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jMenudo zafarrancho se ha armado con
motivo de las recientes elecciones de Gerona! Los Iligueros, los carcundas, los misaires, los reaccionarios, en fin, de toda
clase, elevan sus gritos a! cielo en protesta
del resultado de una Uicha en que han reñido
singular batalla los dos bandos que, desde
tiempo inmemorial, se disputan en el palenque político, la dirección de la cosa pública: el liberal con todas las ansias de regeneración que le permiten esperar el definitivo triunfo de la justicia, y e¡ moderado
con los restos de la infame herencia recogida
de unos tiempos bárbaros en los que se
negaba al hombre su cualidad de ciudadano.
Más ¡oh dolor! En esta empresa injusta
y apasionada, de desmoralización y desconfianzas, no han sido los elementos de
las derechas los únicos que han dirigido .
sus dardos contra la democracia triunfante,
no; también, por equivocación lamentable,
ha habido algún probado republicano, que
ha aprovechado esta tan fausta ocasión,
para restar méritos a nuestro querido amigo
Fernández del Pozo, lesionando, creo que
impensadamente, los intereses del republicanismo catalán.
En «La Campana de Gracia» aparece un
artículo titulado «Elección sangrienta?? avalado por la solvente firma de Ange! Samblancat, en el que el imponderable escritor
ataca, de una manera tan injusta como despiadada a algunos correligionarios, que no
ha podido menos de llamar la atención de
todos los que con tanto gusto saborean a
menudo sus bellísimas producciones.
Y ahora va a perdonarme Samblancaí
que me meta con él. Yo bien sé que por la
edad le puedo llamar de tú, pero por la
diferencia cultural debiera tratarle de usía.
Me ha parecido observar que el notable
escritor guarda algún resentimiento con •
Fernández del Pozo a causa de palabras
vertidas por éste en ocasión de presentar
aquél su candidatura para la diputación a
Cortes. En verdad que este es motivo bien
baladí para salirse ahora diciendo que hubiera votado a' Dalmacio Iglesias antes que
al candidato federal.
Por mi parte puedo decir que de tener el
voto en Barcelona lo hubiese emitido a
favor de la candidatura en que figuraba
Samblancat, aunque reconozco que la preseníacióti de la misma dio e! triunfo a los
regionalistas, cosa que merecieron los republicanos por no haberse unido como en
Gerona, Castellón y Sabadell, en contra ,
del enemigo común.
Cierto que Fernández del Pozo no vale
lo que el tiro que mató a Morales, como

SAMBLANCAT
yo no valgo la tinta que estoy empleando,
como Samblancat no vale el gustazo que
ha dado, con su articulo, a toda esa ronda
de fariseos que han leído en la «La Veu de
Catalunya» su «Elección sangrienta».
Fernández es de Jaén y allí no lo hacen ,
diputado ¿Pero es que Jaén tiene diputado
republicano? Samblancat es aragonés y no
lo hacen tampoco por su tierra. Mal concepto tendríamos de los gerundenses si
creyésemos que confundían a Pozo con
Costa, pero bien vemos que los barceloneses también distinguen entre Samblancat
y P¡ y Margal!.
Crea el amigo Samblancat que Fernández
del Pozo es un antiguo y perfecto federal;
como a tal le conozco desde hace muchos
años, y si en la campaña electoral le han
ayudado Lerroux y los suyos, es simplemente por que estos, en la referida ocasión,
han cumplido con su deber ¡Ojalá siempre
ocurriese lo mismo!
Aparte de que también ha puesto su grano de arena el diputado federal Julián Nougués, que no es, ciertamente, de los que
callan en el Parlamento y que, en definitiva,
se jugaba en estas elecciones el amor propio de todo el partido republicano.
Aprovecha la oportunidad el autor para
zaherir al diputado por Sabadell. D. Juan
Salas Antón exteriorizó en el Congreso su
particular opinión sobre el debate catalanista. El parecer de sus electores se dividió,
no respecto al mejor o peor uso que de sus
poderes hiciera dicho señor, sino a la mayor
o menor importancia que las definiciones
dadas por su representante pudieran tener
en la marcha de la actuación política. Fué
una mera cuestión de interpretación sobre
un punto que no es, ni mucho menos, el
más trascendental del programa republicano
autonomista.
Y mientras nos echamos ios trastos a la
cabeza, aún después de nuestras victorias,
vemos, con pecaminoso silencio, como allá
en Poblet se reúnen en un santuario, esos
embusteros llamados republicanos nacionalistas y en el altar mayor, desde donde
tantas veces se predicó el odio a la libertad
y el extermii:iio de los liberales, entrelázanse las banderas republicana y regionalista reproduciendo, en miniatura los bochornosos actos de Solidaridad.
Esos, esos republicauitos. sí que darán
gusto a «La Veu de Catalunya» y a toda
esa pandilla de vividores que no tienen más
anhelo que cobrar fuertes sumas de la Mancomunidad, moderna sucursal de la Corte
de los Milagros.
Alii sí que hacían falta los artículos de
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Samblancat, pero no estos pocos- (y aún
sobran) enervantes, sino aquellos que él
solo sabe escribir, de los que cada letra
levanta una vegiga en la afeminada epidermis de los enemigos de Cataluña y de
su progreso.
Hasta el tiro que mató a Morales hubiera
estado mejor empleado allí.
A pesar de todo, continuo admirando a
Samblancat, pero ¡por Dios, querido! que
no haya reprisse.
F . MoLiNER S A L C E D O .

IDEOLOGiES
DESPRES DE LA REVOLUCIO
Donant per assentat. que démá pogués esser
factible portar a terme la desitjada revolució social, hem de creurer que encare que elimines les
causes económiques i altres moltes de virolencies
i de criras, no podría arrencar d'una ullada, ni
ádhuc en una generació, tots els germens nocius.
Es necessita comptar amb la forija de l'atavisme,
qne, malgrat e! canvi d'ambient, podrá, amb mes
o menys temps, seguir produint individuus vírolents o idiotes, Creurer, dones, que al dia seguent
de la revolució tot quedaría avreglat amb armonía perfecta, absoluta, sería un optimistne místic,
indigne de sers raonables.
Es indubtable que en la mes igualitaria de les
societats es necessitará preservarse deis desequilibráis virolents, tant temps com aquests subsisteixin.
Pero, és deurá aleshores mantenir, o tornar a
crear presons, butxins, guardes, etc.? Per a Uiur a r s e d'un perill eventual, sería un mal iníinitament piljor el reconstruir insensiblement l'ediíicí
de r Estat, d'aquest estat que, per a justilicar llur
existencia, es vanta d'ésser el mantenidor de la
pau, de l'ordre i el protector deis pacífics contra
els virolents.
Es indubcable que quan se rebeliessin per Uurs
actes, degeneráis perillosos, violadors de nois,
homicides, victimes irresponsables de l'atavisme,
seria bogeria deixar-los capacitats per a matar i
oprimir. Es necessitaría absolutament preservarse d'ells, pero aixó podría fer-se sense torturarlos, sense enviar-los a colonies penáis, aon moriríen martiritzats peí clima, la miseria i un r¿gim
de ferro. Qui en el sí d'una societat igualitaria, se
rebaixaria a exercir l'infamant paper de butxí?
Hem d'admetre que'l nostre régim penal és una
abominació incapa<;- d'amansir ais crimináis, sent,
al contrari, generador de malfactors. Hem d'admetrer també, com qualsevol home d'idees modernes, que els crimináis son irresponsables.
Aleshores es presenta la única solució Ilógica;
considerar-los com malalts ¡ guarir-los. Fer per
• élls lo que encara es fá per a epiléptics, sifilítics,
tontos furiosos, e t c ; aplicar-los-hi tots els procediments de la ciencia, sempre en progrés, i si es
guaríen, tornar-los llíures a la societat. Si resultessin malalts perillosos, capados de matar i violar, aleshores tenir-los, no en presons, sino en
assils, aon serien tractats humanament com els
altres malalts. I la funció de guarda-malalts sería
taii noble i hermosa, com la de guarda-xusma és
repugnant. •
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Empró siguin com sigüin les fases, les tempestáis i ádhuc les contradiccions, lluitem per a realitzar un ideal huma i géneros, per a crear una
societat en la que ningú, ni ádhuc els imprudents
i els mandrosos, puguin morir per fam.
LUDOVIC PETRUS.

Remimscencies ínquisitorials
La humanitat ha hagiit de sostenir des de
la fundació del cristianisme una continua
lluita amb els propagadors de les doctrines
de Jesucrist.
Imposades aqüestes després de crudels
Iluites, de persecucions inenarrables, extengueren des del solí pontifical roma els seus
tentáciils per a unir sota el sen jou a TUnivers enter.
Instalados sobre déblls fonaments tingueren de batallar contínuament contra aquells
que es resistíen a aceptar-les.
Guanyaren per mitjá de les guerres deis
reis per qui eren sostenides l'acatament deis
pobles que eren reduJts a l'esctavatge i sotmesos de grat o per forpa a lo que els imposaven e!s seus opressors. I com que el
cristianisme semblava fet a propósit per ésser escut de reís, per a dominar aixís millor
al poblé, inoculant la creencia en l'esprit deis
ciutadans, prompte tots els reis de TUnivers
altearen el pendo del cristianisme.
Mes sempre quedaren aquells qui consideraven nocives per l'esperit la creencia en
tais doctrines, i guanyant aquests cada dia
mes ascendent en l'esperit popular, i es feu
necessari per part deis que professaven tais
doctrines la creació d'un drganisme que apagues els esciats d'heretgía. I es funda la Inquisició.
De tothom son sapiguts els terribles crims
que comete el Sant Ofici a l'abric de la reÜgió cristiana, obligant a pensar com ells a
tot ser huma. Esclavilzaren la conciencia i
la volunta!.
Desaparegué, perqué arriba el momení
que les seves mateixes extralimitaclons el
perjudicaren, i l'ánima deis ciutadans queda
tranquila i pogueren novament els sabis executá la ciencia per trobar-hi la vritat del
món, no aceptant la que els donava el cristianisme.
Desaparegut el monstre de Tlnquisició, el
Progrés feu lentament el seu treball i obría
nous camins a la rao humana que s'anava
fent pas per trovar la llum, fugint de les
obscuritats del cristianisme.
Dones bé, quan ja ningú es recordava de
que tal organisme hagués existit venen uns
clergues de Gijón a evoca la seva memoria.
I denuncien descaradament la venda de la
obra «Jesucristo nunca ha existido» que estava en venda en una Ih'brería de la mentada ciutat. I aleguen que constitueix un escarní i un insult a la religió cristiana i que
per lo tant deu prohibir-se la seva venda.
Es un atentat contra les Ilibertaís del Ilibre,
positiva conquesta del lliberaüsmeespanyol.
I el jutge de Gijón acepta la denuncia, con•vertint-se aixís amb esbirro d'aquells clergues que ressuciten la memoria de l'odiós
Sant Ofici.
I aixó és degut a la debiiitat deis poders
públics i a la complicitat de certes autoritats.
Fins ara no s'havía atrevit la xusma clerical
només que amb la prempsa, ara ja s'atreveix
amb el Ilibre, l'abús no pot ésser major.
Qué farien, dones, si vegessin exposat i
s'enteressin de lo que conté V «Anticrist»
d'en Nietzsche?. Segurament que demanaríen l'afusellament del Ilibreter que lícitament ho vengues.
Aixó significa molí: significa el retorn ais

temps passats de la Inquisició, la intolerancia religiosa restringint el pensament huma;
les tenebres sortint victoriosos de la lUim;
el triomf del passat sobre el present i una
amenaga per I' avenir; el dogma ofegant
la rao.
Ja és hora de que es senyali límits a la imbecilitat d'aquests clergues insensats, per
quant ells no se'ls pot regoneixer cap dret
per atentar contra la dignitat humana. Deu
haver el país d'eixilar-los de vera seu perqué no cubreixin els seus actes amb l'austeritat deis bons ciutadans, perqué aixís,
apartáis, pugui tothom regoneixe'ls per la
seva hipocresía i la seva dolentería. Ha de
obrlr-se un abim entre ells i la civilJtzació.
Ells son el reírocés; un destorb per a la c¡vilització. Son els obstacles tradicionals que
desapareixen, segons Melquíades Alvarez.
Quin sarcasme!
I per fi si h¡ ha Deu i aquests clergues
viuen en gracia seva, quasi bé podem dir
que la injusticia igual regna a la ierra que
al cel.
FlLEMÓN.

ANANT PEL MÓN

LA FATIGA D'ALEMANYA
Amb la fal'iera encara de triomfar d'aquesta enorme guerra que ella ha preparat,
l'Alemanya se sent fatigada dintre la formidable lluita: ja els seus muscles no teñen ni
la forga ni la potencia deis primers temps,
ja tot el seu eos demostra I'apianament
aquell que és preludj de la mort.
Te sobre d'ella el pes feixuc del cansanci
que no la deixa anar seguint la boja carrera
de la obsessió imperialista i es va eneonginí,
arronsant-se cap al seu eau. El front de batalla es limita cada dia—cada jorn un poc—
i ara és ei Somme qui ha sustituit Verdun,
que encara es manté amb els honors d'un
castell llegendari on la epopeia hi fiorirá. I
del Somme al Ancre, d'un poblé a l'altre
poblé, les forces germániques van retrocedint i deixen en mans deis aMiats vinticinc
pobles durant els tres mesos que en aquest
riu ha comengat la ofensiva aMiada.
No parlem de Varriére. Mentres a les nacions al'liades la vida s'ha normalitzat al
ritme de la guerra, com un gran accident
en la vida eomú d'aquells pobles, dintre l'Alemanya hi batega un esperit de revolta,
una sorda rabia produida per l'estómec buit
deis ciutadans que no pot sortir a fora perqué els que guarden l'ordre i la disciplina no
volen que aquesta es trenqui i apareixi a
davant deis ulis del món una Alemanya forta,
una Alemanya potenta. Pero també tothom
sab que és una Alemanya resignada al poder
de l'áliga imperial. Malgrat aixó, aquesta
disciplina no s'aguantará pas. Diseiplina és
sinónim d'obediencia, d'esclavitut, de una
inteligencia i un eos junyit a la forga i al
poder d'un altre home. Pero la disciplina de
I'estómee ningú l'aguanta; només la soporten els pobles embrutits, els pobles que s'aconsolen rosegar-se els punys sense un clam
d'ira per les seves desventures. I per lo que
es va veient, l'Alemanya passará per aquest
carrer dé i'Amargura que ésel sofrimentde
la gana, abans que rebelar-se contra Tabsolutisme del criteri que no vol acabar la
guerra. Pero la fatiga també s' insinúa enllá
de les trinxeres. Es en el discurs del Canciller pronunciat darrerament on es fa demostraeió palesa d'aquest cansanci. Ja no es
vol que l'Alemanya sigui el poblé opresor i
valent d'ahir, sino la nació agredida i vilipendiada contra la qual un enemic comú, els

al'liats, s'han aixeeat'per a matar-la. Pero
no ha sigut pas així, el neutral mes absolut
i mes ciar de criteri pensará que les frasses
de Bethmann-Hollweg son una mentida.
Només son una veritat que amaguen la fatiga intensa de l'Alemanya, que está fent
els darrers esfonjos.
TROTTER.

En Salas Antón a Sabadell
Aquesta setmana hem tingut la satisfácelo
de que estigués entre nosaltres durant dos
dies, el digne Diputat a Corts per aquest
distriete.
Durant la seva estancia en aquesta, el
senyor Salas Antón visita a l'Arcalde, en
quina persona saluda a sa ciutat natal, davant de la primera autoritat local repetí els
seus sincero oferiments a favor deis seus
representáis.
Així mateix visita la Cambra Agrícola,
La Gremial i Gremi de Vaquers, en cada
una de dites entitats es va enterar minueiosament deis assumptes a resoldre per a la
bona marxa de les mateixes.
També va rebre bastantes eomissions de
Sabadell i d'alguns pobles del distriete, entre les quals recordem una d'agrieulíors de
Sant Quirse i una altra de obrers de la localitat.
Finalment en el Círcol Federal presidí una
important reunió a la que varen assistir-hi
els Comités deis partits Federal i Radical i
els coneejals repubiicans.
En aquesta reunió va haver-hi el major
entusiasme en tot lo que es delibera,regnant
el mes complert acord entre els concurrents
que durant algunes hores canviaren impressions sobre diferents assumptes que Ínteressen al republieanisme.
Abriguem la esperanza de que la referida
visita proporcionará grans fruits a !a causa
que defensem, votem perqué aquests viatges es repeteixin amb frecuencia a fi de que
no s'afluixin els llagos que deuen unir els
repubiicans sabadellencs amb el seu represeníant a Corts.

Huelga de zánganos
Victoriano, Toribio, Ramón, Wenceslao,
José María, Javier y Ángel, no son, eomo
malignamente pudiera suponerse, ios siete
niños de Eeija, sino los siete prelados españoles que han elevado una solicitud al gobierno en demanda de que- se-uraejore el
sueldo al clero parroquial.
Nosotros votamos en pro de esa petición.
La maldita guerra europea ha causado tal
trastorno en los precios de todas las mercancías, que ha hecho imposible la vida a
todo el que no cuenta para su sostenimiento
más que con un jornal misérrimo. Y el por
tantas razones respetable bajo clero es,
sin disputa alguna, la clase que más hondamente ha sido perjudicada con dicha alteración, pues, alcanzando las harinas tan elevadísimos precios, es fabuloso lo. caras qtie
ahora les resultan las hostias.
Es doblemente deplorable esto precisamente en los tiempos que más atareados se
encuentran los clérigos ya que a cada instante los vemos dirigiendo fervorosas plegarias al cielo para que se digne restablecer
la paz... después del triunfo de Alemania.
Nada, nada. A sostener con tesón las
bases presentadas. Y si estos gobiernos
mal llamados católicos no atienden, como
es debido, las justas demandas de los pro-
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letarios. ensotanados, a la huelga íntiie'
diatamente.
Con solo tres o cuatro anos que estuvieran sin administrar sacramentos a nadie
verían como reivindicaban sus derechos y
las doctrinas de Jesús quedaban definitivamente establecidas en España.
No sería, pues, difícil que se declarase
una vaga deis vagos.
ARANDA.

ELS QUE S'EN VAN
Divendres de la setraana passada morí el
conseqüent federal en Jaume Xercavins i
Rius, pare del nostre bon amic l'ex-regidor
en Jaume Xercavins í Santamaría.
Era el difunt un enamorat deis nostres
ideáis peis quals havía fet probats sacrificís,
portant sempre a la vida pública, que fou
un espill de bones costums, les solucions
que's calcaven mes en el nostre programa.
El nostre partit l'havía distingit amb el
carree de regidor i l'Ajuntament amb el de
tinent d'arcalde, quals carrees havía desempenyat amb honradesa acrissolada i amb veritable justicia.
Amb aquesta mort el partit federal ha
perduí un element de valúa, dones malgrat
la vellesa que ja havía assolit, encara guardava en son cor preuades energíes per a
transmetre a la joventut.

La conferencia de rAdriá Gual
Estava anunciada per el divendres passat
dia 29, la conferencia del director de la Escola d'Art Dramátic, en el Centre Cátala,
havent despertat gran espectació per esser
un gran prestigi el conferenciant i ademes
per el tema anunciat sobre quin havía de disertar: «El Teatre Nacional de Catalunya :
Aclaracións».
El director de la revista «TeatraÜa», quina revista havía organitzat ¡a conferencia,
explica, en un breu parlament els motius que
l'havíen induit a organitzar aquesta conferencia.
Feta la presentado del conferenciant,
aquesí entra en materia explicant amb tota
sinceritat el seu criteri per a la formació de
un veritable Teatre Nacional, que íins avui
no ha existit.
Fent-se eco de les páranles que s'han
llen(;at dient que el Teatre Cátala havía
desaparegut, que no existía, que havía mort,
i les califica de macábriques, per quant entén
eil que el teatre que fins ara s'ha presentat
com a cátala no reunía totes les condicions
que havía de menester per a la seva estabilitat mes perfecta. Díu que tots els teatres
formats partíen d'una equivocacíó, per quant
el seu móvil principal era el lucre, resultant
que, en lloc d'esser una obra de propaganda,
era una aventura mercantilista. I entent ell,
molt encertadament, que totes les empreses
que al fundar-se procurin fer possible l'existencia del teatre, afianpant la propia existencia, haurán d'adaptar-se ais gustos del
públic, les mes de les vegades nocius per a
l'obra que intenta fer-se; i de l'obra que
hauría d'esser creada per a que al trasladarse en el teatre pintes la realitat i l'espirituaÜtat del poblé, s'en fa una obra lucrativa
que degenera i es pert, per quant els autors
sois procuren ajustar-les a la forma que
pugui produir mes taquillatge.

Acte seguit esplicá la formació del teatre
pitarresc, píntant-lo ¡rónicament i fent-ne
una crítica agre.
Dona molta culpa d'aixó ais politics que
s'exalten en campanyes polííiques sense cuidar-se de crear ambient per a la formació
del Teatre Nacional, tan necessari per a fer
mes visible la personalitat d'un poblé.
Encareix la ncccssitaí de que siguí el poblé qui emprengui una creuada per a que
sigui aviat un fet el Teatre Nacional de Catalunya, ja que'ls politics atrafagáis en accions importants, per ells sois, no es cuiden
de realitzar aquesta necessitat tan trascendental'per asegurar la vitalitat d'un poblé.
El teatre es lafesomía, el carácter i les costums de les nacionaiitats, diu.
Entona un hinme a la dramaturgia catalana encarint la necessitat de que amb la
cooperació de tots, pugui esser una realitat
la formació d'aixó que donaría nom i prosperitat a Catalunya.
Al acabar el conferenciant fou molt aplaudit.
Fou un veritable éxit la ceíebració d'aquesta conferencia. L'Adriá Qual estigué
molt encertat, poríant una orientació que
deveni agrair tots els áimants del teatre.

Notes i Comentaris
Aniversari
Deniá se celebrará a Barcelona la manifesíació anyal a la tumba del malaguanyat
carboneret Ramón Clemente García, cruelment íusellat durant la ferotja represió portada a cap per Maura, Lacierva i demés
camarades.
Tothom el que recordi la lleu causa que
dona motiu per a tan íort cástic no podrá
menys de pensar les vegades que mereixen
ser fusellats aquests mals gobernants que
des de tan aníic van ballant amb el decrépit
poblé espanyol, momificat mercés els procedinients empleáis amb éll per els fatals
goberns de la monarquía.
Els que ens tenim per humans, els que
odiem la tétrica i criminal inquisició, dediquem, en aquest trist aniversari, un pietós
record a l'infeli? víctima í nostra mes gran
execració en les males animes deis seus
butxins.
Un anóním
Sembla que la fulla setmanal redactada
pels regidors de la minoría republicana, va
produint algún efecte.
El regidor federal Camil Martí, autor del
folleto que dita fulla publica, ha rebut un
anónini invitant-lo a cessar en la campanya
empresa, dones, de no fer-ho aixís, l'adverteix que pot passar-ho malament.
Suposem que aixó será una broma de algún xistós, pero per si acás fos altra cosa,
advertim al covard autor de l'asquerós escrit que nostre volgut amic i correligionari
continuará en la seva Uoable i moralitzadora
tasca íins donar a coneixe, amb els mes petits detalls, tots els xanxuilos del desaprensiu Liado.
Un altre periodista condemnat
Ferrán Pintado, el valent periodista aragonés, director de «Los Miserables» ha sigut condemnat per l'Audiencia de Barcelona
a setze anys i dos díes de presó major per
dos delicies de lesa majestat.
Indigna veurer com en una nació aon tanta
sang s'ha vessat per implantar un régim de
Ilibertat en armonía en les necessitats deis

temps moderns, es castigui, amb má dura
ais que no cometen mes delicte que exterioritzar llur pensament amb el benéfic impnls d'enlairar el niveil moral de 'llurs conciutadans, mentres veiem, a cada pas,tants
•itantsvms fruint les dolceses d'una vida
que no mereixen.
Es cosa que'ls diputats republicans ¡ les'
associacions de la Prempsa s'apressin a demanar ais poders públics I'índult de I'excelent periodista condemnat a passar tota
líur joventut privat de la benfactora Ilibertat
a que n'és tan mereixedor.
Telegrama
S'ha cursat el següent telegrama:
«Foment Nacionalista República.—Reus.
Joventut Republicana Federal Sabadell protesta vostra alianza amb assassins Morales.
Qui prostitueix sagrats ideáis i embruta
nostra bandera en contuberni ignominiós no
te dret a nomenar-se república.^President,
Ninet».
El nou Comité
Ahir, degué pendre possessió el nou Comité eliegit en la elecció celebrada diumenge passat.
Els eliegits, son: Joan Vidal Isanda, Joan
Rodó Rimbau, Joan Serra Ciumbert, Josep
Llongueras Cairo, Joan Gubern Castañé,
Josep Rovira Peig i Salvador Ribé García.
Certamen
Literari-Científic-Social
L'ha organitzat el nostre volgut confrare
«El Consecuente», la Junta, el Comité i Joventut de! «Centro Republicano Radical Autonomista», de Reus.
Tindrá lloc en la segona quinzena del
present Octubre, durant les festes que están
acordades celebrar en la dita «Semana Deportiva».
S'ofereixen valiosos premis, els quals
junt amb els temes no publiquem per falta
d'espai.
El Jurat calificador el formen: Marcelí
Domingo, Francisco CubeÜs i Florentí, Joan
Ferrater i Gili, Joaquim Batet i Paret, Jaume
Sarda i Ferrán, Secretari.
Ministre accidentat
El dilluns últim sufrí un accident automobilista el flamant ministre d'Estat, degut a
haver perdut la direcció el vehícol. En Amali
Jimeno resulta amb un principi de conimoció
cerebral i algunes contusions.
No ens estranya. Fa ja molts anys que
el metge valencia camina sense direcció peí
camí de la política en l'automobíl de la traició. No li hauría passat aixó si l'exércit de
la monarquía li bagues trencat el cap amb
una bala ben dirigida per allá en 1869, quan
feia jornals de república federal.
Germanofilia jaumista
En e! Círcol Tradicionalísta d' aquesta
ciutat se pensa inaugurar unes classes de
ilengua alemana, dirigides per un professor
d'aquella nacionalitat i secundat per un auxiliar nascut en el mateix país.
Ho voleu mes ciar? An aixó condueix la
propaganda den Mella i deis jesuítes, a ensenyar ais borregos que'ls segueixen Tidioma de l'odiós imperi que tan gran borró ha
llen^at damuní la historia del segle XX.
Potser aixís creguin aquests leras janniistes en el triomf de les armes germániques i de que ha de venir un día en que
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vegem travessar els Pirineus el cascos prusians per a assentar en el trono de les Espanyes al ridícol pretendent de la corona.
Perqué suposem que no voidrán, cas que
els^robi, apendrer Talemany per a anar
per aquests hoscos.
Pro Morales
L'aventatjat escultor i entusiasta república
Espiridión Vancells, ha ofert fer una lápida
a la memoria de l'infortunat Miquel Morales.
Coincidint amb la colocado de la mateixa
s'están organitzant varis actes de protesta
contra els assassins de l'abnegat defensor
de la república i que consistirán en una manifestació que se celebrará a Girona a la
tomba de la víctima deis regionalistes ¡ un
aplec a Salt, a on se celebrará un solemne
míting en contra de la política Higuera i caciquista.
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Kíosc de Canaletes

Cervesa E , P e t r V ,
S. EN C.

>.«

::

Exigeixis en els taps la marca del Represenfant

Noves
Ha sigut possat en IHbertat, bais fiani^a en
metálic, l'obrer matalúrgic Narcis, Mareé Vilaplana, detingut per suposats fets comesos duránt
la darrera vaga deis obrers de l'art fabril.
—La Junta Directiva de la Societat de Cassadors «Aurora" d'aquesta ciutat, ha quedat, constituida de la manera segUent: President, Jaurae
Ninet; Vis-president, Enríe Valette; Secretari,
Mateu Iglesias; Vis-Secretari, Ramón Garriga;
Tresorer, Francisco Pascual; V¡s-Tresorer, Josep
Font; Contador, Enrich Serra; Vocals, Ángel
Pons; Manel Gil; Víctor Vidal i Tomás Miró.
—En aquesta ciulat s'íia format una empresa,
composta per cent i tants individuos a 2o pessetes
cada un, p e r a fer venir a Sabádell la notable
Orquesta Sinfónica de Madrit.
El Concert no s? sap encare si es donará en el
Teatre Camps de Recreo, o bé en el Teatre
Euterpe.
—Demá diumenge el Sindical de obrers forners
d'aquesta ciutat celebrará reunió genera] extraordinaria per a tractar assumptes d'interés per ala
associats.
—Demá diumenge, a dos quarts de cinc de la
tarde, tindrá lloc en la sala de la nostra entitat
Circol República Federal un Iluit ball, a carree
de la aplaudida Banda del «Batallón de Veteranos
de la Libertad'. Avans de comentar el ball, con-,
cert en el Saló-Café.
—Tots els dies feiners i festius se vacunará i
revacunará gratuitament en el Dispensan municipal a qui ho soliciti.
—S'ha constituit a aquesta ciutat una Agrupad o Fotográfica. En l'últíma reunió celebrada es
discutí ja el reglament i l'instalació del laboratori, per a servei de socts, galería i biblioteca,
nombrant-se en carácter interí, una Comissió per
a portar a cap tots aquests progectes,
—El Grop Ciclista d'aquesta ciutat ha organitzat una íraportant carrera de bícicletes per el
día 15 d'octubre, per a la qual, ademes de varis
premís, ha concedit una copa el reí d'Espanya.
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Gasseosa F. PANE
S e serveix a dornicili

Rambla, 198

COR

Latorre, 2

Per major duració de les espardenyes, apliqueu aquest producle a
la sola. " Preserva de rhumitat deis peus, evílant el reuma, -- No
crema la sola, -- Es ven a tot arreu al preu de 30 cénlíms el bloc

t a MMÍ Joan Liado Roca; Estrella, 104

Companyía Comercial Alcoholera, S. A .

B

PICAROL

VÍES URINARIES
DR. TORT ARTIGAS
ESPECIALISTA

i

Especialitat en Místeles, Moscatells
i Licors de totes classes

Cirugía general - Venéreo - Sífilis - 606
Ha obert sa clínica al carrer de la
Consulta els dílluns i divendres

J. Vidal Tarrago

Diposífarí: « J O S e ^ J

ADVOCAT
ha eslablert despatx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a 12, coníinuant
els dies feiners, junt amb el seu pare don J. Vida!
i Val!s, a Barcelona, Ronda de Sant Pere, 52, prdl.
jmpremfa Sallent.-Sant Quirae, 32.-Teléfon 520
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