol en lo de la protesta, ridícol en
lo de volguer ésser dipntat per forga, ridícol
en les bufonades que Henea-eii la penya de
l'Euterpe 1 en el saló del Liceu.
Val a dir per aJxó que ara 1Í bé lá bona.
Malgrat totes les grans inflaeneies amb
que compía a Madrid, en Salas Antón será
diputaí i eil quedará aplastat sota els peus
nostres. Sota els peus deis republicans d'aquest Districte.
No mes li regoneixercm e! dret del pataleig. Aixó s¡ que no podem negar-li.
La Iluífa passada
De les passades eleccions de Diputats a
Corfs s'en desprenen moltes ensenyances
que necessariament s'han de teñir en compte
i que nosaltres republicans i demOcrates
havem de recullir com enianacions del poblé
on radica la veritable sobiranía.
A la satisfacció obtinguda per la nostra
victoria, havem tJngut la decepció senipre
dolorosa de la derrota d'eminenís figures
' del republicanisme cátala i del reste d'Espanya. En Carner, en Salvatella, en Corominas i tants altres, no tindrán seient al
parlament espartyol. Fora de Catalunya
també han sigut derrotats prestigiosos elements republicans i aixó és de lamentar
sempre. Nosaltres no tenim autoritat per
donar conceíls a ningii, empró l'actuai crisis
republicana, mes aparent que real, ens sugereix la idea d'una revisió de valors en les
files d'esquerra, és precis sapigúer les cau.ses que poden prouir fenómens tan especiáis com per exemple el que els republicans
de Manresa apoiessJn oberíament a un candidat monárquic conservador, únJcament circumsíancies de carácter local poden determinar una actitut tan contraria ais principis
de pudor polític, que deuen ésser base d'acció deis elements republicans. A Figueres
veiem com caracteritzats republicans es
posen enfront d'en Salvatella per les seves
relacions ámb els homes deis partits turnants. A Barcelona veiem a homes del prestigi d'en Brossa, l'AIomar i en Lairet enfront d'en Lerroux i en Corominas per diferencia fonamental de principis? no mil
vegades; per qüestions secundarles únicament, ja que una i altra candidatura portava ben alta la bandera republicana; -no podíen determinar tampoc una separado les
tendencies conservadores i radicáis que
poden produir-se dintre un partit democrátic
ja que en una i altre candidatura hi havía
noms que representaven totes les tendencies deis ideáis democrátics. Com que no
veiém fondes diferencies entre la familia
republicana sería mólt práctica una comú
inteligencia que sempre resultaría beneficiosa per la causa del poblé.
El sulfat d e c o u r e
El nosíre diputat per aquest districte en
Joan Salas Antón, ha expedit at president
el Consell de Ministres de! següent telegrama:
,

Tautoritat, la Creu-Roja, en fí, i com és
dit, aquesta comparegué a recullir el noi
mutiiaí després de mitja hora de passar el
succés.
Aixó és vergonyós, i per a que no és
repeteixi, nosaltres confiem amb el bon zel
de les primeros autoritats, a les que dirigim
aquesta queíxa.

"A instancia de ninnerosos agricultores ruégole
encarecidamente en mi doble calidad diputado electo por Sabadell y presidente Cámara Regional de
Cooperativas se sirva disponer que el sulfato de
cobre sea proporcionado a precio asequible, en
evitación de serios confliclos. La creo de interés
para la viticultura patria que exige contribuya el
Esíado a pagar dicho producto, dado su enorme
encarerimiento.— Salas Antón."

L'elecció de compromissaris
La minoría republicana
No hem perdut número, sino personalitaís
en Tactual minoría republicana de! Congrés.
L'anterior es componía de vintitrés diputats. .De igual número, o bé un menys, si el
senyor Martín Fernandez no resulta república independent, com se.creu, está composta Tactual.
La pérdua lamentable d'en Soriano i Ba-'
rriobero, e!s mes baíalladors, es compensa
amb el triomf de Azzáíi i Llórente per'la
majoría a Valencia. Ha recobrat el seu Ijoc
per Sevilla, Montes Sierra, i ha sigut elegit
per Tenerife en Darío Pérez.
Ha perdut un lloc Catalunya a Figueres,
que recompensa en Salas Antón a Sabadell
i quedem sois perdent el lloc del Vendrell.
Queda Lerroux novament en eí lloc que ocupava en Pere Corominas a Barcelona.
Deis nous llocs republicans de Catalunya
queden vuit i desapareixen tres nacionaiisíes;
i els caíorze del rest d'Espanya son avui
quinze, contant el socialista Pau Iglesias.
Queda a Catalunya un sol nacionalista^
Rodés.
La representanió del partit federal ha
quedat com estava, amb la varíant del senyor Llórente, en lloc del senyor Barriobero.
Encar que sens estar en el partit, son federáis, Albert, Salas Antón, Castrovido i
Darío Pérez, Tiiltim secretari del Consel!
federal d'Aragó; no ha perdut, dones, ni
está mal i-epresenfat el federalisme en el
Congrés.
La minoría republicana por resumir-se de
la següent faisó:
Republicans
id.
id.
id.
id.

del partit federal,
federáis independenís
de la Unió .
radicáis.
independenís

4
4
8
4
3

Total.

23

Per la p r i m e r a autoritat
En el desgraciat Incident que va ocórrer
dissabte passát a la estació mateixa del
ferro-carril, arrollant el tren a un noi de 15
anys, se va demostrar "novament ¡es deficiencics en el servei de socors que tenim en
la nostra ciutat.
Amb tot hi passar aquesta desgracia en
un deis punts céntrics d'aquesía població,
el desgraciat noi va estar mes de mitjahora
desagnant-se damunt deis andens de la vía,
sense que ningti li portes ni un mal coixí
per a reposar el cap, llevat d'unes bones
nojes que Tatengueren en lo possible. Pero,
per a aminorar aquesta falta d'humanitarisme
deis ciutadans, ens queden dependents de

Dissabte passat, a! matí, es reuniren en
el saló Capitular, TAjuntament i majors contribuienís amb objecte fer l'elecció de compromissaris per a la de Senadors. •
Després de constituida la mesa interina
composta deis dos assistents majors d'edat
en concepte d'Escrutadors i del mes jove
com a Secretari, sé procedí a la elecció de
la mesa definitiva, resultant nomenats don
Jaume Brullet i D. Pere Fonolleda, Escrutadors i D. Josep-Gumbert, Secretari.
Possessionats aquests senyors deis seus
carrees, amb la presidencia del Sr. Arcalde,
és procedí a la votació de compromissaris,
resultant etegits D. Andreu Camps Panadés, D. Ramón Molins Voltá, D. Joan Moragas Muiíóz i D. Pere Fonolleda Fontcuberta, a quinsfou entregada la corresponent
credencial, sense que ocorregués cap classe
de reclamado.
El número d'assistents al acte fou el de
27 deis 135 que foren citats i deis que's
composa la llista definitiva ultimament aprovada.
Els nostres avenaos a T África
Segons els telegrames oficiáis, aquests
dies hi han hagut grans combats a TAfrica,
empró ens hem apoderat de les posicions de
Pnador-sot-Aluzata i el zoco de l'Harba
d'Harraid.
Aixó com a principi, dones hi ha l'intent
de dominar tot el terreny que s'exten de
Tetuan a Tánger.
Amb aquest motín hi ha hagut morts i
ferits, que'ns van fer colles de revoltosos,
sempre segons els telegrames oficiáis.
Ja sabem quins son els revoltosos; en les
pobiacions de la península, els quins demanen pá o protesten contra arbitrarieíats.
En el Rif deuen ésser imitadors de Maceo
o Aguinaldo que no's deixen civilitzar.
Deuen semblar-se ais camperols belgues
o servís, que també eren revoltosos cont'ra
els soldats del Kaiser.

Sessió de TAjuntament
Dimarts passat celebra sessió el nostre
Municipi. Després d'aprovar l'acta de la
anterior aprová tainbé Tordre del día, acabada la qual s'aixecá la mateixa perqué cap
regidor demaná la paraula.

En una de fes ressenyes de les sessions
passades manifestárem que'l senyor Codina
havía dit que «no's compres tocino ais tenders de la Pla^a Mercat perqué aixó cons-
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tituía un perill per a la salut pública» amb
motiu de lo succeit a la casa Miá. 1 va dir
senzillament que ',<no's compres tocino ais
tenders poc escrupulosos que compraven les
seves materies fora de la ciutat,"

Kiosc de Canaletes

Noves
Llegim en el nostre coiifrarc "Teaíralia".
"El Oran Fratricidi'.—Amb aquest litol están
uitiraani im drama els ¡oves escriptors sabádellencs
Jaume Ninct i Jauíne Sisquellas. Segons noticies,
será ima ohra de palpitant aclualitaí, documentadissima i basada amb les trágiques circurnstancíes
actuáis. Els autors han inspiratla mateixa en un aJt
sentít híimanüari, fugint deis partidisnies sempre
perillosos. La esnientada obra consta de tres actes
i aiiirá dedicada ai poblé de Sabadella on se posará
en escena per primera vegada, ia interpretació de
la qual probablement anirá a carree de la notable companyín catalana que dirígeix TAmbrossi
Carrión."

Cervesa f. P e t r j fi

'—Hemrebut el foHet, titulat: "Caja Postal de
Ahorros", conté les noticies d'interés general aprop
d'aquest ¡mporlant servey públic.
Aquesta edició oficial se reparteix gratuitament.
Agraim raollissim l'exemplar rebut.

íi

Exígeixis en els taps la marca del Representant

Gasseosa F. PANE

—En el saló de baü del Circol República Federal
tindrá lloc demá diumenge un extraordinari ball de
iiit, quin programa execiitará la aplandidissima
Banda Martinense." Abans de comentar el ball la
mateixa Banda executará dugues peces de concerí
en el café.
Etí el mateix saió s'bi celebrará, el dilluns a la
farde, un escullit baü a carree de !a repulada orquestra Mnixins,
—Dintre de pocs dies abrirá bufet a Sabadell, un
dia per setraana, el jove advocat en Josep Vidal i
Tarrago, íill de I'exdiputat provincial per aquest
dislrictei extinent de arcalde república de l'Ajuntamerit de Barcelona senyor Vidal i Valls,

S. EN C.
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S e serveix a domiciii

Rambla, 198

Wm TOUS

—La Comissió de la protesta del encarimení del
gas fa avinent al públic en general que vulgui fer
alguna observado a les formes i procediments que
empleia la mateixa, pot passar tots ios dimarts i
divendres de cada setmana desde les 9 ,dei vespre
al ¡lostalje de la Gremial, on serán rebuts amb
complascencia per atendrer tots els assumptes que
n'esliguin relacionats ab dita protesta, advertint
que no podem fer cas a cap comunicat que no vaigi
firmat per persona ben conegiida o amb e! correspünent segell d'algima enlitat,"

Latorre, 2

£5 la casa que ven el calgat mes elegant
i mes ben confeccionat

a preus reduiis
- ^::::Í;Í:S'^S::ÍS£S:

Companyía Comercial Alcoholera, S, A .

—La Cambra Regional de Coopcratives de Catalunya i.Bíilears, ha acordot festejar al seu digne
presidení don Joan Salas Antón, amb motiu d'haver siguí eiegit diputat a Corts per-aquest distrícte.
-—Dciriá diumenge, a les quatre en punt de la
farde, tiitdrñ lloc en el Centro de Estudis Psicplógics, una extraordinaria fes^a de propaganda en
commembraoió del quiñi aniversari de la seva fundado. Pendran part en dit acte, ademes de varis
socis d'aquest Centre, els senyors Juli León, Jaume
Puigdoliers, Miquel Gatidier i Quinti López. Amenitzará aquesta festa l'aplaudit pianista Sr. Bosch,
- 1.a Secció de ball de la Fralernitat Republicana
Radical ha organitzai e!s fe.steijos següenls:
Diumenge, dia 23: A les 9 i mitja del vespre,
Concerí en el saló-café, per la Banda Municipal.-—
A les 10, Expléndit ball de vetlla, a carree de la
mateixa Banda.
Dilluns, dia 24: 'A dos quarts de dotze, Gran
concert matinal, executant el programa la orquesta
Muixins. — A les cinc de la tarde, Escullit ball, peí
quintet Bohemios.
Impremía Sallent; Sant Quirse, 32 - Telefon 520
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