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Jamás habíanos presenciado espectáculo
más asqueroso, más indigno, más cochino.
Una docena de trastos, constituidos en maEs delicioso ser concejal mon;1rqaico y
yoría, ensuciándose en su palabra de honor,
formar parte de una mayoría consistorial.
desmintiendo su cualidad, de caballeros y
El feliz mortal que tenga esta- dicha puede,
atropellando, con la fuerza brutal de los
estar seguro de salir airoso en su grave
números, ios principios de moralidad y honcometido, aunque sea más bruto que un
radez vinculados por una minoría republisombrero de paja.
cana genuína y única representación digna
Y como todo Sabadell está lleno del asde un pueblo culto, laborioso y honrado.
queroso asunto que se debatió en la sesión
municipal del dia 1S„ huelga aquí repetir
Con tremendo asco sentíamos asomar a
detalles que de nadie son desconocidos.
nuestras megjllas el carmín de la vergüenza
al oir como Camilo Martí les recordaba
Un empleado asaz fresco, inmora! a todas
que todos ellos, particularmente, habían
luces, irrespetuoso para con sus superiores
prometido votar en justicia y al ver como
jerárquicos, de quienes continuamente ha
se revolcaban por el lodo del caciquismo
hecho objeto de burla, mofándose de ellos
chanchullero y deshonroso acudían a nuestra
torpe y descaradamente y mintiéndoles como
garganta gigantescos gargajos que pugnaun imbécil; un funcionario expedienteado en
otra ocasión por mal cumplimiento de sus , ban por salir furiosos a chocar contra las
frentes impuras de aquellos borregos turudeberes, acaba de ciscarse en el honrado
líistas, silvestristas, Iligueros y carcas.
pueblo de Sabadell, derrotando a los únicos
representantes que este mismo pueblo tiene
Pero nuestro coraje se , convirtió en conen el Ayuntamiento para la defensa de sus miseración y lástima hacia la ciudad de Saintereses morales y materiales.
badell al ver como su primer ciudadano
b . mOLrMr.K J A L T J K U Ü .
declaró que se abstenía en la votación ¿Qué
A los señores concejaiitos monárquicos
puede esperarse de un alcalde que tan neciano les ha parecido gran cosa eso de que,
mente desconoce lo más rudimentario de sus
por culpa de un empleado corrompido perUn acort de la minoría republicana
obligaciones? Bien es verdad que, cuando,
diera un pobre anciano, superviviente de la
advertido por el Secretario, tuvo que emitir
guerra de África de 1859-60, la justa penReunida ans d'anit la minoría republicana
su voto, lo hizo a favor del delincuente, en
sión que el Estado señala a los pocos ciudadel nostre Municipi, acordá no assistir a les
contra de los sacrosantos principios de modanos que aún existen y que pertenecieron
sessions de l'Ajuntament en senyal de proralidad y honradez. ¡Vaya un tío!
a aquellas legiones que en el suelo africano
testa per l'agravi que la majoría inferí ^
derramaron su sangre en defensa de la banDe sobra merecéis, señores de la mayoseu coinpany, el regidor federal senyor
dera roja y gualda.
ría, el feliz dictado que os dirigió el honrado
regidor señor Martí. Sois maniquíes, sois
Martí, per la resolució que recaigué- en el
Como tampoco les ha parecido muy grave
iitelles,
no
tenéis
voluntad,
ni
cerebro,
ni
el que, siempre debido a la infame conducta
dictamen que acompanyava a l'expedíent
otras cosas más necesarias. Cuando mudel susodicho funcionario, estuviesen a
que s'instruí contra el quefe del Negociat de
ráis, estad seguros que devolvereis a la
punto de ingresar en filas dos mozos a quieGobernació senyor Joan Bta. Liado Figuemadre tierra la.poca substancia gris que os
nes la ley excluye de la contribución sanras. Aquest acort de la minoría republicana
proporcionó al impulsaros a la vida. Ya piengrienta, uno por tener el padre sexagenario
subsistirá interí els seus respectíus partits
san otros por vosotros, ya os dan todo eí
y pobre y el otro por ser hijo de viuda.
trabajo hecho; vosotros no digáis más que
acordin Tactitut que deguin adoptar.
Vaya, que el tal Liado nos ha resultado
un militarista de primer orden. Los que queden de la guerra de África que se callen el
pico y se den por satisfechos con haber
cumplido con su deber, pues no va a dársele dinero a todo el mundo; ya cobraron
por todos O'Donell y Prim a quienes no se
les debía ni una mensualidad cuanto partieron para el otro barrio. En cuanto a los paEl Comité d'aquest Partit convida a la reunió general extraordinaria que celedres de los mozos en cuestión, demasiado
brará
el próxim dimarts, dia 29 del corrent, a les non de la nit, en el Círcol Re- •
saben que hay hospicios donde pueden aca•
pública Federal, per a tractar deis assumptes següents:
bar sus días rezando letanías y comiendo
sopas de ajo.
Primer. Aprovació de l'acta anterior.
Volviendo a la sesión, era un gusto oÍr
Segón. Discutir la conducta observada dintre el Municipi peí regidor
\os grandilocuentes discursos de los gansos
Miquel Saret.
de la mayoría, cuando, con voz temblona y
Tercer. Parlar sobre la norma a seguir pels nostres regidors dintre del
aún alguno con la suya aflautada, como si
Municipi.
le faltase algo indispensable a la virilidad,
Quart. Disposicions generáis.
confesaban que, reconociendo la exactitud
de las denuncias formuladas por el dignísimo,
Per la importancia deis temes a tractar, se suplica a tots els correligionaris
concejal federal Don Camilo Martí, y por
la puntual assistencia.
ende, la gravedad de las faltas, opinaban
Sabadell 26 Agost de 1916. — P. A. del C. P. F.: El President, FRANCISCO
que ya estaba suficientemente castigado el
ALIGUÉ.
— El Secretan, J. PuiG PUJOL.
culpable Liado con los treinta días' de suspensión que había sufrido.
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I l ' t C ^ r a p o t C< :

amb joia el jorn que varen néixer? I qué és
de la bandera que's velen obligats a fer-li
jurament? No pensarán també que, com en
temps d'Hamlet, hi ha quelcom de podrit a
Dinamarca? I per qué a Dinamarca solament? A Europa, al món enter que permet
tal vergonya. Car ara serán xais d'un altre
exércit, defensors d'un país nou i d'uns nous
interessos, i en nom del patriotismo els
menarán.
Un sentiment que's fals i perxó pot corrompre's, o un sentiment que's mortot i sa
exaltado. Al menys al meii entendre: Els
daneses d'ahir s'han quedat tan tranqidls
canviant de patria, cum si haguessin canviat de roba interior. I el món ha trobat bé
que's venguin mes ules com es venien
negres en aitre temps. Els negres defensaven a Tamo que teníen fos qui fos; go és
lü que farán els filis d'aquestes illes.
Heu quedat convenputs senyors nacionalistes-socialistes? Es en nom de la patria,—
de la patria comprada o que haun'en robat,
—que ara els Estats Units parlarán a aquest
poblé. En la vostra inconsciencia, si d'aquest
fet nasqués un nou irredentJsme, ho trobaríen bé i aplaudirien. I ells sois defensarien
a un Estat que, tot lo mes que ha fet ha
sigut vendre'ls.
J. SALVAT PAPASEIT.

Carta desclósa
• npost soí>re .ít Hogueí

LA NACiONALITAT 1 EL SOCIALISME

Un sentiment que's mor
Aquesta exaltació del patriotisme és com
una agonía de l'Europa d'avui davant del
Socialisme que s'ha posat en marxa. Res fa
al Capitalisme que's matin les nacions i es
convulsionin, pero li preocupa si el proleíariat obté qualque millora. En Cesare Battisti, lio repeteixo, era niolt mes teniut
actuant de socialista que de nacionalista.
Oh, la patria! La patria heu dit?,,, La patria
és sois deis rics, com escrigué l'Hervé
abans de la guerra.
Mireu sino: la compren i la venen. Mitjansaní l'entrega de 125 milions pels Estats
Units, Dinamarca acaba de vendrer ses liles
de l'Arxipiélag de les Verges, Sant Joan,
Saní Tomás i Santa Creu. Les antilles fins
avui daneses, nort-americanes des d'ara,
teñen 36Ü kilómetres quadrats i 40.000 habitants. Aquests, naiuralmenl, deixen de
ésser daneses.
O be jo tinc rao, i ja acaba de dir-se la
darrera paraula sobre patriotisme, o jo m'he
tornat boig i és una venda infame i crimina!.
Perqué, es pot jogar-se amb Taspiració
santa de 40.000 animes sempre a punt de
morir a la primera crida? Aquí no es tracta
ja d'uns quants metres quadrats, es tracta
noresmenys de que han prostituit un sentiment. I si no és res d'aixó, l'Estat de
Dinamarca i el Nort-Americá han portat a
llurs pobles a la lluní: ningii tant com l'Estat
es burla de la patria i fa d'ella escambel!.
Els dañosos d'ahir, poden estar contents
d'aquest canvi de patria per el megquí interés d'uns quants milions o per Timposició
d'una altra gran potencia? Si estimen Dinamarca i abandonen les illes, qué és de !a
poesía del campanar del poblé que repicava

Al ciiítadá Miquel Coíomer
Agent executiii d'aquest Munícipi
Ciufat 24 d'Agost de 1916.
Ciutadá; Amb mótiu d'im comentan piibücaí
en el nombre de nostre periódic corresponent a la
setmana passada, us heu sentit ofés i heu evaciiat un
rámií//en els perirtdics iocüls ambla maleixasenzillesa que evacueu un embarg.
Tot i admirant !a vostra prodigalitat en el reciam,
que no és altra cosa el vostre remifit, hem de dirvos que tot lo que deiem la setmana passada no
anava dirigit a yos, que no tenlm l'honor de concixeus—i per ara refugira aquest honor^sinó que
ens referiem a rAjunlamept que ha embroliat aquest
assumpte de tal manera, que no creietn que l'aclareixin toís els agenIs executius coneguts i per coneixer, per bones o dolentes intencions que linguin.
Lo qual vol dir, parlaiit aixís a internos, que us
heu [¡cat en un vesper que no creiem que en sortiu
gaire ben parat. Es ciar que vos justificaren el. vostre gest per a defensar el pa de cada día i a nosal,tres aixó no ens extranyará gens, car sabem que en
el món hi viuen dugues races: i7nn que es guanya
el pa amb la suor del seu front, i altre que se'l
guanya amb la suor del front deis altres. Encar que
vos per casualitat sigueu d'aquests úitims, nosaltres
respectarem la vostra comedilat i si diem loque
diem en aquest assumpte, no és pas que us fem la
traveta per a freureus el pa de la boca; es que'ns
fem eco de la opinió, que en aquest cas concret és
una mica tivanta, i encar que la vostra míssió en la
ciutat és una mica repugnan!, lireu al drel, i. que la
sort US acompanyi, i, sobre tof, no feu cap, niés
rt;míí/í-reclam, que aixó, per un agent executiu, és
bastant ridícol.
No acceptem de cap manera aixó que dieu vos
de que propaguem malicioses vcrsions amb el dellberat fi de buscar la satisfácelo d'un contlicte d'ordre pilblic; no i'acceptem i us retem a que puutualitzeu bé tot lo que hem feí nosaltres que sjgnifiqui
buscar el desordre, buscar un conflicte.
Empró que'n som de tontos. Ara eus anavem a
enfadar i no veiem que vos parleu del desordre
perqué heu polsat la opíníó i carregueu el mort ais
altres.
Val a dir per aixó que si aquí hi ha algú que
busqui el desordre es el mateix Ajuntaíiient, que
está empenyat en mantenir un impost que'l poblé

no vo! pagar i que a tort i a dret es vo! portar a
tcrme autoritzant una serie d'embargs que per Ío
repugnants portarán qua.
Nosaltres fins a cert punt no ens extranya que
l'Estat autorüzi embargs ais morosos en les contribucioiis. Al fi i a! cap l'Estat és impersonal i viu
molt lluny de nosaltres. Pero que'ls aulorjtzi un
arcalde perqué el poblé no vol pagar uns impostos
posats per rAjuntamenl, ¡a ens extranya una mica.
L'Atcalde és un vehí de Sabadell i quan deíxará
d'ésser Arcalde haurá de conviurer amb nosaltres,
i aquesta taca deis embargs no se la ireurá de sobre.
Poíser pensem aixís per(¡ue no hem llegil la Instrucció del 26 Abrii que vos ens citen, pero com
que ¡a estem prou instruits us la dediquem a vos
que al fi i al cap amb aquesta mena d'instruccions
vos US hi guauycu la vida.
Per acabar, tio Itnwn ca^ advocat del seca que
ens aconselli, segons ¡a vostra expressió gráfica,
dones per advocat tenim k .nostra •conciencia, i ai
lii ha algún sabadellenc que aplaudoixi la vostra
gestió, porteu-lo que el farem retratar.
LA

REDACCIÓ.

[Is maiiiís del nostre iintient
Per aquella llei natural que fa que tinguin
totes les coseo el seu íluix i refluix, siguent
aquest mes acelerat segonS' les circumstancies que les rodeigen, el domini de l'elemení
Iliberal en e! Municipi vingué en descens
fins a extingir-se del tot allá per l'any 1909,
donant lloc, com aconseqüencia, a que imperes la voUmtat de les dretes en la gobernació i administració deis interessos co, muñáis a partir des de la constitució del
Ajuntament en el any 1910 fins a la data.
El personal que les dretes triaren ateshores per a posar en candidatura no fou de
io mes selecte que d'entre eiles podren escullir malgrat l'afany que teníen d'arrebassar
de mans deis republicans la hegemonía deis
destins de la ciutat, per lo que des de molt
temps venien fent-se solemnes vots, pero
concurríen les circumstancies de que el
triomf en la Iluita electora) era una incógnita, i la responsabilitat i consegüent perill
en que davant la opiníú piiblica s'incorría,
en el supost de obtenir la victoria en la
Iluita electoral, l'haver de rompre uns motiles refosos amb grans cantitats de democracia i fer-ne de nous amassats només que
amb fanc plutócrata, per lo que determinaren posar en práctica aquell adagiquediu:
«a un mal pas posar-hi un frare».
No resultant-los aquell personal de la hetxura que elis volíen per surtir-los, els uns
massa fatuosos i els altres massa vías tontos que de bones a primeros ja es deixaven
veure la de sota amb lo del quartei de la
guarda civil per exemple, fent tots ells
migues amb els elements d'esquerra; amb
l'afany de satisfer millor cada hu les seves
ambicíons, resotgueren treurer com a candidats. en eleccions successives, elements
una mica mes capacitats i una mica mes integres, pero tampoc els pogué satisfer la
seva actuaci(3 ja que per lo mateix que estaven posseíts de un poc mes de criteri, no
a'atrevíen gaire a cometrer atropells i arbitrarietats en benefici de les classes que representaven pels perills que hi velen, i per
consegüent no es prestaren a servir de cap
de ture, per lo que determinaren buscar un
personal que' fos sumamení ignoscent, fins
a l'extrem de que no tingues cap mes condició d'home que lo que la llej exigeix: teñir
al menys vinticinc anys de edat, i per aixó
vegerem figurar en candidatura de les dre-
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tes en les dugiies darreres eleccions municipals, a uiis eleraents tan inofensius baix
tots els aspecíes que, per iniciativa propia,
son incapa(;os peí bé i peí mal, dit en una
paraula: son uns veritablcs raaniqaís, cütn
encertadaiTient els califica a ven plena el
riostre amic Martí Peydro en la penúltima
sessió municipal abans de retirar-se del
Consistori; i per fi, han trobat amb aquests
el tipus de regidor de les dretes que clls
desitjaven,.veient'Se ara a rAjuntament de
Sabadell lo que no és possible veurer en
cap allre Ajuntament d'Espanya, ni petit ni
gran.
Es trepiíxen les liéis, es vulneren eis reglaments, es sofistiquen tes ordenances es
tablertes amb tota la nuesa 1 senzillés del
món, quedant-se, després, tant ignoscentament fresquets co'm si res fiaguessin fet,
prova palesa del desconeixement que teñen
de lo que fan i sobre tot de la ignorancia
de la responsabilitat en que incorren davant
del códig i davant de la opinió pública.
Com si res, se mana, s'ordena, se disposa
i s'acorda trencar"precedents, atentar contra
ei sentit comü i no tenint ni tan sois en
compte el pudor admiuistratiu, perjudiquen
casi sempre els interessos moráis i materials
de la ciutat per a beneficiar-nedeparticulars,
próva irrefutable de la seva incapacitat' per
la escacés de coneixemenís que teñen.
La falta de conseqüencia de les páranles
amb els seus actes; la facilitat amb que canvíen de opinió amb tots eis assumpíes i la
unanimitat amb que voten sempre, moltes
vegades veritables garrafalades, prova la
anulació de la propia voluntat, i que solament es mouen i actúen a criteri i a voluntat
d'altres que per lo que están llunyans de
l'Ajuntament son irresponsables davant la
opinió pública, perqué aquesta directa i personalment no els coneix, i també en son
davant la llei, perqué a ells la llei no els
arriva; resultant, amb conseqüencia, que els
propüsits de les classes directores de Sabadell eis van sortint rnolt arrodonits amb els
procediments adoptats de portar maniquís a
rAjuntament, en lloc d'homes posseíts de
coneixements deis problemes de la vida
dins sos diferents ordres: de reconeguda
enteresa de carácter i al mateix temps, titllats peí sen bon gusí i refinament per les
coses belies dintre lesarts i dintre les lletres.
Sí, poblé de Sabadell, les classes que
dirigeixen els destius de la ciutat, lian posat el gobern i administració deis interqssos
comunals a mans de uns liomes que per la
seva condició és com posar una arma de foc
carregada a les mans d'un nin que, com que
ignora el mal que pot fer i no tem el cástig
en que pot incorrer perqué el desconeix, és
cent vegades mes temible que posada a
tes mans de un home amb pie coneixement
de !o que fa, i aqueixos temors han d'augmentar en grau superlatiu quaii aquest nin
posseít de l'arma mortífera, obra a impuls
d' un ser scnse cor que per ésser anónnn
queden els seus actes en la impunitat.
OBSERVADOR.

En la sessió celebrada peí no'stre Ajuntametit el
18 del corrent, al pasar-se a votació el vot particular presenta! peí regidor radical senyor Figueras
contra rimmoral assumpte del primer oficial dt
Gobernació Liado i Pisueras, un espectador deia al
del seu costat; Fíxat C]iiines orellcs mes grosses tra~
gina el nostre batlle.
En aqiiell precis moraeiií el secretar! U prcífunlá
per qui votava, i éll contesta: M'abstlng. Quó diu?
M'absting. Riallada general de tots els espectadors.
Sense comen taris.

ANANT PEL MÓN

PORTUGAL
Badajoz és la Agenqia Wülf deis germanófils espanyols. Es una mena de redacte
des. del qual sempre inventen mentides per
tergiversar la política interior i exterior de
la República portuguesa, i pretenen ara fer
creurer en possibles i ádhuc en posltius desordres dintre Portugal al mobilitzar aquesta
nació el seu exércit per a posar-lo ai servei
de la causa deis al-liats. De Badajoz varen
sortir eis telegrames de que havíen succeit
sagnants desordres i colisions entre el paisanatge i la forga pública, a l'arrivar tot
just allí aquells oficiáis briíánics que anaren
a saltidar al President de la República i ai
seu govern, per>^:ic óignificava aquella visita
que Portugal í¡nava a participar en la gran
guerra, en contra del qual, segons aquells
telegrames insidiosos, els pobles lusitants
se revoltaven. I aqüestes falsetats, aqüestes
mentides^perque precisament lo que passava a Portugal era tot lo contrari—sortiren
de la carÜnada germanófila de Badajoz, que
valent-se d'ésser una ciutat fronterisa, ¡a
im día tingueren concomitancies i encobraren
aquells reialistes que volíen enderrocar la
jove república i que avui no poguent amparar a n'aquests revoltats que no existeixen, escampen, les mes risibles invencions
de HUÍ tes fantástiques i de revoltes que
sembren de cadavrcs al llarg deis carrers!
Lo mes sensible és que Badajoz siguí a
Espanya i els governs de la maíeixa adaptin una actitut d'home que no s'hi amoina
gaire amb aqüestes qüestíons, pero no s'hi
amoina en lo que's refereix a Portugal. Per
els nostres governs espanyols Portugal és
una nació que no mereix molt respecte per
lo que és diminuta, I quan la implantació de
la seva república, que els seus enemícs
volíen matar-la siguent refugiáis en ierres
espanyoles, i ara amb motín de voiguer
ajuntar les torces lusitanes a les forces
al'liades, tampoc li dona beligerancia no
prenení mides extremades contra aquests .
germanófils que trenquen la neutralitat intervenint contrariament a les decissions de
una nació veína. El govern de Madrid no la
veu aquesta postergado de la neutralitat
des del reducte de la cariinada de Badajoz,
pero ia pretén veure quan se fa campanya
puranient francófila, i allavors priva conferencies que parlin de la guerra, sospén la
exibició en la venta de llíbres i denuncia
periódics que al'hideixin massa directe a
n'aquestes nacions que tan dígnament treballen per. el triomf i la continuado de la
rica i suprema cultura occidental,
Pero Portugal passa de llarg davant d'aquestes miseries, passa de llarg I fa la seva
feina. Ha sonat la hora de que la Lusitania
republicana passa a integrar-se dintre el
món europeu com un valor mes, un valor
vital que la fará digne d'obtenir tots els
profits i recompenses que'ls beligerants aL
iiaís obtindrán finida la guerra. Per mes
dolor nosíre, aquesta hora no tocará per
Espanya, per aquesta Espanya vexada,
humillada'i postergada a la darrera de les
gracies europees i que ni la seva neutralitat
és respectada, per tant que'ls submarins
ausfriacs, amb tot i aixoplugar a dintre el
sostre espanyól a centenars d'alemanys que
equivaldría a teniralguna considerado, ensorren els vaixelis espanyols amb la vessanía deis antics pirates. Espanya, fins en
aquesta hora suprema que passa peí món
com un meteor, continúa la seva historia
sense sotracs ni engunies. Es la Espanya
de sempre, a la que'l món civilitzat li dona un
pietüs «adeu» des del revolt del camí.
TROTTER.

Sessió de rAjuntament .
La immoratitat de les dretes i la dignifat de les
esquerres. -- El regidor íederaí senyor Marlí,
amb uü gesl de dignitat, es retira del Consistori.
Acabat el. despaig ordinari de la sessió corresponent a la semana passada, es llegeix de nou l'expedient instruit per la comissíó iiomenada a l'efecte
contra l'oficial Liado.
Acabada la lectura, seguidament demana la páranla el senyor Marti i diii: Lamento moltíssim el
que després d'haver quedaí I'expedient vuU dies
sobre la taula, els senyors regidors no s'hagin permés repassar-io, dones tinc esíiient de que no mes
hü ha fet un. Per tot lo qual prego al senyor Pre^
sident permeti la lectura de la meva primera deciaració; dones cal que se ii'enterin els que no lio han
fet per a no poguer alegar ignorancia amb I'expedient en qüestió.
Seguidament el Secretari llegeix ia mentada declaració que és escoltada amb molt interés.
Una volta Uegida la declaració, sembla que la
majoria es proposa callar, per tota resposta. Seguidament demana la paraula el senyor Aragay i diu:
Faltaría amb im deure de coinpanyerisnie si en
aquest assumpte on s'atropella moralment un company de minoría, no hi dongués la meva opinió.
Aquí veiem una vegada mes, senyors, com al presentar-se una proposició plena de justicia no sois
no la voten els senyors de la majoria, sino que ni
teñen paraules per a menyspreuar-!a, i és que hi
han senyors que están tan convensuts de la seva
mala teína, que saben que sois callant poden sostcnir-se totes les hipocressics.
Aquí hi ha un sensor que com a ciutadá em merebt tots els respectes,'eríipró com a regidor no els
hi puc teñir, jo cree que en el seu lloc no ra'hauíía
attevit a assistir en aquesta sessió. Me refereixo al
senyor Brullet. Tots sabem que aquest senyor és
deis que mes va indignar-se^arab la qüestió que estera discutint. Es el que mes fort volía descarregar
la vergassada contra el funcionari Liado. I ara
veiem, senyors, com ell mateix es capgira i firma
I'expedient deraanant l'absolució per 1' ericartat.
Aixó no sots consíitueix una demostrado de poc
criteri propí, sino que també una falta de respecte
i desconsiderado, aquesta falta que fa que les administracions publiques es vegin sempre vergonyosament desmoralitzades.
Si nosaltres no venim a defensar la moralitat,
sino que ens converlim en encubridors de les faltes
que atenten a ella, de cap manera podem parlar de
ciutadania ni podem representar-a cap bon ciutadá.
Aclualmeut he observa! que no hi ha qui tinguí
prou valor cívic per defensar aquest mal preces; i
aixó em £a creure que ningu te l'atreviment de
mentir, perqué sois meniint podría defensar-se tan
mala causa.
-i,,,
Aixó no pot quedar aixís, senyors regidors, vostésnos'iían donat compte del greu error en que
han incorregut; perqué si aixís quedes jo m'en donaría vergonya d'eutrar mai mes en el uegocial de
aquell funcionari que tan descaradament ha burlat
l'autoritat d'un regidor, d'un arcalde i de tot 1'Ajantament. (Molt bé).
••^'- '''•
En Brullet al sentír-se aludit din: Que a pesar de
formar part de la comissíó, vareig sernpre fer les
manifestacions que vaig fer en un principi, pero
després he entes que ¡o no podía ésser la nota díscordant de la comissió.
Com poden observar eis nostres Uegidors, aqüestes paraules son l'auío retrat de la majoria del Munícipi, sab on és la rao i no obstant vota el dictamen en contra, perqué els demés tío feren aíxís.
Barallar-se amb en Brullet sería cometre un infanticidi.
En Duran Tuloch, lletrat (?) reconeix també que
realment les faltes de l'encartat mereix ser castigades rígurosament. A continuació i sens donar-se'n
compte, diu una colecció de tonteries atenuant tot
lo comes i afegeix que's va extremar !a nota amb
el cástic que se li va im posar.
El nostre company Martí, interromp: Dones en
aquest cas, qué ha de ter un funcionari .perqué les
faltes es considerin greus i- se'l pugui esclourer?
{Un del públíc:—Una mort.) (Rialles).
El senyor Llagostera demana la paraula i comenta
dient: Es presenta dolorosanient una qüestió de la
mateixa forma que's presenten en aquesta casa totes
les que entranyen una gravetat. S'ha fet d'aquest
assumpte una qüestió de dretes i esquerres.
El dia que's va manifestar el fet—va díent—
aquell día es va fer justicia. Pero ara s'ban buscat
influencies i aqüestes han triomfat. Els mateixos
que aquell día feren justicia, avui son defensors de
les faltes que ells mateixos recriminaven. Aqui tenim paiesament demostrat com la majoria jamai
resolt les qüestions amb criteri propi. De manera
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que des d'avui, ¡'oficial Liado sab que compta amb
la majoria, per totes les immoralitats que li plagui
cometre.
Segueix el senyor Llagoslera parlant de la commiseració per l'encartat i fa un paralel amb la deis
perjudicats peí mateix. Acaba demanant que es tingu! molt en conipte 5a resolució d'aquesí expedient
perqué d'aqoi depent la tesitura en que deu quedar la minoría republicana. (Molt bé).
El senyor Marti, retreu com el senyor Fuste ofería 500 pessetes per a poguer defensar a l'interessat, considerant que no hi havíen atenuants, i fueteja les manifestacións d'en Duran Tuloch.
Intervé el senyor Aragay i aplana de una manera
eioqüent io dit peis regidors Brullet i el lletrat
—diu—Duran Tuloch, i combat el sistema que
adóptala majoria per a fer justicia, significant que
a jutjar pe! segón expedient, en aquella casa hi han
dugues menes de justicia.
El regidor federal senyor Peig, també hi iníervé
i diu que després de io manifestat tan encertadament pels demés companys de minoria, poc mes
podría dir-hi. Després de unes atinades consideracions acaba dient que entenent que és un cas de
moralitat pública encara té confianza amb que els
regidors obrarán amb arreglo a ella.
En Brullet es ratifica amb les lonteries d'abans.
En Farreras fa una estona de "bufón" amb les
seves filosofies, donant lloc a que el públic no pugui contenir les dalles.
En Marti ínsisteix en que I'arcalde va dir: Es tan
grós io que ha feí aquest senyor, que no te precedents ni atenuants, i per tant estic a la seva disposició peí cástic mes rigurós que reconeixi factible.
Denuncia com en aquesta casa hi ha gent que ha
defraudat els interessos comunals i encara se'ls
manté en el seu lloc.
L'arcaide dona fi a la discussió dient que's passará a votació el vot particular del regidor ladical
senyor Figueras que demana la exclusió del funcionan Liado.
Es posa a votado i vota la majoria contra el vot
particular. Al demanar el senyor Secretari el vot de
la Presidencia, li contesta el noi de cal Camps que
éll s'abstén de la votació. (Rialles entre el públic).
El senyor Secretari li diu que el seu vot és reglamentari i per tant no pot abstendres'en. Allavors
I'arcalde de Sabadell es decideix de votar amb la
majoría.

El gest del senyor Martí
Una vegada retxassat el vot particular del regidor
senyor Figueras, demana la paraula el nostre correligionari el digne regidor federal senyor Marti i diu:
Senyors de la majoría: davant de la situació desairada en que m'haveu colocat, no puc permaneixer
un sol moment roes en aquest lloc i per tant entenc
que jo hi sobro. (Molt bé en el públic).
Jo senyors, quan vaig venir a aquesta casa, vaig
entrar-hi amb el cap ben alt, el meu propósit era
sortirne amb el cap mes alt encare, pero davant
d'aquesta immoralitat pública comesa per aquesta
majoría de maniquis (grans protestes en la majoría
i soroDosa ovació entre el púbüc que omplenava el.
saló de gom a gom). Sí—continua enérgicament
aixecant-se^sou uns maniquis perqué obren a inipuls d'un altre, en greu perjudici de la ciutal, i jo
tino prou vergonya i prou diynilat per no permetre
que m'hi confonguin. (Es retira al riiomeiit en mig
d'una soroUosa ovació, que no deixa sentir les
darreres paraules del regidor federal).
Seguidamenl es posa a discussió ei procés Cañadell.
Intervé el senyor Aragay i diu que sense volguer
defensar la conducta dubtosa del referit cobrador,"
creu que amb arreglo a l'expediení nose'l pot condemnar per estar mancat de proves que ¡ustifiquin
la defraudició que se li suposa. Acaba demanant
que se'l destitueixi d'aquest carree sens perill de
concedir-li un altre de menor categoría per evitar
la situació a que se'l condemna.
El senyor Peig, firmant de la exclusió del mentat
cobrador, diu que s'adhereix a les man i testa cío ns
del senyor Aragay. Després de üarga discussió
s'aprova la proposició del senyor Aragay,
Heus-aqui lo esencial d'aquesfs dos expedients:
el primer la comissió justifica com l'encartat ha comes faltes greus i a pesar d'aquestes l'absolen. En
canvi en el segón deixant apart la seva conducta
dubtosa, en T'expedient no se li pot atribuir cap
defraudació, sino irregularitats en el cobro d'arbitris—^aixis ho diu l'cxpedient—se'l condemna.
La majoría per desearregar-se ¡a conciencia per
lo comes amb el primer, accedeix a lo demanat peí
senyor Aragay.
El regidor senyor Saret no va anar a la sessió per
no comprometre's amb la minoría republicana.
I s'acaba la sessió a dos quarts de tres de la
niatinada.

J. Vidal Tarrago

Noves
—La Companyia del Nort ens ha remes un follet
en quin exposa els datos i xifres que, segons ells,
son necessaris per a concixcr i ¡iitjar el problema
ferroviari i una relació de les condicions en. que
treballa el personal.

ADVOCAT
ha establert despatx en aquesta ciuíat, carrer de
Gracia, 26, cís diumenges de 9 a 12, continiiant
els dies feiners, junt amb el sen pare don J, Vidal
i ValLs, a Barcelona, Ronda de Saiit Perc, 52, pral.
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