Any IV.

SABADELL 28 d'Odubre de 1916.

S/VBADELL
Setmanari

ti

11

porta-veu

Núm. 164,

del Partit

Federa

Redacció i Administració: ] a r d í , 7 i 9

SUBSCRIPCIÓ MENSUAL

5O

Els oi'iginals no's toi'nen.
Deis articles ne son responsables els scus rcspectius autors.

NOMBRE SOLT .

lO

D[IS ESCDÜIHIS'
Sociedad anónima

Razón tienen de sobra aquellos comerciantes que dicen que el que no anuncia no
vende. De ahi ese furor de propaganda que
se ha despertado en todo el que necesita del
favor del público para llevar adelante su
industria.
El domingo último llamaron la atención
en esta ciudad dos auténticos pieles rojas,
dos zancarrones que, por su ángulo facial
tan cerrado, hedían, a mil leguas, a requeté.
Estos bergantes repartían unas hojitas con
todo el aspecto de anuncio de alguna novena,
o de venta de preservativos de goma, o
algo así.
Cayó una en nuestras manos y la alegría
que recibimos al leerla fué de las que forman
época. Era nada menos una hoja impresa (al
parecer fuera de Sabadell) anónima y clandestina, es decir, sin firma que responda,
ni pie de imprenta que la legalice, circulada,
con gran descaro y en completa oposición
al derecho, a ciencia y paciencia de la primera autoridad local. £n resumen: un apéndice a los tres diarios sabadellenses que no
creen suficientes una veintena de ediciones
semanales para su propaganda antirrepublicana o que, mirando por sus costillas, han
rechazado con prudencia la inserción en sus
columnas.
«La brigada deis escombriaires» ha hecho
mal, muy mal, en estampar su honorable
firma al pié de tan magnífico trabajo. Todo
el mundo ha visto que aquello no podía ser
obra más que de escombriaires.
Estos intelectuales, llevados en alas de
su poderosísima imaginación, denuncian modestamente sus profundos conocimientos
agrícolas y geológicos, participando a los
incautos lectores que cuando caen las hojas
de los árboles ensucian e! subsuelo. Por
mucho menos se íe puede llamar bruto a
cualquiera.
:, ,,
Por ahí se descubren los analfabetos autores de la flamante hoja. Son los zapadores
de la reacción, los topos de la administración municipal que con sus torpes y criminales trabajos subterráneos, van minando
continua y cautelosamente el terreno ganado
en !a conciencia ciudaiiana por la democracia redentora.
Con voz doliente se quejan los seráficos
literatos de que nuestros amigos políticos
incendiaron, en nombre de la libertad, un
templo católico. Pues claro que en nombre
de la libertad. En nombre de la salud amputa
el cirujano el miembro podrido; en nombre
de la higiene destruye el individuo que es
limpio los parásitos que encuentra en su
cuerpo; en nombre de la moral se cubren el
rostro las personas decentes cuando pasan
frente a los antros clericales y muy lógica-

mente, en nombre de la libertad intentan las
masas conscientes purificar por el fuego, de
vez en cuando (muy de tarde en tarde, por
desgracia) esos centros de error y superstición. Lo malo es que, cuando esto ocurre
no se encuentren allí dentro los autores de
la hojita en referencia ni que los bomberos
se declaren en huelga.
Tampoco parece que se hallan muy fuertes en geografía ni en gramática los escombriaires, pues refiriéndose a *un querido
amigo nuestro, hijo de esta misma provincia
dicen que no es de esta tierra y le aplican
el calificativo de parásito, reconociendo, sin
embargo, que hace excursiones por Sabadell en busca de clientela para su industria.
Y dicen los soberanos embusteros que a
este digno concejal republicano lo canonizarán los del grupo de la mano negra que
se ponen careta para insultar desde las columnas de este honrado SABADELL FEDERAL
de quien dicen que es asesor, para las cuestiones municipales, el repetido regidor.
¡Alto ahí, bellacos! ¡Alto ya, mal nacidos!
Los de la careta sois vosotros que no firmáis, -vosotros los sin apellido, vosotros
los incluseros, los bordes. Nosotros podemos firmar con la cara tan alta como un
Borbón, un Braganza o un Saboya. Nuestro
nacimiento es tan puro, nuestra conducía
tan honrada y nuestra dignidad tan fiera
que nos honramos en ser como somos, en
escupiros a vuestra cobarde e innoble cara
la honra que nos rebosa por todos nuestros poros.
Somos ya mayores de edad, señores profesionales de la calumnia, para necesitar
niñera; y, en los asuntos municipales sabemos de sobra donde está la verdad y quienes son los genuinos representantes y defensores del pueblo.
Tenemos la mano negra, sí; ennegrecida
en e! taller y en la fábrica, atiborrando de
oro, con nuestro sudor a cuatro burgueses
explotadores, negra por la tinta de esta
Redacción siempre escasa para comunicar
al pueblo vuestras iniquidades, vuestros
crímenes.
Vosotros no; vosotros la tenéis roja; roja
de la sangre inocente de tantas víctimas
inmoladas a la avaricia patronal, al fanatismo religioso, al furor de mandos roja de
lavárosla con los excrementos del tan prolongado y repetido menstruo de la fiera
negra.
SABADELL FEDERAL no es un papelucho
del que se avergüenzan los buenos republicanos; vosotros sí que sois una cuadrilla indigna a quienes no hay ninguna persona
decente que os salude.
Oid escombriaires: Toda persona honrada os ha declarado el boicot solemne.
F. MoLiNER SALCEDO.
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Peí camí de sempre
Sembla talment que les Iluites passades
recrudeixin. Els nostres homes polítics es
senten cada día mes animosos i fan que es
parii sovint d'ells, s'agiíen contínuament i
agiten també el país, si es que el país te encare forces per agitar-se.
En Maura parla a Beranga, després d'ell
en Vázquez Mella, fan declaracions altres
prohoms polítics i al Congrés renyeixen diariament batalles La Cierva i Alba.
I semblava que n'hi faltava un a parlar, i
efectivament faltava, era l'Urzaiz. L'Urzaiz
ha parlat per fí i les seves declaracions poden dir-se sensacionals.
Ha posat de mauifest una vegada mes els
mals que aqueixen al nostre país ¡ ha sentenciat sabiamení l'ineviíable mort d'aquest
régim corcat.
Peí poder han desfilat íots els mes insignes polítics i tot lo que han intentat ha sigut
en va; totes les proves de reconstitució han
fallat. La veu de l'Urzaiz, al dir aixó, devía
semblar la de un home honrat. L'Urzaiz es,
en vriíat, un deis homes mes honorables deis
que integren els partits que sosíenen Tactual
régim opresor i tiranic. Eli, en les seves estades en el ministeri d'Hisenda,havía sempre
fet política Iliberal. Aixís ara el seu discurs
no devía esser com els que constantment
pronuncia Tactual ministre d'Hisenda, discursos d'un ministre iliberal sense Iliberalisme.
La llástima és que l'Urzaiz s'hagués entregat en bracos d'aquells que podien pervertir-lo. L'Urzaiz avui es xorc. Eli hauria pogut fer una gran campanya, lleal i sincera,
én el camp república, trovant-hi afectuosa
acullida i des de la tribuna democrática fer
veurer al país els beneficis que li hauria reportat l'establiment d'una República, en la
quai desenrotllar el seu vast programa económic i aplicar enérgicament totes les mides
que hagués considerat justes per el benestar del pais i per a la bona marxa de Tadministració. 1 l'Urzaiz no s'hauría trovat,
com ara, que al intentar posar en práctica
reméis radicáis per a guarir el mal, esser
rebuts amb una hostilitat tan manifesta per
la part conservadora del país, que necessariament li havía de reportar grans disgustos
i provocar per mes tart la seva caiguda. La
equivocado de l'Urzaiz es imperdonable..Es
inútil que ara tracti de sincerar-se espHcant
neta i crua la vriíat.
Els nostres governants segueixen temeraris el camí que els tragaren altres governants.
E! país segueix soportaní pacientment
toís els atropells governamentals, toca les
conseqüencies d'una mala administració i la
comporta. El poblé espanyol está exhaust,
no te forces ni esperit per rebelar-se. Quant
la desesperado els forsa a queixar-se només
saben demanar pá per a els seus estómecs
buits, no pronuncien clara i estrident la terri-
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ble parauia ¡fam! que per eila sola significa
una queixa tan gran I menacadora que proniouría un trasbals terrible en les esferes governamentals quan hj arrivés. Perqué la fam
pol esser espiritual i quant un pobie vol sadollar-se d'ideal i clama irat per assolir els
beneflcis d'aquest, és impossible que aturi
la seva impetuositat la muralla d'un exércit
desmoralitzat i impotent.
Aquí, quant els obrers demanen pá per a
els seus filis i per les seves esposes, ressona
la seva veu tan flaca i impotente, tan mancada de virilitat, que s'esVoníestada amb
una descarga de plom.
Mes ai d'aquell moment que ¡a njultitut
s'exasperi i es dongui compte de que a mes
d'ompllr l'estómec li es necessari també dirigir ia vista envers l'horitzó per descubririi ?ó que li donaría lo que apeteix i comprengui els beneficis que portaría per éil l'establiment d'un régimen federal; s'esírellaríen
a l'embestida seva els obstacles que podría
oposar un régim decrépit i caduc.
Mes aquí no es profundiíza res, tot es
jutja superficialment, i d'aquí vé que els discursos escitanls i rebels es perdin en el buit,
per no voiguer molts d'aquells a qui hauría
d'interessar mes, ocupar-se en estudiar QÓ
que els ensenya el mal i pó que els podría
donar el benestar. Espanya es un país superficial.
I aixís anem caminant impassibles dret a
l'abim, conduits per aquets governants desentrenyats, i lo trist es veurer que no hi hagi
un poblé dísposaí a empenyer aquest régim
per a destruir-lo mes aviat.

causa, presentar la seva defensa, que sería
una requisitoria contra les classes directores
d'aquell país.
No cap lloc a dubte que l'acte de l'Adler
és fruit de les anomalíes i d'un estat anacrónic i draconiá que;impera a l'Ausíria. El
mateix periódic socialista «Tageracht» parlant sobre aixó, diu, després de combatre
l'acte de violencia comes en la persona de
aquell primer ministre, «que Austria és l'únic
país on encara perdura el despotisme i l'absolutisme mes pur. A pesar de l'aillament
en que es tanca la monarquía del Danubi,
moltes coses s'han sapigiit, com son els
processos de Kramatz i Klofar, els cent
obrers de fabriques fusellats en Stirya, els
regiments., tzecs crudelment delmats. Tot
aixó demostra el seu regim despótic»
Amb aquesta senzilla i categórica acusado,'"que no deu pas ésser la única que el
partit proletari, com el mes sofert, deu poguer fer al seu gobern i íenint en compte que en Frederic Adler és ex-secretari del partit socialista austriac i director
de la revista socialista «La Lluita», apelat
el Liebknech d'Austria, está en part, expHcat el fet. Aixó no vol dir que d'aquest
acte en sigúin soiidaris tots e!s socialistes,
a ben segur que és un cas aislaí, sense
cómplis de cap mena. I aixó és evident,
pensant que el seu pare, en Víctor Adler,
quefe de la social-democracia austríaca, va
ésser un deis primers que va posar ais peus
de dictadura militar, els seus principis socialistes.
TROTTER.

FlLEMÓN.

ANANT PEL MÓN

L'ATENTAT DE VIENA
En Frederic Adler, fent desaparéixer amb
el seu browing al primer ministre de la monarquía austro-hongaresa, comte Sturgkh,
ha donat lloc a que es parles llargament de
lo que passa en els imperis centráis, sobre
tot a TAusíria. En aquest poblé se planyen
amargament de que Adler bagues decretal
la mort a un borne de tan bones quaÜíats
i excelentes dots com la víctima, car aquesta
sois havía fet, durant els anys que actuava
políticament, només que bé a la patria i
s'havía desvetliat peí seu progrés i benestar.
Precisament—dJu la premsa germano-austro-húngara—en l'afer de la guerra, ell no
era pas el veritable autor de que l'AustriaHungría comencés les hostilitats enviant l'ultimatum a Servia i per aquest motiu, com
si el comte Sturgkh hagués sigut un ministre irresponsable, tothom e! plany, tothom
el plora, tothom sent per ell les mes vives
afeccions, i omplenen de dicteris a l'autor
del fet.
Está bé que ara els seus el plorin, que
llencin sobre el seu cadavre les llágrimes
del seu agut dolor, pero, no obstaní, havem
de reconéixer que l'atentat no és obra d'un
boig, d'un monomaníac o d'un exaltat pacifista, sino que, liegint només la seva declarado davant del tribunal, fa pensar amb
la serenitat i el valor deis espartans. El meu
acte—ha dit Adler en la seva declaració—
és conseqüencia lógica de les meves conviccions polítiques i de la actitut que hi
adoptat davant el gran crim que Austria ha
comes declarant ¡a guerra, Tinc plena conciencia de les responsabilitats que sobre
meu pesan i per endavant les havía acceptat.
Acaba manifestant que, per a que el poblé
sapigués, a la fi, tota la veritat, se reservava, per el moment en que es vegés la

La labor de un ministre
Com se pot suposar aquest ministre és
i'Alba. No pot ésser altre, ja que els demés
solament s'han distingit per !a sevainacció
i, naturalment, no aniríem a parlar de un
treball que no han fet.
Molt s'ha parlat deis projectes de í'Alba i
pocs s'han atrevií a judicar-Ios; així, dones,
no cometerem l'imprudencia de jutjar un
treball que"molts, en mellors condicions que
nosaltres, no han jutjat. Tan sois l'examinarem.
Tenint en compte" que els ministres de la
Monarquía sempre s'han distingit per sa
nul'litat i que quan algún ha sobrepujat ais
seus companys aquests han procurat eliminar-lo, i han mirat de qué la seva'jeina no
ios fructífera, no podem per menys d'acoliir amb certa reserva aquests plans de I'Alba. Amb veritat, els mirem amb desconfianza. En primer terme, no és el ministre
d'Hisenda un home que sempre s'hagi distingit per la seva pulcritut en obrar, procurant no despertar recéis ni suspicacies; molt
al contrari, i'Alba ha sigut un home que ha
pujat entre mig d'intrigues polítiques, que
ha aprofitat totes les rivalitats deis bornes
prestigiosos del partit on ha militat per a
satisfer les seves ambicions personáis.
No és d'estranyar que hagin aixecat tanta
pols uns projectes tan importants; mes, mirant minuciosament i a mida que es van declarant aquests projectes s'hi descobrcixen
unes deficiencies tan grans^'en la seva elaborado que demostren la precipitado com
han sigut confeccionats, entreobirant-se un
desig de que fos adelantada la seva presentado, segurament per a qué s'admirés l'esforp realitzat durant el temps de les vacacions parlamentarles, apareixent un treball
inapreciable del ministre. Tant és així, que
hi ha hagut alguns diputats que han remarcat la necessitat de qué tornessin els projectes a la comissió de pressupostos per no

ésser discutibles" de la faisó que s'han preseníat.
Passant a examinar les derivacions que
poden teñir aquets'progectes, pot veure's
que no son ja els primers que s'han intentat
peí mateix estil d'aquests aprovar-se, sino
que son una serie de reformes perseguides
per altres ministres i que mai havíen poguí
,portar-se a cap, degut a rintranzigencia en
que s'havíen col'locat les classes conservadores, essent impossíbfe traspassar la valla
que oposaven per a que els projectes sortissin endevant. Encare que molts d'ells siguin
obra genuina i personal del ministre, pot
notar-se que no están infiltrats de un esperit verament democrátic, sinó'que son adaptats a les conveniencies d'aquells a qui mes
directament interessa, procurant no extralimitar-se per a qué no suscitin qüestions que
podríen comprometre la seva vida ministerial.
I el seu Iliberalisme té un regust reaccionari que pinta la característica d'aquests
ministres aparatosos. L'ansia d'ostentació,
i'afany de presentado, el desig d'adquirir
una gloria a qualsevol preu conquerida.
1 ademes, que bé sap prou ell que si algún
d'ells fos menapa seriosa per ais interessos
creats, després de molt batallar no s'aprobaría, quedant-se ell amb la satisfácelo exterior de que no fou degut a ell el fracás de
aquell projecte. Excusa d'avantmá preparada.
Es de notar que ell ha declarat que arribaría a totes les íransaccions que a judici
deis senyors diputats fossin necessaries.
Quan la presentado, l'altra temporada
parlamentaria, del projecte de impost ais
beneficis extraordinaris obtinguts durant la
guerra, un escriptor qualificá el gest de
I'Alba de jacobí. I a! efecte en un article en
que es parlava del projecte del -ministre hi
posa per títol: «Jacobinisme ministerial».
No, no'és jacobinisme. Es un conservadorisme^que ha adoptat la fisonomía Iliberal.
No és, no pot ésser jacobinisme lo que
grava uns beneficis que s'han obtingut en
circumstancies especiáis, amb les quals no
contava''er capitalista, essent-H molt just
que dediqui una part d'aquells beneficis a
subvenir les necessitats de l'Estat, i essent
també una obligado del ministre la de crear
una'llei circumstancial que obligui a satisfer ais benefjciats el tant per cent que s'estipuli entre ells,"^dels beneficis obtinguts.
Fora jacobinisme lo que intentes somoure
els fonaments de la antiga tributació, creant
uns impostes que íessin impossible la acul lació de grans capitals i que no permeíés
apoderar-se de la térra que perteneix a tots
a uns quants que, amparant-se amb una liei
injusta, en disfruten arbitrariament deis séus
beneficis, sense contribuir amb el llur esforp
a la prodúcelo.
S'ha comparat I'Alba amb Necker. Equivocado imperdonable: Necker es presenta
desamparat desafiant arroganí els atacs deis
perjuicats, i el seu gest resulta heroic.
L'Alba es presenta apoiat per una majorfa
de amariconats que teñen la obligació de
defensar-io i apoiar-io amb tot i per tot.
Necker fa trontollar l'edifici de la antiga
societat. L'Alba desperta no mes un interés
momentani.
Així, dones, e¡s projectes de I'Alba
quedarán reduits a lo que han quedat els que
han'presentaí'en anteriors etapes parlamentarles altres ministres mes liiberals que
l'actuai ministre d'Hisendaí
R.
^>
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DIVAGACIONS

LES MORTS CIVILS
Tots-Sants. La tarda extenía la seva decoració grisa íins a Finfinií, -i !a primera
tremolor delfret feia encongir elsnostres
iTiLiscles camí del cementiri. Una gentada
enorme anava a satisfer en la necrópoli el
séu sádic instint de curiositat. Sobre la cuneta de la carretera blanca els eterns mendicants teníen cxtés el séu mocador petitori;
eren aquells niendicants tullís, leprosos,
llatzerats, en deformitats abominables, que
exciten la pietaí modularit la veu amb tot
el dolor possible.
Al cementiri hi ha dugues portes". La primera és senyoria!, severa, com guardiana
d'un jardí domésíic, on l'ombra deis xiprés,
altípsims, fa ressaitar mes ílobregament
Tembiema conegut d'un crani i dos óssos en
creu. Per aqusta passava la riuada de gent,
en quina cara s'hi vesllumava vagament la
tristesa d'haver-hi vingut altres vegades.
Aquesta era la porta del cementiri oficial,
católic, 011 l'enterrador ofería a la gent qui
passava per ella la flor del séu somris i la
sinfonía d'un salut...
Más liuny, separada com per una culpa
immensa, hi havía la porta del cementiri
civil, per on s'enfrava ai clos deis que no
creien en Déu. Aquest trog de térra reduidissim per l'esperit democrátic de la ciutat,
hi reposaven els faritzeus i els heterodoxes,
els heretges i els renegats. Fins a ells no
ha arribat la benedicció del salpasser, i per
aquest motiu aquella casta era separada
per quatre parets deis séus confrares, deis
séus germans, qui potser un día, quan encara el séu regne era terrenal, s'havíen
donat cordialment les mans, o potser, qui
sab, en quina incógnita obra havíen coliaborat, o s'havíen fet, niutuament,-'els. mes
delicats íavors. Quin uli diví ha pogut veure,
al volar llurs animes pels espais infjnits,
donar-se un fríiternal abrap en nom de la
germandat humana?
Hi ha en el llindar d'aquest cementiri, un
no se qué de cosa que us corprén i us captiva. Potser sigui una secreta simpatía per
ia comunitat d'ideals amb els qui allí reposen, Iluitadors ahir al nostre costgt contra
l'obscura onada del clericalisme i anticlericals avui fins dintre les seves tombes austeres. Es la seva intransigencia i la constancia
deis séus ideáis que res ha pogut torcer, lo
que'ns sobta i ens emociona. Com se veu
allá, palpablament, la sensació d'aquells
esperits tant integres, tañí amants del progrés! Quina idealltat mes sublim no repre-

senta áquell triángul que corona el sepulcre
d'aquests Iluitadors primitius, d'aquesía secta odiada! Quina visió mes consoladora
per ais que'is hi han dut la severitatd'aquesta ierra de cementiri neutre, com un ideal
exil, com un dolg lloc proscrit, per enterrarhi les seves despulles, sense que aquells
a qui ha combaíut tota la vida vinguin a
di.ctar-li la pau i el repós amb els séuscants •
d'una liturgia estranya! Sobre algunes tombes en que hi havía llosa, quina virtut no
desprenía la seva inscripció sens fingiments,
amb/aquella austeritat de principis que recordavcn la rudesa deis antics programes
anticlericals, com vellos proclames!
La gent no venía fins allá. Alcava el cap
curios per sobre ia muralla que separa
els dos cementiris, i els séus llavis murmuraven la condició ¿'aquella térra i deis séus
estadants. Vagament arribaven fins a nosaitres els cants gangosos d'un miserere.
Els llums funeraris parpellejayen, com a
una agonía, a causa del vent. Darrera nostre uns sanglots s'elevaven amunt, com si
alió fos el Hit d'algun sacnfici i marxárem
per a deixar esbravar aquell plor que's desfeia en llágrimes dins les pupiles vermelles,
com un leniíiu i un •consol qui sab per quin
dolor...
Carretera avall la míiltitut se desfeia en
rialles i un xerroteig, com d'aucells lüures,
vagava en Taire cap-vespra!. Semblava
que's volgués imposar la Vida a la.Mort
que feia allá la seva festa, fins que l'oli de
les llanternes i de les pires funerarjes fós
acabat.
JOHANNAN.

Una proposició
La minoría republicana del nostre Ajuntanient, malgrat i estar separat de la majoría,
han enviat per a que fos llegida en la sessió
del dijous passat, la proposició següent:
ExciTi. Sr.

En data 13 del que cursa, cumplimeiitant una
atenta invitado, va efectuar una visita a la nostra
Escola Indnstrial, el Diputatper aquest DistricíeEn
Joan Salas Antón.
El fer-se les presentaciotis de rigor va avancar-se
el delegat del Ajuntament a la referida Escola Industrial D. Domingo Codiii^, inferint un groUer insult a D.Joan Salas Antón peí tó búrlese en que
va dirigir-li la paraula.
Atenent que les mes rudimentañes regles de moral i urbanitat obliguen guardar respecte a quantes
persones visitin aquell centre docení, aixis com les
de caballerositat veden ni amb insinuacions insul-

tar a una persona que previamerit hagi sigut invitada per entrar a nostra casa;
Aíenent que a la no observancia d'aquestes regles
de moral i caballerositat a la nostra Escola Industrial es una pfofanació en aquell temple d'ensenyan^a;
Aienent que si FAiuntament passava en siienci
la mala acció que ens ocupa perpetrada per son
dulegat en dita Escola, D. Domingo Codina, permaneixería en el baix nivell moral i de dignitat que
dit senyor va colocar-lo, ja que allí representava i
representa i com a tal fou presentat D. Joan Salas
Antón.
Els abaix íirmats proposen que I' Ajuntament
acordi haVer vist amb molt disgust la. conducta
observada peí seu delegat en la Escola Industrial
D.-Domingo Codina amb motiu de la visita efectuada per D. Joan Salas Antón a dita Institució en
la Tiit del divendres 13 del coirent.
Sabadeli 26 d'Octubre de 1916.—Amadeo Arag.iy,—Isidro Alsina.—Jaurae Llagostera.

El concerl de la Orquestra
Simionica de Madrid
Dimarts passat tingué lloc en el Teatre Camps de
Recreu, l'anunciat concert per la Orquestra Simfónica de Madrid. Aquesta numerosa massa orquesiral venia precedida d'una justa fama i a fé que no
hera d'escatimiir-ii gens ans el contrari, meresqué
els mes sincers aplaudiments i els eliogis mes entusiastes i calorosos de la concorrencia que sorti
altament satisfeta de la vetllada. El programa es
desenrotllá de la següent manera:
Primera part: En la obertura de la ópera de
Weber Freyschíitz, la Orquestra ja captiva l'atenció
de l'auditori per la seguretat i precissió en que
executava, demostrant un conjunt admirable, sobretot en la part de la corda. VAria de la Siiite
en Re, fou dita amb un sentiment i una passid extraordinaria, fent sentir tota la grandesa de concepció d'aquesía obra de Bach. En aquesta delicada
composició la corda hi obtingué un triomf complet,
quina pastositat i armonía en els sons és digne
de tot ePlogi, Finalitzá la primera part amb Francesca da Rimini, del compositor rus Tschaikowsky.
Com tots els niúsics de la seva mena, l'autor de
Francesca lambe ha posat en aquest poema simíónic tota la riquesa de les melodícs orieiitals. Composició de gran volada i empenta musical, se distingeix per la gamma deis scus sons, estranys i
atrevits, plens de tecnicismes, com requereisla seva
música, purament descriptiva. La Simfónica la
brodá meravellosament, amb gust sobri i justesa.
La segona part se dedica completament a la
Quinta Simfonia, de Beethoven. En aquesta coneguda partitura del célebre músic, la Orquestra
Simfónica feu honor al seu nom i a la seva reconeguda fama de fácil executora de les grans peces
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Gran assortit de GABANS de düerents models, i colors d'última novela!, al preu únic de 40 ptes.
Genero fabricat a Sabadeli
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No compreu GABANS sens abans visitar aquesta casa que és la que pot oferir-los mes superiors at preu de

40 pessetes
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simfoniques, fent, en'aquesta, un treball fidelissim
i de gran mestría , modelant esquisidaiTient els
seus diversos i florits passatjes. La part de la corda
també feu gala del seu conjunt i justesa de dicció
sobressortint en el "Andante" i donant una clara
cxpressió al "pizzicatío" de ¡'"Allegro" IIL
En la tercera part posa de relleu la forta i colorida composició de les Variacions Simfoniques de
Elgar. En les Ramors de la Selva, de "Sigfrid", H
dona tota la plasticitat i tota la for?a descriptiva que
és possible dintre la seva difícil execució. La marxa
fúnebre del Capvespre deis Oéus la toca la orquestra amb tota la grandesa i corprenedora emoció de
aqiiesí passatje musical, fent sentir el suprem misticisme litúrgic deis cants funeraris. La cavaicada de
La Walkyria fou tocada amb esquisida sobrietat i
elegancia. En aquestes_tres composicions de Wagner, la orquestra deu el séu absolut i indiscutible
frioraf l'haver compres tota la infinita concepció de
l'art musical de l'eminent músic germánic, que és
la seva característica meravella, quina grandesa de
sons impresionen fondament al públic.
Totes les peces foren apiaudidíssimes, esclatant,
al finalitzar e! programa, una soroilosa i delirant
ovació que obliga a la orquestra a executar la célebre obra de Dukas L'aprenent hniixot, siguent
també premiada ¡a seva magistral ¡abor amb una
forta ovació.
El mestre senyor Fernández Arbós feu gala del
séu reconegut íalent musical, salvant i fent salvar
tota mena de dificultats técniques i assolint efectes
orquestrals qua¡ record perdura llargament entre
exclamacions eLlogioses.
Vagi un caluros aplaudimení ais organitzadors de
aquesta selecta vetllada, especialment al mestre
Planas, que a ell i solament a eil, se deu el que, de
tan en tan, poguem fruir de sembiants manifestacioíis artístiques. Els esforíos deis empressaris foren
favorablement corrrsposíos pe! públic sabadellenc,
que omplí per complert l'elegant colisseu del Teatre Camps.
P.
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Ha obert sa cünica al carrer de la

Una visita

Companyía Comercial Alcoholera, S* A*

Un homenafge

Peí divendres día 3, de la seímana próxima, convoca a reunió de socls la secció de
recreu de la Joventut Federal.

Noves
Ha deixat de formar part d'aquesta redacció el
nostre estimat amic i ferm correligionarí en J. Valls
i Vidal.
—"L'Eco de Sait" ens honra reproduínt l'admirable article que replican! a Samblancat per el que
aquest publica en "La Campana de Gracia„ apareixé en un deis nosires no:iibres passals del nostre company F. Moliner Salcedo.
—Hem rebuf un atent comunlcüt del conegut
enginyer Francesc Casal, notíficant-nos haber obert
despaix en aquesta ciulat carrer Riego n." 36,
—Demá se celebrará en l'espaiosa sala de! Circol
República Federal un espléndit bal! de tarda, quin
programa anirá a carree de la Banda del Batalló de
Veteranos de la Llibertat.
—En el nombre passat, en la nota i comentan
que portava per titol 'Poblé mode!" que és referia
ais successos ocorreguts en Binefar passá una errada
que avui amatents corretgim.
Creiem que els lectors ja s'en donaríen compte
que allá on diu valor cínic ha de dir valor cívic.
Inipremta Sallent.-Sant Quirse, 32.-Teléfon 520

ha establert despaíx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a 12, continuant
els dies feiners, juní amb el seu pare don J. Vidal
i Valls, a Barcelona, Ronda de Sant Pere, 52, praL

Consulta els dilluns i divendres

Diu-en els nostres perlódics locáis qtie es
molt probable que aviat visiti la riostra ciutat un tal S. M.
¿S. M.? ¿S. M.? Nosabém qui podrá ser.

Reunió

Lato rre, 2

VÍES URINARIES
ESPECIALISTA

Notes i Comentaris

Demá, els del Atlétic fan un homenatge
al fabricant de i'Anis del Taup i exmatuter
en Josep Germá.
¡Carai! En aquesta térra per a esser homenatjat s'ha d'esser regidor i defraudar els
interessos comunals.
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