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aquesta. Una obra que afavoría principalment a una classe determinada. Si se la califica d'egoísta i de mesquina nos'estará
molt lluny de la veritat al judicar-la.
Anem a parlar de la personalitat d'en SaEn Sallares socióleg té en el seu haber
llares sense prevencions ni apassionaments,
la publicació de dos follets: l'un sobre la
Serem imparcials, serenament imparcials.
jornada de vuit hores, l'altre sobre el treball
La conclussió de que en Sallares no és mode les dones ¡ deis nois. Com a socióleg
numentable la fara tothom que estigui liiure
de carácter práctic hi té la fundacio de una
de prejudicis,
institució titulada Sociedad de Invalidez y
Fomento de la Industria. En les seves
En Sallares tingué els seus mérits; no tan
obres de teoritzant, hi exposa les seves
grans com els seus admiradors entusiastes
idees francament conservadores amb ribets
proclamen, pero tingué mérits sobrats per a
de socialisme adulterat. Eli no accepta les
algar-se per demunt de tots els homes que
formules de la escola individualista Iliberal
aquí a Sabadell el rodeijaven. Un home de
sintetitzades en el laissez faire, laissez
regular estatura rodeijat de pigmeus ha de
passer, ell és estadista, ell és intervenciosemblar forgosament un gegant. 1 aquesta
nista. EH vol que l'Estat intervingui en les
il'lusió óptica per alguns perdura encara.
relacions entre patrons i obrers, i que dicti
Els pigmeus s'han donat compte de la seva
liéis reguladores d'aquestes relacions. Ell
petitesá i han vist a en Sallares mes gran de
vol que es legalitzin les condicions del trelo que realment era. Aixó esplica la tartari-"
ball
pero sempre tenint en compte els intenada d'aigar-li un monument.
,,
ressos deis industriáis i la situació de la inPerí) els esperits imparcials han de veudustria, i sempre que aquesta ho permeti mi>per les eoses en les seves justes proporcions;
llorar les condicions de les classes obrcres.'
han de veurer lo que hi ha-,, i res mes de lo
Pero de la Iliberalitat deis seus propósits
que hi ha. I en tota ¡a obra d'en Sallares lo
i de la manera que ell entenía aqüestes docque hi ha és d'un valor molt relatiu o d'un
trines n'és una bella prova el criteri que ell
valor equivocat.
mantingué al d¡scutir-se Tactual llei reguiaEls panegiristes d'en Sallares diuen que
dora de! treball de les dones i deis nois, dela seva personalitat tenía tres aspectes. Que
fensant la jornada legal de dotze hores en
en, tots tres aspectes, com a economista,
contra de la de onze que figurava. en el procom a socióleg i com a polític, realitzá grans
¡ecte de llei. La seva rao suprema era la de
coses que el fan acreedor a l'aplauso de les
que l'estat de la industria d'aquest país no
generacions futures. Un,examen sintétic de
permetía senyalar a n'aquella llei una jornaaquests tres aspectes ens dirá lo que hi ha
da inferior a dotze hores per a el treball de
de veritat en aquesta afirmació.
les dones i deis nois perqué aixó podría enEn l'ordre económic fou en Sallares un
. proteccionista intranzigent. Defensa en la torpir el desarrollo de cortes industries. Es
la eterna cantarella amb que es contesta a
Junta d'AranzeIs el criteri de que els prototes les peticions que fan els obrers per
ductes industriáis espanyots havíen de teñir
faonades i justes qae sien.
un marge protector que fes impossible la
introdúcelo d'articles simiiars extrangers.
Pero la obra capdal d'en Sallares com a
Aix6 es conseguí ¡ aquest régim aranzelari
socióleg, diuen els seus admiradors, que fou
encara dura.
aquella societat de que abans hem fet menEl sistema proteccionista de que tan enació. Encara avui, després del seu fracás somorat n'estava en Sallares i molts altres inrullos i de la seva absoluta inutilitat, no falta
dustriáis espanyois que com éll treballaven
algún adulador que s'atreveix a presentar-la
també per a implantar-lo, és un sistema que
com a institució meravellosa que havía d'ate algunes ventatges i bastants inconvecabar amb els conflictes entre el capital i el
nients. Les ventatges son principalment per
treball i fer poc menys que felissos ais trea l'industrial que pot vcndrer els seus proballadors. Aquesta societat, segons els productes a un preu excessivament remunerapósits de son fundador, havía d'acabar amb
dor gracies al marge protector de l'aranzel,
eis sindicats netament obrers i per lo tant
i els inconvenients son per a el consumidor
ja no es registrarien vagues ni cap mena de
que es veu obligat a comprar aquests proconflictes. En ella hi viuríen en amigable
ductes sempre cars i generalment dolents.
consorci patrons i obrers, aquests acceptant
El proteccionisme enragé porta fatalment a
amb pregón agraiment la paternal tutela deis
aquest camí. A Espanya escandalosament
primers, els quals els guiaríen, els aconseprotegits els productes industriáis i els prollaríen, i faríen no pocs sacrificis per a el
ductes agrícols, fan la vida deis treballadors
seu progrés técnic i el seu millorament maimpossible per lo cara. Perqué aquest proterial i moral. Pero en Sallares no era prou
teccionisme, si enriqueix al fabricant i a Tabon socióleg; al planíeijar aquest problema,
caparador, no augmenta en lo mes mínim el
va olvidar-se de un factor importantíssim
valor deis jornals, ans al contrari, lo que fá
que no l'hauría olvidat un bon observador
és disminuir la potencia adquisitiva del sade l'organisme social. Aquest factor era la
lari. La obra económica d'en Sallares fou
dignitat i la independencia de la classe tre-

El monument a en Sallares
La idea poc encertada d'aixecar un monument a en Sallares tindrá dinírepocs dies
la seva realització. El monument s'algará en
mig de la plaga pública i segons resa la inscripció del matelx, será Sabadell agradecido qui liaura immortalitzat a n'aquest home.
Sempre és censurable atreviment abrogar-se una representació que no's té, perb
en el cas present, l'atreviment és major I
major té de ser la censuYa, ja que cap dret
teñen aquests senyors que tan empeny han
posat en portar a bon terme la glorificació
d'en Sallares, en volguer associar a tot Sabadell a la seva obra ridícola.
Pero a Sabadell encara hi ha classes; els
sentiments de dignitat i d'jndependencia no
s'han perdut encara. Son molís els sabadellencs que no formen part de la colla de rastrers i aduladors que sois poden vlurer en
un ambient de convencionalismes i de mentides, i en cassos com aquest i en altres de
semblants, fan sentir la seva veu per a proclamar la seva discomformitat amb el procedir d'aquesís elements que pretenen ésser
els intérprets del general sentir de la colectivitaí sabadellenca.
Quan un.poblé aixeca a un home un monument püblic, és que l'esperit de la colectivitat se sent Iligat amb l'obra realitzada
per aquest home. El monument és la cristaliització del seníiment colecíiu, mai !a demostració material de l'estat d'ánim d'una
part interessada, sino del general sentir de
la colectivitat. Si així no succeeix, l'home a
qui es pretent honorar resta en la seva insignificancia malgrat el monument, i les virtuís cíviques de la ciutat mes hi perden que
hi guanyen.
Quan es volen colocar figures a la plapa
pública, cal que els qui pretenen ali^ar-les
examinin sens passió ni parcialitat, els mereixements i la grandesa de les mateixes.
La plaga pública, e! forum ciutadá, és un
marc de grans dimensions que exigeix figures proporcionades a la seva grandesa. Perqué pot succelr que esculleixin cortes figures, que encara que ¡'artista al modelar-íes
els hi dongui una grandesa que no teñen
exagerant les seves dimensions, aqüestes
figures, malgrat els esforgos de l'artista,
han de restar eternament petites i sense relacio amb les praporcions de la plaga pública. La gloria no es fabrica ni s'inventa. La
gloria és quelcom tan espiritual i subíil que
les mans materialitzades de certa gent no
poden alcangar-la. La gloria no es troba.
entre tractats de comerg i columnes aranzelaries i Ilibres de caixa. Pero en el món hi
han homes d'áníma tan pobre que no hi saben veurer res mes que aqüestes coses i el
seu major golg esperitual és tancar el balans amb forts beneficis.

Núm. 1 5 1 .

2 -

SABADELL FEDERAL

bailadora; i naturaiment, la ¡nstitució armonitzadora deis iníeressos del capital ¡ del
trebal!, després d'algiins anys de vida precaria i vergonyosa, va caurer per no algar-se
mai mes, deixant pels treballadors una historia de baixeses i humillacions, qual record
encara avui els indigna.
Ens resta parlar d'en Sallares polític, i un
sentiment de pietat ens invita a guardar silenci. Es el tribut de respecte a que's fan
acreedors els vensuts. La seva actnació política és, en afecte, mereixedora d'un pietós
oblit. Pero els seus insensats panegiristes
també han feí objecte d'elogis diíirámbics
la seva tasca política i nosaltres, fidels a la
veritat, no podem restar callats davant deis
qui la falseigen.
En Sallares era en política conservador,
com ho eren tots^ls mes significats proteccionistas. Mol tes campanyes anomenades
de protecció a n'ei trebalí nacional, en el
fons, no eren niés que'movimenís politics
contra determinades tendencias Iliberals.
Quan e.s presenta candidat per a ¡a diputació a Corts per Sabadell, en carácter d'adicte a un gobern conservador ho feu, i bó"
és recordar que en aquelles eleccions fou
. derrütat gracies ais treballs i a les males
arts da niolts prohoms sabadellencs que feren triomfar a un botiguer madrileny que
era una nulitat absoluta, pero que a falta de
inteligencia tenía molts quartos.
Es cosa sabuda que el patríotisma de certa
gent acaba allí on comencen els seus particulars negocis. No cal dir que molts d'aquasts prohoms avui son entusiastas admiradors d'en Sallares i troven encertada la
idea del monument i coníribueixen a la seva
, erecció.
Coneguda la seva filiació política sois ens
resta afegir que era partidarl de les doctri•nes d'en Cánovas del Castillo i trobava bona
la seva política colonial ¡ entenía que davant
de les guerras de Cuba i Filipinas s'havía
• de gastar el último hombre y la última
peseta abans d'accadir a les justes aspiracions autonomistas d'aquells pobles que amb
tant entusiasme Iluitavan par a la seva llibertat. I quan vingué la desfeta, quan vingué el desastre colonial, ell també fou, després d'haber conlribuit com tants altres a
aquella vergonya, ell també fou deis que
digué JO no hi era. I allavors as funda
aquell ridícol partit polavíejista, barreija da
claricalisme i plutocracia, i refugi de politics
fracassats, que es titula regionalisía i proclama com a quefe al general cristiano fusellador d'en Rizal i protector decidit da las
comunitats relligioses de Filipines, la qual
tiranía i escandalosos abusos foran la causa
principal da la pérdua d'aqueil arxipiélac. La
gloria de la organització d'aquall vergonyós
partií correspón bona part a en Sallares; no
se li pot negar.
El partit d'en Polavieja obtingué en els
seus primers témps de la seva curta vida,
carta influencia en la política espanyola.
Aixó i l'haber presidit en Sallares el Fomant
del Treball Nacional, foren les causes principáis que li donaren la represantació de
Barcelona a les Corts d'Espanya. No foran
els alectors qui l'elegiren perqué allavores
els ciutadans de Barcelona s'absteníen d'anar a les urnes í !es actes de diputat es repartíen en el Gobern Civil després de havar-se posat previament d'acord el ministre
de la Gobernació, els cacics politics de Barcelona i els capitostos del Foment. En ai
simulacre de elecció hi prenía part un eos
electoral compost de ciutadans difunts, emplaiats de las brigades municipals, del eos
de consums i de tots els pinxos i cals de
taberna de ía capital da Catalunya. No era

en aquells temps gaire honrosa la representado parlamentaria de Barcelona.
Ja en el Parlament, va fer en Sallares
oposicions a ministre, pero amb poca fortuna. En la política polavíejista s'iniciava ja la
decadencia i prompte ana rápidament al fracas. I en Sallares inevitablement, fatalment,
va seguir la trajectoria d' aquest partit,
veient allunyar-sa cada dia mes la copdiciada cartera de ministre í tiráis per térra
tots els seus plans politics i economics que,
a dir veritat, alguns n'hi havía entre aquests
liltims, meraixedor d'aplauso. I aixó fou tot.
En dallares defensa a tot-hora els interessos deis industriáis. Es just que aquests
li guardin agraiment. Pero els industriáis no
son el pobla; els industriáis no teñan dret a
portar al -seu héroe a la plaga t-.':bi¡ca.
Aquesta s'ha de reservar per a els homes
d'historia mes heroica que la d'en Sallares,
per a aquells que han viscut en regions mes
enlalrades i quina obra és indiscutiblement
mereixedora del general aplauso. Si Sabadell no ha tingLit la fortuna d'havér vist néixer en son sí homes d'aquesta categoría, que
no caigul en la pretensió ignoscenta i ridicula de inventar-los, perqué ningú hi creurá
en la falsa grandesa d'aquests sabadellencs
i! lustras.

IDEOLOGJES
LA POR
Els déus, representen, per a la ignorancia de
-riiome, els factors deis siiccessos que's temen perque no poden cvitar-se. Quan s'arrivi a no teni'ishi por, valdrá tant com suprimir-los. La historia
deis déus ^s inseparable de la de la por, i s¡ totes
les consideracions que aquí podríen fer-se no
bastessin per avprovar-ho, es trobarán les demüstracions en el fet de que la recrudescencia de fé
religiosa ha siguí sempre, generalmení, conseqüericia de les catástrofes que han afligit a la liumanítat.
¿No veiem, aixis, en els pares que vivien eu'la
indiferencia, lornfjr se devots després de la pérdua
d'un fill esíimat? La idea de que el déu abandona!
es venja, no és pas allunyada de la idea de ¡usíicía.
LUDOVIC P E T R U S .

j::OMENTARIS

La Conferencia de les Nacíooalítats
Encar que tart, no podem deixar de consignar aquí la celebrado de la III Conferencia
da les Nacionalitats, a Lausanne, Les queíxes
i les tiranías exposades en aquest acíe demostren que encare eontiniía aquell «drama de
les nacions» com ho titila un eminent escriptor francés, drama que si contintia és
per la existencia deis grans Estats absorvldors i tirónics, que han fortpat totes les
voluntats i creencies polítiques o religiosas,
trepitjadors da tota classe de drets i prescrivint lo que és la mallor característica deis
pobles: ¡a llangua. Nosaltres, els federáis,
no ens ha de fer cap por aquesta recrudescencia de .deslliurament de les petites nacions opresas sota el jou d'aquests Estats
dejús-dits, ais quais no fan mes que exacerbar, amb la seva obra, aqüestes ansies i
aquests neguits. No ens ha de fer cap por,
encara que algtí es cregui que aixó sigui un

retorn a les velles Iluites i antagonismes de
ra^a, ans al cnntrari, ho havem d'acceptar
com un fet naturalíssim, producta del progrés huma, que aquests pobles endarrerits
per la condició en que's troven, son dignes
d'anar paraleMament amb el mateix. Aquest
fenómen que pels obtusos ¡ pels miops no
signifca mes que una qüestió partidista, de
política fosca, es va desenrotllant des de les
revolticions de 1848. L'impíantació deis
Dreís de l'Home—fet individual—te per
conseqüencia crear uns Drets deis Pobies
—fet colectíu—perqué ¡es mateixes llibertats de l'individuu no siguessin restringides.
Aquests Drets, avui, ja no son una doctrina,
un concepta filosófic, pragmátic, merament
polític, sino un fet palpable, tangible; ni
tampoc un sentiment passional, purament
líric, producte de les Iluites trágiques, de
sang vessada ah holocauste de la reivindicació propia.
La creació deis grans Estats ha fet esclaíar aqueSt drama i albora ajuntar amb una
secreta i inopinada solidaritat tots els pobles
junyits ais altres. Per cada Estaí que's creava, par cada tiranía nova, en ses diverses
formes, la Iluita es reprenía mes viva, más
fonda, no sois per la pérdua de llur independencia, sino per la imposició absoluta de les
liéis del dominador, i no cal dir si aixó és
ui)a liuita de Ilibertat, la qual pot teñir el
próiag de la seva rasolució a l'acabament
d'aquesta guerra. Al menys de la mateixa
ha de venir forQOsament la resolucíó del
problema d'aquestes nacions avui dintra la
foguera europea: els Baikans, la Polonia,
Alsacia Lorena, el Luxemburg, Irlanda, ate,
Aquest problema és ja un cas biológic
que tots els pensadors s'aturen a examinar.
En Pi i Margall, ja ens dona la acceptació
d'aquesta realitat encara que sigui en un
sentit filosófic i amb un doctrinarisme rígid.
Pero amb ell qtieda sentat de que la nació
és un producte mes de la naturalesa, creadora deis homes i de les coses i que, en el
constant desanrotilament de la humanitat,
ha devingut un cós vju, en plana conciencia
deis seus actes i de ¡es sevesmanifesíacions,
una colectivitat Vitalíssima perqué té una
cultura propia, sensa composicions hibrides
ni mixtas.
* * *

Aquests que líuiten per.- la universalització de tots el« pobles de la térra amb unaforma árida, rígida, absoluta, amb l'aglutinant de la germandat humana, amb ells mes
aviat utópica que real, mes dogmática que
realitzable, resulten per a mi, aqüestes doctrines, plenes de vaguetats i dlmprecissions. Ja sé que ells odien tota fita, tota
frontera. Jo també: el fet de quq accepti i
fins m'entusiasmi amb la idea de la autonomía complerta deis pobles i'deis individuas,
no vol dir que accepti les valles que han
contribuit a odiar-sa tan pragonam'ent les
races, aquestas ignominioses delimitacions
geográfiques que no fan mes que asclavitzar ais pobles. De qué serví que Carlemany
esborrés els AIps i LIuís XIV els Pirineus,,
i que ho repetís així mateix Napoleón? Se
tornaren a implantar per lo que significaven,
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no per lo que la naturalesa els ha fet, Per
aixó en P¡ i Margall diu que la patria no se
l'ha de fer objecte exciussiu del nostre
amor, perqué exisíeix una patria mes gran:
la térra. Per aixó jo estic conforme amb lo
del meu dilectc amic Gorkiano, crear una ^
nació viva, forta i Iliure, pero la patria sota
térra.
Algú s'espanta davant la disgregado de
les potencies, que significaría treure-les-hi
lo que han usurpat. Ah, no! Si precisament
quan cada poblé, avui esclau d'aquestes,
recobri la seva perduda llibertat, allavors
ja no hi haurá una poíencia, és a dir, una
for?a, una energía, dominadora i envejosa,
sino que allavors la poiencia veritable per
l'ajuntament comü deis pobles—aquella íederació somniada peí nostre Mestre—será
la unió sagrada deis mateixos que anirán
vivint i desarroUant-se sense engunies ni
tiraníes. I allavors vindrá la universalització
veritable, allavors les linies divisories s'haurán esbor'rat no a caprici de la má deis reís,
sino peí bra? deis pobies, i les fronteres
haurán desaparegut.

de vida i durant aquest temps no han sapi- .
guí crear-se elements propis. El municipi,
la comarca i la regió han sufert tots els
perjudicis d'aquests artificiáis organismes ad- .
ministratius i no han assolit ni la mes petita
ventatge.

Rescentnient tres fets hati demostrat la
seva inutilitat. La prempsa no'ls ha pas
callat i son ben digneff d'un comentar). En
Alacant, la Diputado provincial ha llangat
al carrer e!s pobres assilats, per no poderlos sostenir i no fiar-losefé contratistes,
cansats de no cobr¿;r. En Almería, el propietari del immobic que ocupa elshi ha enviat
el desauci per no fer-li afectius els lloguers.
En Tarragona, els seus empleats porten 4
mesos sense cobrar els habers, sense contar
part deis mateixos que d'altres époques
. porten atrassaments de vuit a déu mesos.
' 1 com aqüestes tres flors, podriem presentar un ram escollit formát per la majoría
de les quaranta nou-provincies que hi ha
Espa'nya. En cambi'altres tantsgovernadors
JOAN PUIG.
civils, del'legats i interventors d'Hisenda,
quefes deis ministeris, etc., que cobren del
W
presuposí, viuen contents i satisfets. En
les provincies teñen son feude els politics de
la Cort, i d'elles, com de les colonies en
altres temps, viuen els vupópters del EsSOBRB LA
VIOLENCIA
tat. Per a aixó son unlcament les provincies.
Cal dir la veritat: Atxí coin els embiits és el
Es varen establir trencant els antics i hiscerveU deis pobles i de les majorÍes. Hi tiren les
tories reialmes, sens teñir en compta les
idees i s'escolen avall, com un iiquit lleuger; iiiii
condicions étniques, la mateixa naturalesa
dir que sobreixexen, vui dir qae iombé ais pobles
del territoris, les condicions orográfiques i
i aixi a les majories, un excés de "doctrines" el^
hidrográfiques, la liengua i les costums.
fa sortir de si. Aqüestes son les époques de les
revohicions. (Tan inateix es pert sang com es pert
Com un immens qüadriculat sobre'l mapa
líquit. De la guerra europea en diaen roja Uiiila
d'Espanya va establir-se l'organització en
de civilitzacions, i de cert, no hi ha poblé qae
1833, i solsment ha produit rivalltats enhagi assolit un graa de civUitat vera.). Peina ben,
tre els pobles.

ESPUliNES

barroera és el moti. Fa canre per la jorga (o que
encara es sostéper si maieix,—i. es sosté al fons
de l'dninia—cgín digné aquella dona equivocada
uns cops, ben eminenta en altres Na Concepció
Arenal. On hi ha una multitut no hi sé veure
consciencia, sino joc d'encenalls que ni és calor
intens ni de durada. ,
• Per a que aixó no siguí breguem els sociaüstes.
J. SALVAT PAPASEÍT.

Les Diputacions
Les Diputacions provincials porten una
vida precaria. Filies del caprici ¡ de l'arbitrarietat ministerial, no teñen l'honrós origen deis Municipis, encar que com eils estiguin supeditades a la voluntat governativa.
En la seva generaütat, i salvant honroses
excepcions, mes que fomentadores d'obres
publiques, ¡nstrucció i beneficencia, son servidores de l'Estat, bombes absorvents de
fondos municipals per el contingent provincial i criader de caciquisme.
No teñen les proyincies, encara un sigle

mercés, ni hi haurá ocasió de presenciar el
paupérrim espectacle actual. Albora que'Is
municipis dictarán ses liéis, i laborarán en
e! benestar propi, hi haurá la veritable afirmado de la vida nacional.
Perqué aleshores aquets paissos no serán
un reialme, no veurán negada la seva vida
per la centralització, ni coartada la seva
acció per 1' unitarisme. En Iliurer iniciativa
d'activitat, en constant progrés i én exercici de naturals drets, quedará establertaen
rOccident d'Europa la desitjada i justiciera
República Federal Espanyola.
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Saludem, primerament, al poeta qui ens ofereix
per tercera volta un altre Ilibre, que és tot ell una
sobtilesa i sovint una mostra de perfecció.
Diu el poeta a l'obrir el Ilibre parlant de la manera
com fins ara havia vingut reproduint les seves sensacióiis:
Cantava tota cosa: de un xic de poesía
en feia una mi'isica molt llarga d'escultar.
Ara só descaros de vana harmonía;
no em tempta la prcija de solament cantar: •
cerco menys la miisica i mes la*poes¡a
i sois així voldría mon cant, ara i demál
Aquests versos son un magnífic atreviment. La
idea que endonen és lloable a tot ser-ho; mes, pot
. ésser que l'Arús no ¡lagi mesurada prou bé la valor
de la seva afirmació quan ía aquest vot de castetat
literaria. Tot va que mantíngni la páranla empenyada. Si no ho fá així, tindrcm ^ aleshores^ •
dret a ésser inexorables amb ell.
Hem dit atrevida i lloable a la idea aquesta que
diu haver-se apropia!. Nosaltres la trobem justa;
mes, cal, per a bé sen, que no sigui oblidadií; i
que sigui constant. S'hl jiiga la páranla del cavallerpoeta i es posa a proba per a la seva definitiva
glorificació.

La miseria material i moral, la captado
deis favors de l'Estat, la Eterna solicitut-del
Si linguessim de conceptuar aquest Ilibre, el claspidoleix, ¡'intriga de provincia a provincia,
sificariem
entre els "afectius". En lotes les coses de
es l'únic que queda d'aquesta divisió admique en eU ens parla s'hi troba, deiicadament, nn
nistrativa, Recordem-nos que per un jutjat,
poquet d'amor per a 90 que ha fet monre la ploma
una Audiencia, un bisbat i una capitanía
" del poeta. Mes, no és un amor sentimental o apasgeneral han manegat perturbar l'ordre. En
sionat: sino un amor inteliigent; un amor que, no
la general miseria és una gran industria la
essent cerebral, te una deliciosa fragancia de cosa
de les patrones. La centralització de la^ co- . pensada per un infant amb seny.
marca es un aítre absurdo i un dany greu.
Ademes, veiem com en aquest ilibre ha tingut
mesura d'exíensíd. Aixó diu molt en bé del sen
En certa ocasió,. el frese d'en Sagasta
autor: cal no confondre—^com molt bé ha dit un
va dir que'n Espanya no hi havía regions,
jove poeta—un volum de poesía amb un anuari de
només provincies. Aquesta hereígia política
la literatura.
será molt convenient ais mangoneixadors
En el proper nombre dedicarem un altre espai a
de l'Estat, emprú no expressa pas el con.parlar de "Noves can^ons" fent-ne un detingnt
¡unt de la vida nacional. Si la divisió arbiestndi i mesurat a tot go possible.
traria ha favorescut l'obra de la monarquía,
Renovem, abans d'acabar, ei nostre salut al po'ela amic estrenyent-li la má efussivament.
vindrá temps en que la unitat forjada será
substituida per la voluntaria unió practicada
ORIFLAMA.
per pobles Iliurers.
Serán les regions fornals de vida oposades a les provincies moribundes; mestrésses
deis séus destins, no solicitarán favors ni
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Lr'impost s o b r e e l s lloguers
Ha bastat el sencill repartiment de paperetes d'embarc en els que's negaven a satisfer Fimpost sobréis lloguers, perqué la
majoria d'aqueís anessin a la secció d'arbitris de rAjuntament a satisfer lo que devíen.
Les nostres energías ciutadanes van esvaint-se gradualment.
Val a dir fier aixó que no ho aplaudim ni
ho critiquem. Si repugnant és l'impost sobré el consiim,és repugnant també un impost
que castigui tan directament al pobre..Empró rAjuntament necessita cobrir les seves
necessitats i d'un modo o altre ha de cercar
eis recursos que directament deixa de percebir amb la supressió deis drets de portes.
Quan tinguem establerta la República Federal i els municipis puguin dictar-se autonomament les liéis que necessitin, no les venrera aqüestes miseries que coMoquen a un
poblé en estat de descomposició.

Kiosc de Candieles
•

Cervesa f . P c t r Vi
S. EN C.

ni

Exigeixis en els faps la merca del Representant

Gasseosa F. PANE
Se serveix a domicili

La Uiberalilat d'un Tabricant
En Jaume Campmajó' és un fabricant molt
xiroi que aquests dies ha tingut un gest
homéric.
En motiu de celebrar un deis seus filis la
primera comunió, ha entregat no sé quantes
Gentes pessetes al nostre Batlle per a que
les repartís a 'les cases de Beneficencia i
ádhuc el! ha repartit un mós de pá ais pobres
en el Círcol Conservador.
Aixó ho ha anunciat ell mateix a la nostra
prempsa diaria, per a donar-se bombo, perqué com a bon conservador que és, és també
un bon católic i sab que la caritat cristiana
• ha de practicar-.se aixís; fent soroll.
Empró s'ha olvidat de dir-nos un detall
i aquest el dirém nosaltres.
S'ha olvidat de dir-nos que paga els seus
trebaliadors en uns preus ¡rrissoris i que
aquesta caritat de fet l'han feta els seus trebaliadors, empró ell se n'ha emportat el
xarol.

»

Rambla, 198

Lato rre, 2

J. Vidal Tarrago
ADVOCAT
ha establert despatx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a 12, continuant
els dies feiners, ¡iint amb el seu pare don J. Vidal
i Valls, a Barcelona, Ronda He Sant Pere, 52, pral.

Companyía Comercial Alcoholera, S, A*

Noves
El passat diumenge, amb motiu dei íinai de curs
1915-16, rOrfeó de Sabadell va celebrar iiiiü vetllada artística en el seu casal social.
La 'distingida concurrencia que omplenava el
local, va sorlir molt satisfeta de la vetllada, desprcs
d'haver aplaudit la tasca de la orfeonista senyoreía
Ig'asieta Vila, que va distingir-se notablement.
El pariament del nostre conipany rorfeonista en
J. Sallares Castells fou també molt aplaudit,
La nostra enhorabona.

f

PICAROL
Especialitat en Místeles, Moscatells

—Hem rebut el programa oficial delsfestetjos que
se celebrarán durant els dies de la viiienía Festa
Major. Un cop Uegit veiem que Sabadell es mereix
molt mes per a festcjar-lo. U'aUra manera millor és
no fer festes.
—Demá diumenge, a les 4 i mitja de ¡a larde,
tindrá lloc en el Centre de Estud'is Psicológics una
gran conferencia pública a carree de l'eminent füosof en Quint! López, qui desenrotUará el tema: "La
fascinado cora element de benesíar moral i físic.
Iraprerata Salíent.-Sant Quirse, 3a.-Teléfon 520

ffi

i Lícors de totes classes

Díposífárí:

J o s e p Fito (a) Mistos

Sant Pere, 31 • Teléfon 660 • Sabadell

