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Banquet de simpatía a Franca
Gran i encüratjíidora fou la festa que en
honor de Fríini;ñ i demés nacioiis aMiades,
se celebra dinmeng-e passat. Sigue una evident mostra de Vesperit que r e g n á en nostra
eiutat davant de !a gran ^ruen'ir. sens'e eufemismes d e e a n t a t p e r les uacions que liuiten
peí D r e t i per la. Jiistieía ,a l a ve^íida que
condemnen eiiérgicamcnt aquella nació traidíMTi que porta la devastació i la mort per a
Cumplir les seves ansies rcgressives i funestes
per la civilització humana.
.Sabadell va respondrcr di^inamcnt en
aquest acte de «^ermanor franco-catalana,
fent mt^s forts aixís els llat;os que uncixen les
r a c e s llatines.
*

í-ont¡nuaciú el Cónsul de Serbia senyor de
Lacour, els representants deis Consulats: de
Anglatcrra, senyor Soley; de Bélgica, senyor
Chasselet; de Italia, senyor Torani; el conseller dMqucsta nació senyor Vecchioti; el
president de la Colonia íi'ancesa de Barcelona, s e n s o r D o r g e b r a y ; els sen^'ors Apeles
Mestres, Josep M." Roca, Manel Folguera i
Duran, Mossén Casaponee, Triana, Roldan;
Martín, per la Colonia francesa de Sabadell;
el.diputat provincial per Sabadell, En Joan
Sala i el regidor senyor Llagostera junt amb
els senyors (iabriel iVlguersuari, P e r e Martí
i P e y d r o , Joan Mora, Salvador R i b é i j o a n
Vilatobá, o siga la Comissió organitzadora
de l'acte.'

El Cónsul de Russia havía delegat la seva
representacio en el de Frant^a i el de Montenegro s'havia adherit.
Al final del diñar, el nostre amie E n P e r e
Martí, i P e y d r o , en nom de la Comissió Organitzadora, Ilegeix les adhesions a l'acte les
qualñ—digué—son poques, perqué tots els
qui podíen adherir-se.ho han fet amb la seva
presencia. Eren ta deis germans Saus, des
de París; la* del jove escriptor en Joaquira
F o l g u e r a i u n a vibrant c a r t a d e Feminent
d r a m á t u r g Ignasi Iglesias, que diu aixís:
«Sr. B.PV.Martí Peydro.—Sabadell.
Estimat amic: Us prego que en la festa
que, en homenatge a riinmortal i noble
Franija; celebra av-ui la noble ciutat de Sabadell, m'hi compteu en esperit, ja que, per
desgracia, no puc, com jo voldría, ser-hi en
cós i ánima,
Aixís, aixís, amic meu, és com se honra la
nostra t c r r a , a r r a n c a n t d'ella i apomellantLfi platea del T e a t r e Kuterpe'cstava artísIcs, amb les inans tremoloses d'emocló, les
tieament g u a r n i d a pels nrtistes sabadellencs
ñors d'amor a la santa causa de la Ilibertat
Vilatobá i Vila. Al fons, sobre el veUut verper a oferir-les, amb el cor victoriós, a l a
metí del teló de boca, bi havía un magnític
dol(,-ii Fran(.^a, fogar inextingible, etern de la
civilització ilatina!
r e t r a t del general Joffre; o b r a del-^Senyor
Aixís, aixís. Os com de Catalunya, filia peVilatobá, i al voltant del m a t é i s , branques
tita
de la Humanitat (en aqüestes hores de
de llorer amb Uat;ades de les bandercs de
. tri'igica grandesa, en que quasi tota Europa
Íes nacions al-liades, junt amb l;i espanyola.
i part de l'Assia están a m a r a d e s de saiig
La b a n d e r a catalana penjava d'unma.ííniüc
l\umana) en fem un poblé gran, al menys
espirituülment, presentant-la ais u U s d e l m ó n
ram.
dvilit;íat, amb el cor enees de joia i simpatía
A l'entrar l;i. comitiva en la platea els coper a les nacions que iluiten per la llur intemensals tributaren, "de p e u dret, a i s q u e
gritat i la llur independencia!
arribaven, grans aplaudiments i la orquestra
Compteu-m'hi, compteu-m'hi, entre els mes
entusiastcs, entre els mes fervorosos, en la
exeeutá la Marsellesa i els himnes de les
festa que celebreu!
nacions al'liades, cfue foren ovacionáis.
Compteu-m'hi, i ajunteu l á meva pobre
Els comensals, en nombre de 270, entre els
veu al chor d'elogis i tributs que's facin a
que hi vegercm una nutridfssima representíiFran(;.a, per la qual jo desitjo u n a completa
ció del nostrc partit, ocuparen quatre tnules
victoria i una vida eterna i gloriosa, com
el soi.
coloeades perpcndicularment a la de la preSempre vostre de tot cor,
sidencia.
Ignasi Iglesias."
Aquesta la ocupaven el vis cónsul de E r a n .
Fou
aplaudida
delirantment
aquesta lletra
Qa M. (^aisen qui tenía a- la seva dreta a
i
a
c
a
b
a
el
senyor
Martí
i
Peydro
dient:
T e m i n e n t - d r a m a t u r g Ángel Ouimerá i a !a
"Per la Bélgica mártir, conscientment imesquerra el senador E n ' F r e d e r í c R a h o l a ; i a

Tal com cstava anunciat en el t r e n de t r e s
quarts de dotze del matí arribaren els representants deis ConSulats de les nacions al'hadcs que esmentem mes avall, i representants
de diversos diaris i pcriódicsbarcelonins, els
tjuals foren rebuts p e r la comissió or^anitzadora de-l'acte i un numerosíssim pilblic.
D'allí anaren a visitar la Caixa d'Bstalvis i la
Escola Industrial d'Arts i Oficis, quedant els
visitants molt coraplascuts d'tiquesta visita.
Seguidament la comitiva s'encaminíí c.ap a
la platea del T c a t r e Euterpe, on havía de
teñir lloc el banquet, el qual principia a dos
quarts de dugucs de la t a r d e . Aquest fou
esmcradament servit per THotel d'Espanya.
En aquesta hora arribaren tambe, en dos
autos,.els ,-senyors Ángel Guiraerá, Apeles
Mestres, Josep M." Roca, l'abat Casaponee,
i MM. Dorgebray, T r i a n a i lioldiln.
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mola da en l'altar del seu honor: per la digna
Serbia, indómita, ardida i esperain;ada: peí
reialme montenegrí, térra de gent rebel i
valerosa: per la Russia, noblement furiosa
en l'ampíir deis pobles eslaus: p e r Taita Anglaterra, residencia secular del patriciat de
la democracia: per la lírica Italia, tota ella
frissosa de justes ansies • de redempció i de
gloria i per !a rnare Franga, heroica i generosa, solí august del geni llatí, enclusa on
l'esperit huma' a t r a v e r s deis segles, hi b a
forjat totes les idees d'Avem;, de Llibertat,
de Civilització!
En son honor s'eniaira la m e v a copa humil;
en son honor i per la Pau deis homes i deis
pobles!»
El senador senyor Rahola-evoca el .record
del projecte de t r a c t a t de coraerQ de 1892
amb Alemanya, que tantes protestes aixecá
a tota E s p a n y a i especialment a Catalunya,
t r a c t a t q u e n o p a s s á m e r c é a l'esforg de tots,
principalment deis sabadellencs. Diu que la
Uuita aquesta és per la llibertat i la justicia i
a c a b a fent un g r a n elogi del cátala Joffre,
comparant-lo amb Washington.
El nostre amic el regidor Amadeu A r a g a y
en nom deis radicáis i deis humus que no han
pogut assistir al acte, diu que a Catalimya
hi ha un ánima q u e palpita a l'unísson de
Fran(;a i deis pobles abliats i a c a b a aixecant
la copa peí triomf de la Humanitat i de la
Justicia.
Nostre volgut. amic E n Antón C a m p a n y á
s'adhereix a l'acte en nom del P a r t i t Fede- •
ral, el quíil—diu—no podía faltar a l'acte i
brinda p e r la Fran(;a heroica i per les nacióos at'liades.
El senyor En Domingo Saló Ilegeix una
vibrant poe-sía dedicada «A la Bandera de la
Creu Roja».
L'abat Casaponee, q u e és saludat a m b
grans aplaudiments, agraeix l'acte de simpatía que's tributa a la seva patria, i Ilegeix
un fragment del poema inédit del poeta E n
.\peles Mestres ~Els fugitius».
G r a n s aplaudiments obliguen a aixecar-se
al popular poeta i a r e c i t a r les seves poesíes
«La r a o deis sense cor» i «La cangó deis invadits», que son coronades amb entussiastes
aplaudiments.
El digne president del Atenea Barcelonf
En Joscp M.'' Roca, amb p a r a u l a fácil i belles
imatges, glosa u n a poesía d e l'Apeles Mestres titulada «Fenómens» en l a qual diu el
poeta q u e h a vist fenómens de tota mena,
pero que el raes e x t r a n y de tots és el de un
llatí germanófil.
Aficiona que hi han dues menes de germa. nóüsl: els suobs^ que creuen que tota la vida
está fecondada p e r l'esperit germánic i els
porucs, que voldríen que tot estigués sota els
esperons i I' a r m a d u r a d' un Estat Major.
Ademes—diu—hi ha també els cgoistes, els
quals volen que la g u e r r a s'acabi per a que
ningú els pertorbi la seva tranquilitat. EUs
no saben veure que aquesta g u e r r a enclou
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el g r a n problema de la Ilibertat deis pobíes i
que aquestos o han de pa.sturar amb vilipendí, o han de viure a m b diífi-.itat.
Els catalans ja sabem de quina part ens
hem de posar. Kosaltres no podem defcnsar
ais pobles brirbres, ear es poden teñir moltes
universitats, laboratoris. maquines, gran co
"nIerC i ésser un poblé barbre. No consistcix
la civilitat en teñir aqueíxos coneixemeats,
aqueixos laboratoris i aqueixes maquines que
igual se poden posar al servei del be que del
mal. L a civilitat consisteix en l'amopal pi'iixim. en el respeete a les doníjs i ais; infants
i en practicar la caritat.
Recorda els temps de que Catalunya e r a
Hiure i el respetite que efs nestres reis tem'en
ais drets del poblé.
A c a b a cantant un bell himnc al mar Mediterrá, del qual diu que ens recordaní sempre
que nosaltres els catalans, spm hlls de la
civilització Uatina; i donant visques a Bélíiica
a Serbia, a Montenegro i a les grans nacions
aMiades.
• • .'Seguidament parlen M. Martin i M. Dorg e b r a y , en representació de les Colonies
franceses de Sabadeil i Bai-celona respectitívament,-els quals en sentídes i eloqüénts
paraules. posen de relieu els .iríoriosos moments actuáis i agraeixen sincerament la
manifestació de simpatía que envers a la
heri'iica Franga s'estava celebrant.
S'aixeea a parlar el vis-Cónsul de F r a n g a
M. Gaisen. Els comensals, de peu, aplaudeixen llarg'ament i vitorcgen a F r a n g a i al
general joffre. L a orquestra executa "La
Marsellesa».
P a r l a amb francés i c o m e n t a manifestant
que té l'encárrec de fer constar, en nom del
Cónsul de Russia i del Ciaisul general de
F r a n c a , el seu agraiment a Sabadeil per
l'acte que's celebrava.
- :.
Diu que'ls que han parlat'abans han sapigut expressar la missió deis a l i i a t s en defensa de la civüització moderna. El g r a n .
perill en que ella ha estat sols'el podreu apreciar en tota la seva magnitut després de la
victoria.
F r a n c a Iluita per la seva vida i la deis seus
al'Üats. I no podrem dir que hem arribat a
terme de la g u e r r a sensc que l-iélgica i Serbia hagin estat reintegrades a la seva sobiranía. L'ait ideal qiie defensa la Franga ens
portará al triomf no obstant ¡ liuitai' amb un
enemic que eslava preparant-se dtíFáiit-45
a n y s per a ferir-nos a traició. Sortosament
e! triomf c o m e n t a a veure's en l'horítzó,
Després de cantar un himme a Bélgica i
Serbia a c a b a brindant per Espanya i per Ca
talunya.
S e reprodueixen els aplaudiments i •^La
Marseilesa».
El Cónsul de.Serbia senyor L a c o u r fa 'un
brillant parlament en corréete cátala i pósh
de reiieu dos moments de la historia del mar
Mediterrá: aquell en que l e s . n a u s catalanes
anaren a les costes balkániqnes a p o r t s r ¡a
civilitzaciñ, segellant la primera página de
reiacions entre Serbia í Catalunya ¡ aquest
d'ara en que ha sigut deshonrat pels submarins alemanys.
Després de fer una retació de l'actitut de
la Serbia davant la g u e r r a , diu que. les po
tencies centráis ii oferi'en la paii a costa de
l'honra. I els pobíes—diu—poden viure sense
territori, pero sen.se honra, no.
P'inalment ofereix les primicies d e una bella
poesía den Guímerá escrita expressament en
honor de Serbia.
.A. i'acabar la lectura, el públic, d e peu,
aplaudeix ai Cónsul de Serbia i aclama a
Guimerá.
El senyor Martí i P e y d r o fa present que
les senyores de la Colonia F r a n c e s a de nos-
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tra ciutat havíen sigut obsequiades per la
Coraissió amb rams de flors i llcgeix ducs
sentidcs caries de Mme, Martin i Mme. Frene
en les quals fan constar el seu agraiment i
la seva adhesió a l'acte.
El senyor F o l g u e r a Duran fa el resum
deis discursos pronunciats amb iin magnifíc
parlament. En conjunt, tingué'un recort per
ais catalans que Uuiten i que han mort defensant la Uivertat del món; esmentá les distincions que F r a n g a ha tingut per a la Mengua catalana i el ciar concepto que de! nost r e problema nacionalista teñen entre altres,
M. Pagés i el diputat M. Brousse, que ens
han visitat rescentment. Després de comb a t r e e l s proeediments de guerra d'Alemanya
i de fer constar que Catalunya desitja el
triomf deis pobles al'Üats perqué en ells veu
vinculada la Uivertat deis pobles oprimits,
dedica un elogi a lea dones franceses que
s'han adherit a l'acte i a c a b a aisxecant la copa
per la dOna francesa i pels soldafs que Iluiten
i han mort per la causa de la Ilibertat.
Tots els parlaments foren llargament apiaudits.
Les poesies que's llegiren en aquest acte
les publicarem en la vinenta cdició, perqué
la manca d'espai ens privii de fer-ho avui.

Carta oberta a TArcalde
Honorable senyor;
A Sabadeil—vos ho sabeu—el jóc ha instalat son rcialme des d'un'quan temps hi extent
els seus tentáculs per societats, cafés i tuguris. Mai, com avui, les costuras de nostra
ciutat havíen arribat a un tant baix nívell,
car el poblé, per instint, ama sois el treball
que dignifica a Thome i fa forts els pobles
i ajuda ais humils en la d u r a Iluita p e r l a
vida. E r a precís que algú desvies nostres
costuras per a a p a r t a r lo de la seva—diguemne—austeritat.
AixOha provücat laintranquiUtat en moltes
llars, els ha trencat la pau i la mes dolorosa
miseria, plana daraunt d'algunes families.
V o s que tenía a la ma reraeiar a q u e s t s m a l s ,
no vui creure sereu insensible ais mateixos,
car el goig mes g r a n del qui goberna, es
aixugar Uágrímes, evitar dolors, i que una
estela de pau, d'amor i de progrés, raarqui
el seu pas.
Aquelles eleccions que tant defecaradaraent
contribuiren a eN:tendre aquest mal, son ja
passades. Bis professionals, els viciosos,
aquests eterns parássits de la societat. ja fa
prou teraps que cacen incautes. Cessi, dones,
aixó i no temeu l'anatemit de ¡'escoria social.
Aquesta és una ciutat feinejadora, sédenla
tant sois de treball. Aquests milenars de
obrers, que son el seu orgull, i que acudeixen
tots els díes, com abelles brunzidores, an
aquests ruscs de nostra industria, desitgeii.
alimentar els seus filis amb el fruit del seu
treball, uoraés...
Fl jóc, l'atzar, en una ciutat on el cálcul,
l'inteiiigencia, la técnica, son la base del seu
pí"ogrés, és un s a r c a r m e vil i deu desterrarse com a un enemic cj'udel. No" \'ulgueu fomcntar-Io vos, amb vostra complacencia o
passivitat! ¡Allunyeu el perill que constantraent menaga a tantcs families i nega el pa,
a voltes, a infeligos infants!
JOAN SALA.
Liijjtil^t f'i'uvicioial.

Notes i comentaris
Lf'iiicautacló d e l e s farines
El Governador ha dirigit una circular a tots els
arcaldes deis pobles déla provincia, indicant-los-hi
que totes les demandes de fariña devien ésser dirigides al Governador civil, per a que aquest consulii a l'Arcalclía de Barcelona sobre Testal de les
"existencies i la seva situació, i pugLii, en virlut deis
datos que aquella H faciliíi, donar les corresponents orares ¿'entrega.
De manera, que si els pobles de la provincia
volen menjar pa, hau de demanar permís al Governador i han d'eslar sopeditats a TArcaldia de Barcelona.

Es vergonyós i és acnMble així5. Ha arrivat tan
baix el nostre rebaixamenl'moi'ai, que hem rebiit
sense protestes, aquesta nova burla, ád poder cenírnlitzador.
A Espanya tot se centraiitza. Fins el pa, ben
guanyat amb li suor del nostre front, cus el ha de
medir el poder central i encara gracies qiie'ns en
dongui.
Conferencies
PróximaiTieiit tindrá lloc eu el Centre de Dependen ts del Comer? i de la Industria, una iiiiportant
conferencia a carree de nostre il'lustre amic, el d¡pulat a Corls per aquest districle don Joan Salas
Antón.
També'dintre del'present mes de Maig eldoctor
Marti i Julia, com a Presidentde la Unió Catalanista, donata una conferencia pública en la nostra
ciutat, sobre l.i situació aciual de la política catalana. El teína concret de la conferencia i el i^ia i lloc
de la seva celebracii) s'anunciarán oportunamei:!.
Contra'l jüc
En ia penúltima seésió celebrada prl nostre Mu
nicipi el regidor federal, nosire volgnt ainlc en Camil Miirli, va posaj en evidencia I:Í manera escandalosa en que se juga en la nostra ciutat i demaná
(]!ie es poses fi en aquest abi'is.
La proposla del senyor Marti fou molt elogiada.
R e s u l t a t d.'un a c l e g é n e r o s
El passai diunienge tingué lloc eii el saló d'actes
(le la nostra entitat el ball que ner aminorar l'angustiosa situació del jove Francisco Salomó, organilzaren uns quants jovcs d'aquest nostre casal.
El resullat fon bastant satisfactori, perquin motiu
doncni la-niés cordial enhorabona ais organitzadors
i a la vegada a tois els que generosamenl contribuiren en acjuest acte tan huma.
Es recaudaren 289'40 pessetes que foren eniregades a l'interessal.
Peina anticlerical
, El nostre particular amic i abnegal Ihiiliador
sindicalista en Rafel P'errandi;^, ha iuscrit civilment
a un seu fill rcscent nascui, amb els noms de Josep
Ferrán'diz" Liado.
La nostra mes coral enhorabona.
Pró-Granados
Entre les proposicions preseniades en la penúltima sessió de TAjuntament, n'hi figura una presentada peí nostre amic el regidor radical senyor
Llagoster;i i firmada per tots els individuus de la
minoría republicana, en la que després de lamentar
la trágica mort de l'eminent Enric Granados i d'enlairar els seus mérits indiscutibles, se proposa es
dongui el seu nom a un carrer d'aquesta ciutat i
entregar un donatiu ais filis del finat.
En la sessió passada en que's discutí aquesta proposieió, s'acordá obrir una lápida per honoraria
memoria del mestre.

Sessió de rAjuntament
Presidida per l'arcalde senyor Camps, tingué iloc
el dijoLis passat la sessió de segona convocatoria.
Entre els dictamens que figaraven en l'ordre de!
día, n'hi havía un de la Comissió de Goveriiació
proposant ais senyors regidors que han de formar
part de la Comisió de festetjos per a la festa major
d'enguany.
Entre els designáis hi figurava el senyor Enrich
C|ui demaná que se l'exclognésde la mateixa aleganl
que le d'ausentar-se d'aquesta ciutat durant el
temps que precisament deu actuar la referida comissió.
El senyor Llagostera es dol de que la Comissió
encarregada de fer aqüestes designacions no hagi
procurat que sigiles represenlada per regidors quines residencies siguin del centre de la ciulat, ja
que'ls designáis casi tots son clegits o resideixen en
el districle primer i quarl o siguí en la barriada de
la Creu-Alia,
Aquesta discussió promou una "llauna" fenomenal fins que'l consistori es converteix durant una
hora, en una pesqueteria, donant el senyor Arcalde
i els regidors una demostrado ben migrada de lo
que den ésser un consistori.
El senyor Llagostera proposa que s'inchieixi el
senyor Vilatobá, ja que com artista i aproíitaut la
vacant que deixa el senyor Enrich, és el mes iiidicat peí a formar part d'aquella comissió.
Tampoc s'entenen i per fi després de una hora
de comedia infantil, s'acordá que lorni el dictamen
a la comissió i que's fassi non.
Seguidament es posa a discussió una moció de-

SABADELL FEDERAL — 3
maiiant que rajmitgmentcontríbueixi en la soscripció que s'ha oberl peí meslre Granados.
La Comissió respectiva proposíi ;i rajuntamcnt
que no's contribncixi a ia soscripció degnt a la
critica situació deis fondos comunals, pero si que's
dongiii el nom del malaguanyat mestre a un deis
carrcrs o plasses de nostra ciutat.
El scnyor Llagostera diu que si bé l'estaf prcciiri
de rajunlament no pcrmet coutribiiir degudamcnt
a la mentada soscripció, no obstant i aixó proposa
que s'hi contribueixi amb 50 ptas.
Seguidament el senyor Vilatobá, inolt atinal, entenent que de ¡o sublim a lo ridiciil noniés hi ha un
pas, prüpos;i que en tot cas sigiiin 100 pías.
El pare Mir eii un atac de germanofilisme diu
quc'l govern deis íeutons ha promés pagar Iota ia
indemnixació que correspongui si per cas n'és responsable i per lant la familia Oranados no findrá
necessilat de la minúscula canlitat amb (]ue pugiii
contribuir 1' Ajunlanient de Saba .Icll.
Intervé el senyor Fusié i diu que les 100 p'.vf..
(]ue propo-sa el senyor Vilalobá siguin invcrtides en
el cost d'una lápida que será colocada en el carrer
o plai;a que's designi per honorar la memoria d'aquest mesfre'de fama mondial i aixi Sabadeli quedará en el Uoc que li coirespón. •
S'aproba d'aqiiesla manera sense que l'ecouomista senyor Rovira s'en adongui de que Tajuntamení contribuirá niaterialment contra l'esperit de
ia Comissió.
Després d'iiH'jinii pregunta d'cscas iiilerés s'nixecá la sessió.

ia Illa de Mallorca, es dona per descomptat l'éxit
mes falaguer de la mateixa, car son molts eis socis
del Centre que han demanat per a ells i llurs families la tarjíi interina d'inscripció.
—La Societat constructora d'aquesta ciuíat "La
Eieclricitat S. A." ha regalat a la.Escola Industrial
i d'Arts i Oíicis també d'aquesta ciutat, un quadre
de distribució tipo central, per a xarxa trifilar amb

Companyía Comercial Alcoholera, S* A.

'PICAROL

Noves
Demá diumcnge, dia 21 de JVlaig, se celebrará
un cxplcndit ball de tarde a'cárrec de la popular
"Banda Vallesana", la qual executará un excelent
i variat programa.
• .
Al vespre a un quart de den, en el saló-café, tindrá iioc Lin gran concert per la mateixa "Banda
Valiesana" cooperant-hi els senyors Pere Comas,
Domingo Oubern, Jaume Huguet i el mestre director Jaume Prat.
Les primeres cousumacions sufrirán ciiic céntims
d'augment.
.
—Per les impresión? que continuament reb la
Junta de la Secció de Sports i Excursions del Centre
de D. del C. i de la I. reíerent a l'excursió que
aquesta está organitzant ,j3el yinent raes de JuHol a

voitimetre, amperimetre, conmutador per a cada un
d'aquests aparells, llum indicadora de corrent i
reostat auib una resistencia permelent-hi treballar
amb correnis variables de 25 a b amperes.
Creíem digna d'elogi i d'imitació lo fet per la
societat donadora, per contribuir aixis molí eficavment a l'ensenyanga deis nostres obrcrs.

Especialítat en Místeles, Moscatells
i Licors de totes classes
>

Dípositari:

Sant Pere, 31

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

CiORKlANO

GLOSAS DE UN SOCIALISTA

pensamiento, -^si líre^iSQcialistas hemos también caído en el
pecado, al defender las patrias respectivas.
Ha podido decif un sabio decadente, Guniersiiido de Azcárate, que somos convertidos hacia el patriotismo. Que no sea
verdad. llagamos imposible, después de esta barbarie, otro
crimenmás grande que este crimen qle ahora. Que no pueda
en ti el odio lo quexn ;i amor no pueda, camarada.

más malvada que ésta. Debemos comprenderlo y meditarlo:
En tanto' nuestra íuerza no esté muy por encima de sa fuerza..•
lucharemos perdiendo.
Pues ved cómo se portan; ved cuan dura maldad sobre
todos nosotros. ¡Cuánta gi^ndarmería; cuántas combinaciones
y mentidos complots la policía trama; cuántos obreros'presosi
con toda violencia sacados del hogar donde dejan hambriento^
a sus hijos! Sin haber hecho nada que merezca un castigo de
la ley más absurda. Sin incendiar las fábricas donde heredan
la tisis, sin matar a sus amos ni siquiera pensarlo.
"Orden os dan de que seáis lo que se quiera, un puerco,
un lobo... Pero un hombre, no... ¡Esto está prohibido! Y de
ios que no obedecen se desembarazan..." (M. Gorki).
Así es en todo el mundo. Producimos tan sólo para acabar de hartar a los que ya están hartos, Y en tanto nos
morimos.

EL PR/MBRO DE MA YO. — Los valores-ficción no
resucitarán, pero el pairiotensnio que no es ningiin valor,
tomará si incremento de una manera estúpida, acabe como
acabe el temporal de sangre. Igual como lasólas, los.ejércitos,
se han encrespado ahora, igual se encresparán después los
corazones. No debe desmayarse, porque será un momento.
Un momento terrible para el pueblo, Después de este
momento, el Primero de Mayo no lo harán los franceses en
m casa, lo harán en Alemania. Perturbarán allí todas las
digestiones. Y los itj.lianos lo liarán en Austria-Hungris. En
Francia y en Italia, austríacos y alemanes irán a celebrar el
Primero de Mayo. Allí subvertirán lo que ha de subvertirse. En
todo el mundo así; el uno será el amo de la casa del otro: porque los oprimidos^ cuando quieren, son los amos del mundo.
El Primero de Mayo que ia Internacional ha hecho en las
naciones neutrales a la guerra no ha sido socialista. Nadie
ha visto ¡untarse bajo la roja ensena a hombres que sus Estados declaran enemigos. Las manifestaciones han sido imitación de aquellas procesiones que aún hacen ios católicos en la
misera España.
¡Levantaos! ¡levantémonos! Que no seamos nunca un
valor de ficción,..
— 12 —

Semana tras semana aumentan en el número estos miles de
hombres. No parece arredrarles la espantosa miseria. Y editan
un diario, que es doble sacrificio aunque esparce entusiasmos y
esperanzas. Como flores que cubren las espinas que crecen.
Diario que redactan eternos perseguidos por todos los sayones.
...y alguien de los que nunca produjeron les ha mentado
el nombre de la/?íiíWíi.,Más, ¿dónde está la patria para los
productores? En todas partes mueren lentamente, inicua explotación los va segando. Nuestra patria está allí donde un
hombre no imponga nada a otro hombre; aún no ha existido
nunca nuestra patria,,. Cuando aquí se padece, la emigración
- 9—
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Excursió a la illa de Mallorca
La excursió organitzada per la Secció de Sports i
Excursions del Centre de Dependcnts dei Comerc
i de la Industria d'aquesta ciutat, que s'efectuará
durant els díes 21, 22, 23, 24 i-25 de Juliol próxim,
es regirá peí següent itinerari:
Dia 2.1.—Sortida de Barcelona en vapor rápida
les 10 de la nit,
Dia 22.—Arrivada a Palma a les 7 del mati, dirigint-se al Grand Hotel, oii es descansará breus
monients, sortint a les Sen carrtdatge-disposats a
l'efecíe, en direcció a Valldemosa, Miramar, on se
esraor^ará; Deyá i Soller, dinant-hi, i retornant en
els niateixos carruatges a la capital.
Dia 23.—A Íes 7'40 malí, 'sortida de Palma en
tren a Manacor, passant alli tot el dia i visitant-se
les Coves del Drac, Coves del Pirata, etc., retornant a Palma a les vuit del vespre,
Dia 24.^Visita a la capital i deis seus volíants
coin son: Casíell de Beilver, Son V-ida, etc., ele,
embarcan! a les 6 de la tarde en vaiior prdinari cap
a Barcelona on s'arrivará e! dia 25 a les 8 del mati,
Prens tot compres: Vapor, passatge de primera
i gastos illa, socis, 96 ptes.; no socis, 105 ptes.-Vapor, passatge de segona i gastos illa, socis, 77;
no socis, 85 ptes.—Vapor, passatge de tercera i
gastos illa, socis, 65; no socis, 70 ptes.
Notes diverses: En la Secretaria, comengant el
"dia 22 del corrent fins el 6 de Juliol, de 9 i mitjaa 11 i mitja dé la vellla, es despatxarán els tiketa
d'inscripció mitjantsant la cantitat de 5 pesseles,
que's descomptarán al réalitzar el pago totaJ de
rimport de la excursió quinze dics abans de la
fetxa de sortida, feni-se allavors entrega de la contrassenya per a la mateixa.
Si degut a les actuáis circumstancies els preus de
passatge süfrissin en aquella felxa algún petit augment, al fer-se entrega de la contrassenya s'hauría
d'abonar la diferencia.
Per a tota classe de detalls, a la Secretaria del
Centre.
Impremta Sallent; Sairt Quirse, 32 - Teléfon 520

Es ven, per retirar-se del negoci, un esíablinient de
Sabatería situat en un punt deis mes céntrics de la ciutat
Per a informes en aquesta Admitiistració.

Kiosc de Canaletes

Cervesa L . P
S. EN C.

a

Exigeixis en «?ls taps la marca del Representant

Gasseosa F. PANE
S e serveix a domicili

Rambla, 198

Latorre, 2
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GGRKIANO

GLOSAS DE UN SOCIALISTA

es buena, y debemos amar sobre todas las cosas a los que
más nos aman sobre todas las cosas. Pero, ¿dónde nos
aman?

Humanidad santa y oprimida. La Humanidad malvada y dictadora vence de esta manera.
Se ha perdido la huelga. Han vuelto los obreros al trabajo
muy alta la cabeza, más bajo las miradas no ya de sus burgueses sino de los hermanos vendidos contra ellos. ¡Ah,
infeliz esquirol, polizonte inconsciente, descarriado soldado!
Por vosotros se atrasa la Era de libertad, millonésima Vez que
ha vencido la tuerza a la r^zón por vuestra culpa. ¿Donde
irán vuestros hijos que no enseñen sus cuerpos que no pueden
tenerse, y sus tristes harapos? Soldado, eres esclavo; eres
también esclavo, polizonte; desgraciado esquirol, eres esclavo.
¿Porqué siempre el esclavo ha de ir contra el esclavo? Miraos
unos a otros y abrazaos,, pues que no seréis buenos si ncj sois
lodos-unos, ni dejareis un día de sufrir.
Se ha perdido la huelga. Pero no por ser fuerte el Capital:
porque no nos amamos y no nos conocemos.

Igual de la política, que es campo de canallas, se oyen
voces extrañas. Los liders han hablado de obrerismo. Cuidad
de vuestra causa, que los liders no entienden sino'cómo se
roba. La política hace cumbres a ladrones. Nosotros, SOCÍHliatas, queremos a;7/-£);)ícrffú>5 del Estado para hacer trizas de
de él, para aplastar a ellos.
Semana tras semana auijienta la escasez y la justicia es
menos. Marchad al extrangero si eso necesitáis. La Prensa
es del Estado, {oseamos, del Estado; ni hallareis un político
que no esíé puesto a sueldo del Estado, que no sirva al Estado.
Ha de llegar un dia, compañeros, que en todo el mundo
paren los telares, y las locomotoras y los barcos... y todas las
industrias y todos los comercios..., y que todos los hombres,
los verdaderos hombres, se queden en sus casas o se vayan
al campo. Ese día será el dia que entendamos todo cuanto
valemos.
Aun no puede decirse sin embargo...

LA BATALLA PERDIDA.— Cual condenado a muerte
camina el proletario por la vida, dibuja el horizonte cien
Gólgotas horribles a su paso. El pueblp avanza... y cae; luego
torna a avanzar... y Cae eternamente, y avanza eternamente.
•Siempre asi. De tuéÉano del pueblo el Capital se nutre. Las
tropas del Estado y de la Iglesia,—millones y millones de
hombres y mujeres inútiles al bien—son todas reclutadas de la

GLOSA DEL MAL FILÓSOFO.— Nunca pueda en ti
el odio lo'que en ti amor no pueda, camarada, ,Bs tmjy 'funesta cosa.
' '
El desastre de Europa ha hecho vacilar muy serenos juicios,
claros entendimientos en sobrehumanas lides. Bergson, el
elegido, filósofo maestro de maestros-filósofos, ha caldo en
pasión contra el pueblo alemán: Ha sujeto su alma a su
cerebro.
Y es que la horda impía de Guillermo, como hubiese
ocurrido si la horda de Joffre llega a ser iiivasora, ha hecho
vacilar lo que no se tenía por su fuerza. Y asi como un filósofo ha caído en pecado porque no era él tan excelso como su
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