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queaboleixin les guerreselspropis guerrers,
si precisament som nosaltres els que els
mantenim per la salva-guarda deis nostres
interessos nacionals. Si la societat no es
Sabadell, la nostra diitat mare, la que ritma la caneó deis pobles noas amb la
rebela al pronunciar la parauia guerra, com
vea poíent de les maquines de ferro, entonará demá un himne de germanor en honor
s'extranyava en Guy de Maupassant, el
de Franga, la Iliberladora.
miiitarisme existirá. Peró aquesta guerra
gran d'avui, és necessaria: no és la llüita per
Tots els cors pletorics d'un ideal sá, totes les animes virils que breguen pels ideáis
la llibertat d'una nació, per interessos code Ilibertat i de justicia, s'ajuntarán demá en fraternal banqaet, en comunió sagrada,
muns o per pams de térra com si els soldats
per a dedicar un record d'admirado pels quins ofereixen llur sang en holocaaste de
fossin uns agrimensors, sino que és una
Franga, la Ilibertadora, i un record pietós pels germans nosires, els d'aqui i els d'allá,
Iluita per la llibertat del món, i quan aquesta
que han donal llar vida per a salvar la Franga heroica, la nació exemple, la nació
páranla, sagrada i divina, está amenazada,
mare de la cultura ¡latina.
no ens hem d'extranyar que la Franpa Iluiti
tan valerosa i heroicament, tant sois sigues
Empró no tais els quins caven en llurs cors el sagrat ideal, podrán teñir seient en
en noni d'aquells Dreís de l'Home que va
aquesta comunitat. Els humils, els quins breguen per a porlar-se diariamenl un mog
extendrer per tota la térra, com aquell Jede pa a la boca, tots els quins nodreixen el dolor universal, no hi podrán pas aixecar
hová llegendari les Taules de la Llei. Tota
la copa en aquesta comunió fraternal, car serán absents d'aqaell germanívol enla sang vessada, tots els membres mutÜats,
tusiasme.
totes les vides sacrifcades, no ho son en
La seva absencla, empró, no será absencia. Si Vafrosü economía social en que
nom d'un egoísta i estret sentit de patria,,
viaen no'ls hi permet tenir-hi el eos, llur ideal els hi permeterá poríar-hi l'esperit. I
sino per la parauia llibertat, per la qual enquan en el caldejat saló, aon nodreixin la córpora els poderosos, deis llavis deis
care nosaltres sospirem cada dia.
Era ja en nom d'aquesta llibertat, que es
seients brollin entusiasles parlaments per a enaltir a la nació veina, l'esperit deis huIluitava tan bravament en aquells anys rohumils, fluctuant per I'espai, els hi donará coratge per a rendir junts homenatge a
•raántics
i revolucionaris de mitjans del sigle
l'heroísme de Franga, la Iliberadora.
passat: com per una Junta Central, quan se
I será Sabadell, la nostra eiutat mare, la que demá ritmará un himne de germadesarniava a la milicia, quan se amotinaven
manó en honor de Franga, la heroica.
per unes quintes o quan aquells voluntaris
republicans sortíen cap a Sarria a morir
com uns romans. Era en nom d'ella, que'ls
soldats Iliberals espanyols anaven a imposar
a Basconia les liéis desamortitzadores d'En
Mendizábal. Era per ella, aquella revolució
de Setembre i la seva nit melodramática de
Santa Isabel i el pont memorable d'Alcolea.
siguent-li un motíu mes per a afermar les
Un dibuixant, ingenuu, va fer d'un ángel
Era per la llibertat, aquellos indisciplines
seves ideologíes de color de rosa. Peró hi
i d'un Iliri el símbol de la Pau, peró maigrat
ha dret a sentir-se anti-militarista, a sentird'En Riega, en Cabeza de San Juan; el fuaquesta imatge, existeix entre nosaltres
se
anti-guerrer,
peró
que
creguin
també
sellament per indisciplina d' En Torrijos;
l'home qui odia tots els desamors i totes les
que, la guerra de les nacions—com les baquan i'epopeia deis militars Iliberals subleviolencies, que porta en !a seva ánima una
ralles deis homes—no és fácil que s'extinvats contra Isabel 11, i també per ella arrimica d'aquelles d'en Tolstoy, de la Berta de
geixin
del
món,
perqué
sempre
o-n
posa
el
baren a! fusellament aquells 66 artillers de
Suttner i d'en Pi i Margall; que estima la
^peu
dret
un
Jesús,
un
Judes
hi
avent^a
desSan Gil. Era per la llibertat, la insurrecció
germandat- huniana com a únic ideal de perseguida
el
peu
esquerra.
filipina, i en contra d'ella no hi pogueren res
fecció en la vida i que sent un horror a
els cent mil soldats espanyols morts en les
totes aqüestes baralles trágiques de les
Totes les Uuites de la vida son una guerra
manigües redemptores, com fou també per
sorda, tan brutal, tan formidable, tan terrinacions. Aquest heme vol ésser el símbol de
ble com la que és desenrotlla en l'Occident • ella el fusellament d'En Rizal. I fins les kála Pau personificada siguent un anti-militai en rOrient de la vella Europa. Aquests
biles marroquines senten una idolatría per
rista convensiit, creient fervorós de FHervé
ascetes de la pau creuen que al món hi ella, quan es deixen matar pels invasors del
quan parlava de clavar en un femer la banexistiría aquesta sino hi hagués ningú que
seu terreny. Les morts violentes d'homes
dera de Wagram; aquest borne avui és l'ánfes
guerra.
Era
pensó
que
per
la
aboHció
representatíus
d'una tiranía, no ho son també
gel de la pau sense ales i en el iliri de la
de les ansies guerreres i dominadores que
per la llibertat? 1 les nostres vagues memoseva ánima hi porta el cor com una eucarisnodreixen ais estats potents, no deuen sonrables, que casi bé totes han tingut la seva
tía d'amor.
miar
pas
amb
aquella
fórmula
estúpida
d'en
hora roja? 1 la setmana cruenta del 900? 1 el
En aquests moments tan grans en l'hisGirardin
per
a
abolir
la
darrera
pena:
«Abaix
fusellament d'En Ferrer i el altres quatre
toria humana, encara n'hi han d'homes d'ala
pena
de
mort?
Molt
bé.
Peró
que
comenmartres? Per la ilibertat s'ha de batallar amb
quests, encare hi ha quí li sembla mentida
cin els"senyors assassins.» No és possible
un romanticisme apassionat, amb la mateixa
aquests dos anys de devastació humana,
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fé deis que preguen amb tremolors milenaris, amb furor de catacumba, ja que no sentir ni afectació per ella, és íer un pecat ex
genere suo. Pensem que la liibertat ha de
. ésser fins en aquells que ais heterodoxes
• els foradaríen la llengua amb plom bullit
com feien ais antics blasfems, I pensem
també que, místics del seu expiendor, hi ha
mil'lions d'homes que escriuen ei seu nom
gloriós ais camps de batalla, amb sang del
eos i amb sang de l'ánima.
*
* *

I després de fer aquest sacrifici per la ll¡beríat, és per un desig de mes civiiització
i de mes progrés, és per l'ánsia de contemplar, acabada ia guerra, a la Franija continuant siguent la mare dei món. Des de 1792,
totes les revolucions esdevingudes son la
revolució francesa, ia lüberíat irradía de
Franca. Es un fet solar que és precís estar
orb per a no veure'l, com deia Bonaparte.
I avui en tots eis cors existeix aquest fervor
admiratiu per la Franga, que atrau i obsesiona com una doiga enamorada. Se vol visitar París abans de morir, igual com els
mahometans aspiren a fer-ho a la Meca,
per a rctre homenatge a'n aquesta nació
mes que germana, bessona, que sentim palpitar serapre a dintre nostre amb l'amor de
ésser una segona patria.
Deia un fort escriptor: «La tradició francesa es feta de protestanisme, d'endlclopedia, de convenció, de bonapartisme, de romanticisme, d'insurreccions socialistes, de
cants de Víctor Hugo, de conspiracíons d'un
Blanqui i teoríes de Proudhon sota i'imperi;
de separado republicana, d'opressió laica,
de procés Dreyfus, de governamentalisme
radical... Ningú pot aigar el brac contra la
Franga en nom de cap mancament fet a la
Liibertat. Si de caigudgs se l'acusa, culpa
será de les reaÜtats perentories, no pas de
la democracia que l'empeny. La seva tradició és laica, civil, expansiva, humana, renovadora. Franga contra el Vaticá, contra les
aristocracies arbitrarles i les petrificacions
legáis, contra Íes sectes religioses i pretorianes, contra les ierres selvatges, Franga
incorporant a Europa els pobles enfonsats
de les seves tlegendes. Ningú pot dir res ni
contra el Renaixement ni contra la Enciclopedia; la Convenció i en Bonaparte son insuperables. Després d'Anglaterra és la mes
gran forga imperialista que ha esdevingut.
Sempre será ella la mes gran forga espiritual del món...»
Dones per conservar toí aixó, avui en
una part de la térra hi ha una devastació
immensa. Si París, segons Enrió IV, bé valía una missa, Franga bé valdrá una guerra,
s'ha dit. I una guerra truculení i amb la
grandesa de les velles epopeies homériques.
I és també per conservar tot aixó, que l'angel de la pau ha d'esperar teñir en les seves
mans Immaculades el llíri simbólic, que florirá en l'hora histórica en que la liibertat
s'haurá salvada.
^ *

L'Alemanya volía fer trontollar la térra
tota, com aquell comtel'Arnau de la llegen-

da. Volía imposar la seva forga amb brutaiitat teutona, volía dominar al món amb
l'ánsia de tenir-lo com un imperi mes sota
l'escalf de la seva aliga, posant a Franga i
a les nacions aliíades l'enguniós lema: Caribdis i Sciia. O anar contra el perill dominador i imperialista de les nacions centráis
o anar en perill de caure en una guerra. I la
guerra ha vingut, i ha persistit ¡ persistirá
fins que'i triomf de les armes de l'Alianga
digui el perill salvat, o Caribdis o Scila, i
quin triomf portará la seguretat de no haver-hi mes guerra per conservar la pau,
sino que será la pau que'ns preservará de
cap mes guerra. Allavores ['ideal deis aníimilitarisíes s'haurá complert, realitzant-se
la divisa: si vispacem para bellam, farem
per la pau lo que hem fet per la guerra.
Exclamavá Goethe; «Em dic vint vegades per hora: Els que estimo están contents! Pensó en aquell, en aquella que estimo, en tal persona que plora; mil vegades
per hora dono' un tom al voltant del meu
cor.» Dones percomplir amb aquesta divina
cosa, és necessari el triomf de la liibertat.
Sense que aquesta siguí clavada sobre els
homes amb la forga d'un ácid, ningú, ni els
anti-militaristes, ni els anti-guerrers, ni cap
deis apóstols de la germandat humana, ni ei
propi ángel de la pau, podrán donar, en una
hora, un tom al voltant del seu cor.
JOAN PUIO PUJOL.

Conté del toxó cerebral
i la rata sentimentalista
Heu's-aquí que els toxons i les rates, no
sé pas per qulns ressentiments, no eren
gaire amics.
Eis toxons formaven una allau immensa i
vivíen a la parí oposada de la mateixa muntanya en que vivíen les rates. Aqüestes,
prudentes com solen ésser, es passaven el
temps tranquilament en les vivendcs llurs i
menjaven peí que teníen sense enveges de
cap mena..Pero els toxons, pe) eontrari, se
hauríen perdut per poder arrebagar lo de les
seves veínes; aixís fou que la llur vida era
un constant neguit, i, calladament, anaven
¡deant la manera de poguer aniquilar i fer
perdre I'imperi de les rates.
Naturalment, com en tota associació,' hi
havía qui representava el cap major de les
dugues colles i que era el que ho manegava
tot el seu albir. Les rates teníen escollida
una companya; i els toxons un toxó. La rata
amb tot ¡ disfrutar de unes dentetes acerades per a la seva defensa, tenía bon cor ¡
toí ho sacrificava a la pau del seu regnat:
era molí sentimental. Ei toxó, peí eontrari;
entenía que la forga devia prevaldré: esíava
convengut, per diferentes proves, que el mes
fort guanyava sempre. El toxó era cerebral.
La rata era sentimentalista. An aquell la
ciencia el va fer fort. An aquesta la feia
forta la seva dignitat.
Un dia el toxó capí ¡a idea de invadir i
fer trogos de I'imperi vehí. Com s'ha dit,
estava ben preparat i per altre part tenía

una absoluta confianga en sí mateix. Eli
sabía que del seu territori al de les rates hi
havía el deis conills de per mig, pero es
cregué amb prou empenta .per arrasar-ho
tot com aixís ho feu convertint en una runa
per toí allá on posava la petja: la resistencia que havíen oíert eis conills al ésser amics
lleials de les rates la varen pagar cara.
Després continuaren avant: les rates no
estaven previngudes pero feien una defensa
teaag de les seves posicions. 1 aixís passaren díes dies.
Els toxons van imposar-se un métode,
una deixuplina, una táctica. Inventaren maquines, líquits, ácids, fums: van castigar
encare, que fos injustament, com a exemple,
per a fer temor; van passar pels pobles
com una tempesta de foc; de les vivendes,
deis cenobis artístics, deis llocs sagrats...
en feren ¡loes comuns. Els toxons se desesperaven davant la seva impotencia. El toxó i
la rata son els dos francs enemics. El toxó
porta una ordre, un estudi, un plan... la
rata li deíxa ensumar la qua, 1¡ fa donar
unes quantes cabrioles i el desorienta. Adeu
métode!
El toxó empiaga un monsfre que vomita
foc i ferro? La raía s'ha dit; — Aquest te
copará d'un cop! I meníres la maquinaria ha
posat en ordre els materials i les grues han
coloeat el progectil, eis ratolins s'han esmunyit i darrera seu ha quedat esfondrat el
catau.
Ei cerebral va pensar: ^Vols vencer l'enemic? Fes-lo cegó. 1 tal dit tal fet. Varen
reunir-se els toxons mes savis de entre
tots els mes savis de la colla, van aixeear
laboratoris de nova planta, pensaren, feren
sondetjos, observaren... i ho eonseguiren.
El líquit cegava. Mes, heu-vos-aquí que la
rata se'n adona: —No pot pas ésser aixó
d'anar a les palpeníes. I va dir: —Ja está!
em taparé els ulls! Un gripau, va dir-li
greument: —Mira que aixó ells ho teñen
molí ben esíudiat. I, és molt natural que si
et tapes els ulls després no hi vegis. Pero
la rata va pensar amb les ulleres i va calarse demunt del seu nacet, arrán mateix del
bigoti, uns petits erisíalls d'alló mes eleganfs.
El toxó de ferro va pensar: —Ofégales!
Será mes práctic que cegar-Íes, tota vegada que acabarem d'un eop. I feren lo maíeix:
quan tingueren aixeeades Íes grans casernes
d'estudi, varen posar-se a pensar. Naturalment, com que eren molts savis reunits foren
moltes les proposicions i els progeetes que's
presentaren; peró, ben debatut, s'acordá
quintaessenciar les males olors mes ofenents, concentrar-Íes i fer-les-hl cérixer
encare la virulencia. El resultat, al fí, fou
satisfactori; aquella fortor maíava. Ho va
saber la rata i va dir-se: —Aixó del respirar
és indispensable; cal només fixar-se en que
acabada la vida acabat el respir. I va posarse a cavilar fins que va trovar el procediment: respiraría de un dipósit que s'omplirfa
de la olor que mes li agrades; i aixís ho feu,
eontradint tot hora els plans de l'enemic.
Un día encare, el gripau, molt satisfet,
deia: —Miréu que'n son de forts, aquests
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toxons! La seva rao aixafa com el plom i
el íoc:
—Bé,,peró també tinc de dir-te que son
molt malvatsl—digué un esquirol. Car, jo
entenc que uns se puguin matar a uns altres;
pero hi ha coses que no teñen perdó; perqué
fer cegos per a vence'ls després, cree que és
molt poc huma; i tirar metzines no cree que
siguí gaire noble; i afogar 'l'enemic no és
pas batre'l... Altrement jo cree que matar ¡
assassinar son dugues coses ben diferentes.
—Esquirol, no't tornis moralista perqué
és un ofici que are está de baixa—digué el
gripau allunyant-se.
—Está de baixa pero are dignifica mes
que maÜ—feu amatent l'esquirol.
* *

del hombre rompiendo así las cadenas de esclavitud
y extendiendo sus salvadoras ideas por el mundo y
asi como antes combatió por la libertad, no es
extraño que ahora combate esa otra opresión encarnada en el militarismo, también ha tenido una
verdadera pléyade de hombres ilustres que por si
solos honran un pueblo.
Honremos la Francia en sus hombres, honrémosla por los ideales de humanidad que ellos
vertieron, por sus filósofos, químicos, físicos, médicos, músicos, artistas, escritores, inventores, y por
su pueblo amante de lo bello y de lo sublime.
Y nosotros que sabemos que a Jacquart se debe
el gran desarrollo de la industria textil y su progreso y Sabadell su desenvolvimiento no debemos
echarlo en olvido, elevándole un monumento o
haciendo algo que le conmemore y así, al mismo
tiempo de honraise Sabadell por tal acto, seria una
muestra de verdadera simpatía a la nación vecina.
EMILIO TARRIDA.

I a tot lo que l'esquirol replica jo hi estic
del tot conforme.
J. SALLARES-! CASTELLS.
10-V-I916.

L'ápet en honor de Franca
L'ápet que demá se celebrará en nostra
ciutat en honor de Franga, tindrá lloc en la
espaiosa platea del teátre Euterpe, en quin
hi assistirán tots els cónsuls de les nacions
al'liades.
Aquests senyors arribarán a nostra ciutat
al tren de les onz.e de! matí, essent rebuís
pels individuus de la Comissió organitzadora de l'ápeí, i serán obsequiáis abans del
banquet amb una visita a la «Caixa d'Estaivis» i a la «Escola Industrial».

La paz, no la guerra
A que hablar de la guerra a la cual ha sido lan.
zada Francia junto con las naciones que componen
la entente? Todos tenemos confianza en su victoria,
la deseamos por creer que es el derecho que lucha
contra la brutalidad y la preniedit;ición, porque en
realidad, no es otra cosa el militarismo alemán ni
otra cosa el deseo de anexiones impropias en los
tiempos de ahora.
A que, pues, hablar de la guerra cuando todos
debemos sentir ia amargura, cuando los ojos de- '
bieran desviarse ante las escenas de horror y de
muerte que han manchado y manchan la historia
de nuestros tiempos con salpicaduras de sangre,
piltrafas de carne, asesinatos de indefensos, destrucción de pueblos, de joyas de arte, de monumentos... Los imperios centrales promotores de
esa hecatombe que llena el mundo de lágrimas, de
sangre, de lisiados, de miseria y de duelo... de
esos no hablemos, la responsabilidad debe de pesar,
con el tiempo, como loza de plomo sobre los que
han conducido a su pueblo por el camino salvaje
de la guerra.
Del progreso de que tanto blasonamos no es una
realidad. La guerra indica claramente, de un modo
incisivo, que aun el sentimiento de humanidad
vive encerrado dentro la cascara de un salvajismo
trabajosamente contenido y se hace los posibles de
simular im progreso efectivo y de humanismo elevado. Deseamos que la entente, que Francia, al
luchar por el derecho pueda escribir una brillante
página en su historia y que este sea el último desastre que azote la especie humana.
Los que hablan de la cultura alemana se olvidan
de que todas las naciones han traído su grano, de
arena al progreso y que en todas partes han habido
grandes hombres y grandes pensadores y que en
Francia en particular, ia que afirmó los derechos

Els necis d' avui
Aquesta Espanya descuidada, caurá empesa per les mans deis necis. Ells teñen la
vara de la soperbia, i ells, amb la seva necetat, priven el que puguin reedificar-la els
justos.
Empenyats en cercar sabiduría, cometen
tota classe d'arbitrarietats; empró el burlador mai l'ha trovada, i en canvi s'apoia amb
ella l'home recte.
Ells malgasten els ideáis i els fan falsos'
¡ el poblé que té la necessitat d'un Ideal,
no té la capacitat per a escullir-ne un, el
veritable per a sadollar la seva ánima d'amor i de justicia, sucumbint de debilitat.
, Pero ai del dia qiie'l poblé pugui capacitarse, i, a l'assolir l'ldeal, ésser conscient lo
necessari per a ésser fort; allavores, impetuós, es Iliurará del jou que teñen sobre
d'éll aquests inhumans en qui radica el poder avui, i s'hermosejará el rostre amb la
auriola de la veritat, i, redregant-se de ses
passades caigudes, aixafará coratjós els
escarbáis negres que ensombreixen e! eamí
de la justicia.
Fins el neci quan calla passa per entes, i
ells que's vanaglorien de compendrer els
problemes que 1¡ son convenients a Espanya
per sa reivindicaeió, la condeninen amb les
seves indiscrecions, ¡ la indiscreeió en el
neci és engany. A nosíre davant mai han
mostrát la ciencia per mes que hagin intentat demoslrar-la. Mai els necis han tingut
autoriíat davant de la multitut, no mes quan
han callat, i ells son el prevaricadors eterns.
Per aixó son fracassats. Mes el despreei
deis rectes cau damunt d'ells. Molt niillor és
trovar-se davant d'una ossa que Fhi hagin
robat els cadells, que davant d'un fat en el
paroxisme de la seva necetat.
Ells no aceepten les correccions que'ls dirigeixen els que des d'abaix defensen al
poblé, perqué el seu camí, sense ésser recle,
és profitós, pero ells, com tot ser equivocat,
morirán aborrits per tot lo sá que encara
avui existeix, amargant-los la mort crudelment com una venjanpa deis atropells que
cometeren quan en vida gobernaven.
Perqué son apartats de cor troben camins,

ja que quan no els dona l'un el profit que
volen, en cerquen un altre per a que els el
dongui. Mes el prudent está eontent amb el
preferit del seu cor, Túnic, i afronta conformat totes les contrarietats que puguin preseníar-se-li.
L'inteMigent s'aparía del mal, confía en
que potser un dia es despertará la Humanitat, i el neci s'arrebata i s'anega amb lo
que primer se 11 presenta, important-li poc
sía bó o sia dolent.
Si la parla de sabi és medecina peí débil,
la nostra parla és aquella que fereix enardida la vanitat i l'orgull deis vanitosos; la
nostra ploma és l'aixada que cava el sot de
la necetat. La justicia dona vida, i nosaltres
viurem, la maldat dona mort, i vosaltres
morireu.
Caurán ferits de mort per l'arrna justiciera
d'un poblé escarnit; tot confiant en que les
seves riqueses els Iliurarán de la indígnació
proletaria; mes el just triomfará, i será la
flor de la veritat que reverdirá damunt del
capitalisme orgullos.
Sers afrentosos que dormiu quan el poblé
necessita de la vostra diligencia i el vostre
treball, que desprecieu la claretat perqué
iliumina les inteljgencies del pobre. Morireu pddrits sota les grapes justicieres deis
proletaris enganyats i sereu substituits pels
integres d'Ideal, confiats en la eficacia de
les seves justes doctrines.
R.

Entre abrojos
Decididamente, los acontecimientos que
se desenvuelven han de traer sus consecuencias lógicas en lo porvenir, pero en el
presente, que es donde actuamos, sólopo" demos divisar un horizonte lleno de fatídicas
negruras.•
En el momento de ahora es cuando fueran
menester hombres cuyos dotes intelectuales
y morales fuesen capaces de orientar a la
nación por los derroteros que señalarán una
evolución progresiva y de desenvolvimiento;
afanosos y previsores para los acontecimientos que forzosamente se avecinan.
Pero los prohombres del régimen poco se
han cuidado de hacer patria ya que han
puesto en olvido lo esencial para la prosperidad intelectual y moral de .los ciudadanos
y en lo que atafie al desenvolvimiento de la
agricultura, industrias y comercio que seria
por una parte la riqueza intelectual y moral
y por otra la prosperidad de la Nación.
Para sostener el régimen han querido no
tener hombres sino eunucos y por eso han
matado en cada uno el sentimiento al ideal
de prosperidad, de más bienestar y de progreso.
Y por eso vemos ante los equívocos, la
malversión y la inaptitud, un pueblo que
apenas osa levantar la voz y dobla la cerviz
con resignación.
¡Ser hombres! ¡Ordenarlo todo para el
bien individual, para el porvenir de España!
E. T.
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L'endarrcrimcnt d'Espanya
Es una burla escandalosa l'esíat de les
Carreteros i camins. Sembla que'l Govern
te e! proposit preconcebut i ferm d'ofegar
la vida nacional impossiblÜtant les comunicacions.
La majoria de les carreteres son intransitables. Es proibeix el tráfec. Es paralitza
el comerp. Queden incomunicats els pobles,
les viles, les ciutats. I tot eí mon calla i el
pobre país, aquest miserable i covard país
d'eiinucs no protesta. Aquest miserable país
d'escéptics i d'egoistes ven el vot a! major
postor.
-—Manca el diner per a rarranjament de
les carreteres—diuen els governants. —Pero
es malgasta el diner i la sane deis espanyols
en el Marroc; i els poiítics del régim fan
negocis inconfessables, i les grans companyies explotadores reparteixen dividents
crescuts, i els acaparadors campen amb
l'ampar i el consorci deis homes que acaparen el Poder.
Tots els aspectes de-la vida nacional
irriten i desesperen. Tot rait podrit i descuidaí. Hem arribat al límit de la nostra
decadencia. I el poblé sempre dormint.
En l'hora present, de trágica grandiosiíat,
tots els pobles exibeixen els poderosos ressorts de llur civiützació. Espanya s'empetiencara mes; es deshonra encara mes. 1 els
espanyois no aixequen els punys ni .dibui'xen
una menaca.
Sería necessari escombrar a molta gent.
A gent de la dreta i de l'esquerrá. Ais
culpables i ais complis, ais dolents i ais
incapagos, ais gasíats i ais febles. S'ha
d'encendrer en el cor del país una foguera
de furor contra tota aqueixa gent.
¡Pobre Espanya aquesta Espanya ndstra,
sense diners, sens-honor, sens homes, sense
nirvi, sens ideal!
¿No es trovaríen mitja dotzena d'homes,
veritables patriotes, que's trovessin dispo,sats a recorrer Espanya de Nort a Sud i
d'Est a Oest per a realitzar una obra d'apostolat aixecant Tesperit del país i fent una
tasca de cara a la Revolució?
A BARCELONA

Homenatge an en Salas Antón
Les societats cooperatives de Barcelona
oferiren, diumenge passat, un lunc al senyor Salas Antón, per a celebrar el triomf
del diputat electe per aquest districte, que
és ademes president de la Federació de
Cooperatives de Catalunya i Ba-lears.
Assistiren a l'homenatge d'admiració i
afecte al senyor Salas Antón, aprop de milcooperativistes que ompliren per complert el
saló-teatre del Centre Aragonés, cedit galanamení per la Junta per a tal obgecte,
Feren ús de la paraula, per a afirmar la
seva fé en la missió social de la cooperado
i per a manifestar les seves siinpatíes i la
seva confianga a l'homenatjat, el senyors:
vis-presidení de la Cambra Regional; Sampere, de la Joventut Republicana Federal de
Sabadell; Duran, de la Mutual Catalana;
Molina, de la Cooperativa «Progrés»; Inglés, de la Nova Obrera; Sayos, president
del,Centre Aragonés; doctor Gírona, de la
Quinta «La Salud»; Aligué, president del
Comité Federal, de Sabadell; Anglés, de la
Cooperativa «La Flor de Maig»; Peig, en
representació de la minoría republicana de

l'Ajuntament de Sabadell; Rodoma, president del Comité Comarcal; Ambrós, president del Círcol República Federal, de Sabadell; doctor Raduá, i Gardo, regidor per
Barcelona.
Se llegiren diferentes adhesions i un telegrama del conegut propagandista Federal
de Vilafranca, en Isidro Rius.
El regidor en Eladi Gardo proposá ais
concurrents enviar un telegrama an en Romanones partic¡pant-li que en Salas Antón,
ademes de la representació republicana de
la seva acta per Sabadell, ostentará la de
200 cooperatives de Catalunya i Balears.
Els representants federáis de Sabadell
feren constar repetides vegades que votaren
al senyor Salas Antón els federáis i els radicáis, únics partits republicans que eiíisteixén eñ aquella població.
Tots els oradors tingueren frases de elogi i demanaren constants aplaudiments pels
republicans i cooperativistes de Sabadell,
que hati contribuit al triomf de la candidatura dé don Joan Salas Antón.
El senyor Salas Antón, molt agrait a tots
per aquelles proves d'afecte i confraterniíat,
va promctrer fer tot quan estigués de la
seva part per a la cooperació i per a la República, siguení aplaudides calurosament les
páranles del diputat per Sabadell.

Notes i comentaris
L'acta de Sabadell
El Tribunal Suprem ha declarat válida la
elecció d'aquest districte, proclamant al diputat electe don Joan Salas Antón.
Les bravates deis süvestristes, sobre si
el Tribunal declararía nubla l'acta del senyor
Salas Antón, han resultat fallides i desvanescudes. Les malesarts empleades rebuíjades, i la bürfa que eiis volíen fos per al
nostre diputat, será una mostra mes patent
de ia consideració que mereix dintre la política central, un ridícol com en Silvestre
Romeu.
No han fet mes que confirmar la repulsió
que va inspirar-li, el dit senyor, al districte
de Sabadell.
Pels reus de Cenicero
S'han cursat els següents telegrames:
«Presidente Consejo Ministros. —: Madrid. -— SABADELL FEDERAL demanda una
justa piedad por los condenados de Cenicero.
—La Redacción».
«Presidente Consejo Ministros. — Madrid,—Juventud Republicana Federal ruega
interceda indulto condenados Cenicero y
abolición pena muerte vergüenza España.—
Presidente, Ninet.»
«Presidente Consejo Ministros. — Madrid.—Comité Republicano Federal de Sabadell, acude a sus sentimientos humanitarios pidiéndole indulto reos Cenicero».—
Presidente, Aligué».
«Presidente Consejo Ministros. — Ma- ,
drid.—Sociedad Circulo Republicano Federal pide indulto reos Cenicero.- -Presidente,
Ambrós».
D'aquests telegrames s'han rebut les següents contestacions:
«Presidente Consejo Ministros a Aligué.
^Transmito su telegrama seíiores Ministros.»

«Presidente Consejo Ministros a Ambrós.
^ D a r é cuenta su telegrama seiiores Ministros.»
Retal I
Copiem de «La Veu de Capeliades»;
"El triomf d'en Salas Antón,— El triomf d'en
Salas Anión, peí districte de Sabadell, constiíüeix
no solament una expicndorosa victoria pels. ideáis
dt República i Aulonomía sino també, i molt par. ticularment, pels ideáis d'emaiicipació obrera.
1 diem que significa especialment un triomf
pels proletariats, perqué en Salas Antón, home de
ben arreiades idees de Ilibertat i democracia, volat
i defensat pels republicans de Sabadell, és, ha sigut
sempre, avans que poliüc, un expert socióleg que
a les qüestions económiques obreres ha dedicat
sempre prcíerent atenci6, convengut de que sense
l'emancipació económica no es possibie Id regeneració política deis pobles.
Nosaitres, que ademes de republicans nacionalistes, som també obrers, i que en el cooperatlvisme
hi vciem igualnienl l'emancipació económica de la
classe obrera, celebren-] amb tota l'ánima el triomf
d'en Salas Antón ja que la seva obra en el parlament ha d'ésser de resultáis fecouds i profitosos."

L'impost d'inquilinat
Trobem en la premsa local el següent
edicte:
"Alcaldía de Sabadell.—h pesar del nuevo plazo
otorgado por este Ayuntamiento, para que los
deudores del impuesto de inquilinato pudieran saldar sin recargo .sus descubiertos, quedan aun algugUnos que no lo lian verificado todavía.
Y dispuesta esta Alcaldía a exigir su inmediata
efectividad, se advierte a los morosos, que si por
todo el 15 del actual, dia en que termina el referido
plaiío, no han retimdo sus recibos en la Oficina de
Arbitrios, sin perjuicio de procederse contra ellos
por la vía de apremio y ejecución, serán publicados
sus nombres en los periódicos locales, para que
lleguen a conocimiento del vecindario.
SabadeH 9 Mayo 19í6.—El Alcalde, A. Camps."

Sabem nosaitres que els que no han pagat
dit impost, no son algunos, sino moltíssims.
Que s'els fará an els morosos? No ho sabem
pero com que l'autoritat és l'autoritat, esperem els aconteixements.
El pago d'arbitrís
Amb motíu de la denuncia que ferem nosaitres en un ntimero passat referent a que
certs industriáis no posaven els segells
corresponents eri els seus. respectíus cartells
ja fixats, trobem are, en la premsa local,
aquesta disposició de la primera autoritat:
"Alcaldía de Sabadell.—Er\ cumplimiento de lo
qiie se dispone a la Tarifa 11 (2) de las vigentes
Ordenanzas de Arbitrios se comunica por medio
del presente edicto a las empresas de espectáculos
y a los particulares, que no pueden fijar en la vía
pública carteles anunciadores sin que estos lleven
el correspondiente sello acreditativo de haber pagado al arbitrio establecido y sin que dicho sello
haya sido inutilizado con el fechador, por el personal de la oficina expendedora.
Al objeto de que no pueda alegarse niotivo alguno para dejar de cumplir con lo anteriormente
dispuesto, los sellos para toda clase de carteles se
despacharán en la Sección de Arbitrios del Ayuntamiento de 9 a 12 y media y de 15 a 19 todos los
días laborables, y de 9 a 12 los dias festivos.
Tanto en los días laborables como en los festivos
y durante las horas en que no esté abierta la sección de Arbitrios del Ayuntamiento, los expresados sellos se despacharán en la portería de las
Casas Consistoriales.
De hoy en adelante, pues, iafalta de sello en los
carteles anunciadores, será denunciada inmediatamente a mi autoridad para poder aplicar la penalidad máxima a los contraventores.

Un invent
Diu la «Gazeta del Valles» que un capellá
de Cuenca ha inventat una mena de samarreta que evitará tota mena de mals... tots
menys un: la manca de suscriptors del diari
del DeU i Patria.
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Noves
La Lliga N. Catalana de París, fundada en 1903,
tenitit en compte el moviment económic actual
produit per les deplorables circumstancies que
atravessa l'Eufopa, s'ha constituit en centre d'informació gratuita de tot lo concernent a la Industria, r Agricultura i el Córner^ catalansamb Franga.
El seu fundador en T. D. Capdeviia, domicíliat
a l'estatje social de la entitat, rué Beauregard, 16,
Paris; aceptará, ademes, baix la seva responsabilitat
personal i en les miUors condicions i garanties, tot
genre de representacions i comissions.

la matinada en carruatge fins a Barcelona per a
ágafar el tren que surt del Baixador del Passeig de
Gracia a les 5'33 del mati, baixant a Castelldefels.
Des d'aquest lloc fins a Sitges es fará a peu, visitant lo mes notable de dita ciutat com és el "Cau
Ferraf'.d'en Santiago Rusiñol, retornant d'aquest
últim Uoc a la nostra ciutat amb tren.

Cal portar-se provisions peí día.
Punt de reunió pera la sortida: cotxería d'en
Florenci Moliné (a) Fenso (carrer de Sant Pau).
E! preu deis viatges será de 7 pessetes máxim.Tots els que vulguin assistir-hi poden donar son
nom a la Consergería del Círcol Federal fins divendres 19 del corrent a les 11 nit.

Companyía Comercial Alcoholera, S. A*

—Per a aminorar la precaria situado en que's
íroba, degut a una Uarga i penosa malaitía el soci
de la Joventut Recreativa del Círcol República Federal en Francisco Salomó, aquesta ha organitzat
un gran ball de tarde a carree de la orquesta "Fatxendas" exccutant un escullit programa.
Avans de comen(;ar aquest ball la mateixa orquesta executará un gran concerí en el Saló-café.
^ H a sigut nomenat per la Direcció General,
mestre de la Escola de la Creu-Alta, D. Josep Santamaría,
I de la desdoblada de parvuls d'aquesta ciutat
D.'"' Joana BoÍx.

PICAROL

^Diumenge 14 de Maig, festa de l'Aplec de Sabadell, la Societat Aucellista "Antigua Sabadellense", celebrará l'anyal festa deis aiicells amb un
gran Concurs-Certamen Aucellista, en el qual es
concedirán valiosos premis.
Per aquest Concurs ia Societat convida a tols els
auceltistes i al piiblic en general.
Dita festa tíndrá Uoc enfront al kiosc de Canaletas.
— Organitzada per la Secció Excursionista de
nostra entitat "Brot Vallesenc", la qui convida a
qui tingui gust d'assistíT-h¡, a la excursió per les
Costes de Garraf que tíndrá lloc el proper diunienge día 21 del corrent, baix el següent itinerari:
Surtida de nostra ciutat a les dugues i mitja de

Especialitat en Místeles, Moscatells
i Licors de totes classes

Diposítarí:

Sant Pere. 31

F i t o (a) Mistos
Teléfon 660 • Sabadell

&k^

GORKIANO
todos juntos, acaso no se vean nunca más. Pero ellDs se
ayudaron! También eso es bastante.
¿Que más cosa que amor significa ayudarse? Esto es el
Socialismo.
He aquí en que hemos faltado: en no ser tan hermanos
como nos prometimos. Y ahora, claro está, la labor socialista
ha de ser juventud, y solo juventud.
Porque la juventud es resurgir eterno. Los viejos del partido, venerables apóstoles de la causa más grande, no han
hecho como Cristo, Cristo odiaba la cruz, porque en ella
morían igual que los ladrones aquellos que pensaban siempre
en un más allá. Pero no la temía. Vio a un pueblo y a un
Estado contra él, vio a un mundo contra él y -no quiso humillarse.
¿Porqué tuvisteis miedOj vosotros los apóstoles de la causa
más grande?
Algo que no vacile es necesario; y necesario al pueblo.
Clamor de juventudes, alma de juventudes.

LA HUELGA.—Vivamos
un momento la candente tragedia.'
Unos hermanos nuestros, miles de caraaradas, se han lanzado forzados a la huelga. Tiempos son de penuria los tiempos
que corremos. Vosotros lo sabéis, que esta guerra nos lleva a
todas las vergüenzas que el capital amasa con sus culpas.
¡Y, que horrible sufrir por esta negra causa! Sí no puede
comerse del trabajo... ¿cómo pasar sin él?
Y sin embargo es justo, es necesario. Precisa hacerlo asi.
La torpe burguesía nunca cederá nada sino a otra burguesía
— 8—
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—En el Centre d'Estudis Psicológics tindrá lloc
demá dmmenge a les quatre i mitja de la tarde,
una gran conferencia pública en quina ela entusiastes propagandistes espirítualistes senyors Marian
Anglada i Jali León, desarrollarán respeetivament
els següents temes: "Consideraciones leales sobre
algunas cuestiones espiritas", "Las eníermedades a
la luz del espiritualísmo moderno".
-Queden invitáis toís els socis i íamilies d'aquest
Centre en particular, i ais amants de la cultura en
general.

Es ven, per retirar-se del negoci, un establiment de
Sabatería situat en un punt deis mes céntrics de la ciutat
Per a informes en aquesta Administració.
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—Demá diumenge, tindrá lloc en el "Centre Cátala" Tanunciada segona sessió selecta composta
d'un recital de "Lieders" a carree deis eminents
artistes senyoreta Concepció Badia, sopraa, i Frederic Longás, pianista.
S'executará un •triadíssim programa.

Kiosc de Canaletes

—El próídm díjous 18 del corrent, la Banda Municipal inaugurará la serie de concert noctums que
desde fa dos anys, ve donant tots els dijous d'istíu
en el kiosk de la plaga del.Dr. Robert.
—Tots els díes, aUÍ feiners ¡ íestius, de onze a
dotze del matí, se vacunará i revacunará gratuitament en el Dispensan Medie Municipal a totes les
persones que ho desitjin.
—Dimecres queda solucionada la vaga de paletes
que comenfá el diliuns. Se'ls concedí el ral de mes
que demanaven i que comengarán a cobrar el primer de Juny.
—La excursió que organitza la Secció de Sports
del Centre de Dependents del C. i de la I, d'aquesta
ciutat, a la pintoresca ¡lia de Mallorca, definitivament tindrá líoc els díes 21, 22, 23; i 24 del proper
mes de Julio!, per els detaüs que de la mateixa és
teñen, promet ésser molt atractiva, car a mes de
visitar-se la capital, es fará extensiva en els seus
punts mes pintorescs com son: Sóller, Miramar,
Deyá, Manacor, Coves del Drac, Pirata, etc., etc.
La vinenta setmana és donarán detalls i condiclons per a la inscripció a la mateixa.
Impremía Sallent; Sant Quirse, 32 - Telfefon 520

Cervesa f , P c t r Vf
S. EN C.

K

Exigeíxis en els taps la marca del Representant

Gasseosa F. PANE
Se serveix a domicili

Rambla, 198

Lato rre, 2
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AL RESURGIR.^
El mundo se ha admirado de nosotros.
Renacen otra vez los socialistas, han exclamado parias y opresores. Y nos tienen temor.
¿Cómo podía ser lo que decían, de que ya habla muerto
nuestra Idea? No nos faltó ia fé un solo momento; sabemos
que no vuelve a los que la perdieron o de ella se alejaron. Pí
y Margall comparóla a la virginidad, que no vuelve tampoco.
Pero una rosa es cierta, eso sí. Fué que tuvimos miedo,
fué que tenemos miedo casi siempre. Si aún gritamos hoy
, mismo contra los camaradas alemanes, y ellos contra nosotros,
es porque ni unos ni otros supimos ni sabemos ser .enteros,
dignos de nuestra amada.
¿Qué dirá nuestra amada si no la fecundamos?¿Qué dirá
nuestra amada si la hemos engañado, si nos encuentra
eunucos?
Ved qué ¡es el Socialismo: cáele al carretero en medio del
camino su caballo, lleno el carro de fardos. Pero este carretero no hace el camino solo. Otros hombres como él, así
hacen su trabajo, que es penoso y difícil. Bajan de sus asientos,
y sin que nadie mande ni obedezca,—ponen todos su estuerzo
y es bastante—levantan al caballo. Luego otra vez se vuelven
a la propia labor, casi siempre sin nada agradecerse, porque
es deber cumplido. Y acaso no se vieron una vez en la vida
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