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Todavía vivimos
A propósito de la tarea emprendida por
Dionisio Pérez con objeto de organizar el
regionalismo en Andalucía, hemos* tenido ,
ocasión de leer un bien escrito artículo del
distinguido publicista Fabián Vidal a quien,
a fuer de imparciales, no podemos negar
excelentes dotes literarias, aunque preciso
es reconocer que no siempre es muy conocedor de tas materias que trata su bien templada pluma.
Solo un punto señalado en el referido artículo es el que particular, directa y especialmente nos atañe a nosotros los federales. El articulista, al pasar como sobre
ascuas por este asunto, ha denotado, cuando menos, un perfecto desconocimiento, no
solo de la organización de nuestro partido, si que también del espíritu y letra del
manifiesto firmado por Pi y Margall en 22
de Junio de 1894 y adoptado como a programa del partido por todos los federales
españoles.
También Vidal, como tantos otros, se
hace eco de la gran tontería padecida'por
ios propagandistas dei unitarismo, quienes
sentenciosamente afirman que el partido republicano federal español ha muerto con Pi.
Dice Fabián Vidal que ya no es sino un recuerdo.
Ya podría ser esto, ya, si nuestro partido
hubiese sido creado (como algunos otros)
para servir de escabel a caciques desaprensivos; si hubiese nacido al calor de las pequeñas y apasionadas luchas por la conquista de algunas actas o de determinadas concesiones a intereses particulares; pero el
ideal federativo, como fuerza oculta e ir.mutable, impulsa a la sociedad a la cense-,
cución de sus aspiraciones por los medios
qne las leyes naturales le señalan.
Circunscribiendo el problema a España,
bien luego se echa de ver que la geografía
y la historia conspiran de consuno para la
implantación de la autonomía en todas sus
gradaciones; demasiado vemos la labor antipatriótica, antisocial y antihumana del sistema unitario y centrahzador, de ahí que la
simiente arrojada por Pi y Margall y demás
apóstoles del federalismo haya de fructificar
a su tiempo a pesar de haber desaparecido
del mundo de los vivos tan eximios sembradores,
Nada nos inquieta que organismos políticos de la derecha acepten y hagan suyos
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pocos o mucho3 puntos esparcidos por el
articulado de nuestro programa. Cuantos
más seamos más reiremos. Y el día que
por ley fatal del progreso, sea sustituido
el régimen monárquico por el republicano,
he aquí que poca discusión se necesitará
para implantar el sistema federativo.
Precisamente la mayoría de todas esas
masas que integran los partidos regionalistas (a quienes odiamos cordialmente) con- ,
vergen con nosotros en un punto esencial:
el desamor a ¡a monarquía. Y aunque para
ellos sea cosa secundaria eso del régimen,
preciso es convenir que habían de ver con
más que simpatías el establecimiento de la
república federal como único baluarte desde
donde defenderse contra toda clase de tiranía.
Murió Pi, pero quedó su programa. Ya
no vemos al Maestro, pero recordamos y
procuramos seguir sus enseñanzas. Es verdad que ya no figura ai frente de la organización del partido aquella gran figura, pero
menguada confianza tenemos en su obra si
creemos que ésta había de ser mortal como
su cuerpo.
Murieron Cánovas y Sagasta y les sobreviven los partidos que acaudillaron. ¿Porque fueron formados para sostén de la monarquía? El nuestro para la implantación de
la república. Murieron Bakounine, Elíseo
Reclús y León Tolstoy y continúan habiendo
anarquistas. Porque cada día hay más individuos que sueñan con el establecimiento de
una sociedad igualitaria. A Angiolillo sucedió Bresci, a éste Mateo Morral. Es que
siempre hay quien cree que existen tiranos
y se imponen el deber de eliminarlos.
Y nosotros también creemos y aún aseguramos que cada día es más urgente la
revolución en España y aunque desgraciadamente murió Pi, los federales estamos
convencidos de que podemos dar señales de
vida cuando nos llegue la hora,
Ya estamos hartos, de tanta oración fúnebre sobre nuestro partido; pueden colgar
sus hábitos esos rezadores y enfocar sus
cánticos hacia ese moribundo que sólo vive
por nuestra criminal indecisión en rematarle.
Vuélvanse hacia otra parte y entonen
con su más potente voz un solemne De pro-

fiindis.
F. MoLiNER SALCEDO.
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El Nacionalisme cátala
L' eco regional
Ara que es tnou tot a Timptils del moviinent nacionalista cátala, ara que eti lloc de minvar creix i
s'exién, és quan totes les regions que intégrenla
Espanya migrada fan sentir la seva veu i exposen
les seves aspiracions,
"España", la hospitalaria revista madrilenya, ha
ofert espontánia i generosa les seves columnesals
qne sadollats d'un ideal sá, els incita a descriure
el desig de propagar-lo. Aixis, dedica un nombre
per complert per a que hi coMaboressin tots els
escript'ors catalans que sentissin l'ideal nacionalista,
per a que exposessin clarament la seva opinió davant el moviment.
1 d'allres també, d'altres regions, han aprofitat la
ocasió aquesta pera fer saber també que vivía en
ells l'ánsia de redimir-se i d'emancipar-se de la tutela del poder central. I també, com el regionalisme
de la "Lliga", té el sen nn regust reaccionari. I és
per aixó que no es fa gaire simpátic.
En Dioiiís Pérez, ha parlat de Andalusía. El conegut periodista, l'excelent escriptor, lia exposat
les vexacions qne peí poder central sufría la seva
regió; l'esclavatge de la volunta! áels ciutada:;s a
les convenicncies del cacic; ha descrit la trágica
miseria de les llars andaluses, les privacions deis
óbrers del camp, la crisis de treball en les ciutats.
Per aixó, perqué están obligáis a aguantar pacientment totes les marranaríes del cacle que regna en
cada districte, sotsmesos a un régim forros de sumissió vergonyosa, obligáis a besar els peus del
cacic per la mes minima necessitat experimentada
que demana solució, sufrint sota les seves grapes
la explotado mes inica que sufreixen els homes
deis mes aírassats pobles, deis mes desgovernats
Estats, apartats del foco explendorós de la estroncada civiliízació europea.
I el ciutadá andalús que vol viiire deslligat de
tola concomitancia política amb el cacic, que única
i exclussivament es cuida del sen benestar, important-li poc les conveniencies del senyor, mes aviat
mirant de sostreure's de les seves grapes, mantenint-se distanciaí prudentment per no hüver mai
d'anar a raure a les seves mans, per estar cómodament aposenta! i viure tranquilament, al¡mentant-se
dei propi ideal, prompte se li és acabada la felicitat, perqué escrutinyant per tot arreu ha vist SOTpréi, el cacic, una oveila esgarriada del seu r»:mat,
que no vol ésser oveila per no haver-se d'humiliá,
i ¡a procura éll per tots els mit]ans de destruir
aqnell niu que desconeixia les calamitats mundanes. I prompte aquel! obrer es ven acosat per tots
indrets, prompte si vol menjar éll i donar-ne ais
filis ha d'acceptar el jou i les imposicions del cacic.
Els arcaldes son de reial ordre, com aqui, el díputat no l'elegeix el pobie, el fan a Madrid, i el
cacic es cuida de que l'accepiin els ciutadans. I
aqüestes autoritats de fóra, desconeixedores délo
que deu menester el pais, nó es cuiden pas de que
la regió prosperi, de que milloii l'afrosa situació
deis infelissos pagesos que han de contemplar dolorosament grans extensions de térra sense cultiu,
perleneixedora a algún senyor feudal que^ sobran!-

2 — SABADELL FEDERAL
li les rentes li importa poc que els altres no mengin, I eiis que no mes amb un trosset ne tindríen
prou per subvenir les seves necessitats, no poden
posseir-lo per falta de mitjans, perqué aquell senyor, cas de que algún s'atreveixi a proposar-li que
li cedeixi algún d'aquells tronos incultivats, ha de
ajupirse a totes les condicions que el senyor li iuiposi, per mes humilianls que siguin.
I per des!liurar-se del poder central, encarnat
amb els cacics, per a que l'obrer de ciutat i el treballador del camp puguin viure cómodament, per a
que tantes terres sense cultiu puguin ésser reivindicades propietat per el pagés qui les cultivi, qui
avui ha de morir de fam. Per tot aixó ells se senten
regionalistes; per a ensenyar al ciutadá a avorrir el
cacic, a que desprecÜ tot poliíic que visqui del cacic, per a que tingui el ciutadá andalús conciencia
propia.
Mes li surt al pas i li intercepta el cami en Fabián Vidal, en un article publicat també a "España", i li diu planament que el regionalisme andalús
no es mes que una ficció, que el pensament den
Dionís Pérez de fer en la tardor una campanya de
propaganda, no passará d'una magnifica i bona intenció, que la redempció d'Andalusia és totahnent
impossible ta! com está actualment el pais. I a continuació li senyala tots els obstacles que s'oposarán
a' que surti endavant amb el seu intent.
Li presenta l'ánima popular tan abatuda, l'abjecció en que viu el poblé, en fi, que de la faisó
en que está organitzat e! poder caciquil, 11 será impossible destruir-lo, i aquest li apagará la veu conirarrestant la seva campanya. Després, que Andalusia no mes produeix que toreros, polítics i artistes
flámenes, quins viuen perfecíament amb Tactual
sistema de govern, oposant-se tena^ment a res que
pugui canviar la situado i essent, adpmés, una
Ínfima minoría la capacitada per a compendrer la
honrada intencíó den Dionís Pérez, i trovant-se
aquesta les mes de les vegades Hígada i compromesa amb algún senyor polític deis corrents, qui
li procura un mitjá decent per guanyarse la vida
j es troven impossibilitats, contra ia seva voluntat,
de donar el seu apoi a qui voldríen, 1, ademes, seguranient que els que se li ajuntarán serán alguns
disgustats que guarden algún rencor a algún deis
cacics predominants, elements impurs, que a la
mes petita proposició d'algún enemJc el deixaríen.
No podría, dones, refiar-se d'aquests. Aixís que
quasi bé es trovaría sol i bonica propaganda faría
solet. Fracassaría soroUosament.
I per si acas l'intent den Dionís Pérez és tornar
a pescar un allra acta de diputat, l'hi senyala altres
mitjans per obtenir-la, no tenint necessitat d'invenlar un narionalisme semblant amb el cátala,
Andalusía és ierra de xistosos i allí on un advocat honrat s'escarrassa per triomfar defensant legalment un liligi, surt un propietari tranquil que escampant diners desfá tota l'obra de Tadvocat que
afanyós treballá per la victoria de la rao. I diu bé,
en Fabián Vidal, de deixar a l'Andalusía amb els
seus toreros, els seus usurers, els seus senyorets i
els seus frares, esperant una ocasió propicia per a
que des de dalí puguin imposar-se-li regeneradores
liéis per poguer Iliurar al país de la miseria actual.

Coni pot veure's aquesta Espanya está irremissiblement perduda, enfO!i<;ada en el fang, corrom-,
puda i desamparada. I Catalunya, la única regió
conscienta deis seus actes, la mes floreixent de lotes, la que amb ia seva activitat i energía s'ha fet
una personalitat propia i representativa, no pot mai
deixar que uns quants polítics sense conciencia la
confonguin amb les altres, dominades vergonyosament per un qualsevol abominable cacic. Está ben
justificada la seva acEitut, tenint e! dret les que
sentin els seus ideáis d'acompanyar-la en la seva
obra de desceníratitzacid.
I en aquest país, on convindríen en cada periódic dos Samblancats, uns quants escriptors virils
que diariament assombressin ais governants amb
ressonants articies descobridors de la airosa reali-

tat, que exposessin clarament el mitjá per quin pogués Iliurar-se al poblé de Tactual opressió; romes
explanen ses opinions, en extrem 'pernicioses, escriptors com l'Azorin, l'Emili Sánchez Pastor y
Salaverries, presumits, mitjaníes, que intenten conduir peí cami que segueixen ells al país, quina cultura deixa molí que desitjar per a que puguin compendre lo que den salvar-lo.
í, ai de nosaltres! si esperan confiats es rebeles-,
sin, o bé intentessim conduir-los peí nostre cami,
que endebades esperaríem llargament es deslliguessin deis vicis que els encadenen. Quan uns ciutadans no teñen conciencia deis seus actes, son inútils tots els treballs que s'empletn per a que tinguin ,
criteri propi; solament se pot obligar-los a acceptíir
rimposició emanada del fort, recle i justicier. Domináis per la seva inercia cauríem al fons de l'abim
per no aixecar nos mes. Tornaría ti feudalij.;ie i el
poder autócrata que sufría el poblé francés ;ibans
de la revolució. ! aqueils revolucionaris que es dígueren Marat, Robespierre, Desmoulins í Chaumetíe, si ressucitessin i vinguessin aquí en pie se
gle XX a intentar manumitint-se, s'as^ombraiien
coníosos del nostre castrameiil. I ans que .irribar a
aquest punt és preferible continuar peí camíemprés fins assolir la meta. Oberts csfán els bracos
per a rebre bis que sentin les nostrés aspiracions i
vulguin apoiar-nos.
Son necessaris esperits mes rebelds que aqueils;
homes intensificats dintre les inasses prolelaries,
quins emplein incessantment tols els seus esforgos
per poguer fer entreveure la realiíat en mig de la
obscuritat que ensombreix tota marxa que lendeixi
a iniciar un cauvi radical en Tactual estat de coses.
Ha estat una íorta sacudida pels tiraos espanyols
Tesclat nacionalista de Catalunya, i si avui els
porta-estandarts d'aquest moviment son els plutócrates caíalans, hem de mirar que demá puguin
arrebata'!s-hi les esquerres catalanes organitzades
lo que ells s'han apropiat, aquests ideáis que ens perteneixen a nosallres, i poguem, amb una campanya mes intensa, aixecar l'aletargat esperit espanyo!.
1 será allavorá quan podrá ímplartar se la República federal, quina resoldrá perfecíament totes
aqüestes desigualtats i solucionará totes les diferencies, otorgan! a totes les regions que formen la
Espanya una autonomía, per quina pugui gobernar-se sempre ^ota la egida del Conseil Federal de
TEstat espanyol.
R. J.

ANANT PEL MON

Í^UMANÍA I GI^EGIA
Durant aquests últims dies una curlositaí
emocionaní s'ha produit entorn d'aquestes
dugues nacionalitaÉs que intervenen ja en el
trágíc drama que's desarrolla en el íeatre de
la guerra.
Rumania, després de ¡largues indecisions
producte, a ben segur, de la seva política
interior, ha declaraí la guerra a Austria.
Aquest fet representa pels Imperís Centráis
un cop mortal, ja que a la vegada que obra
un nou front de batalla, permeterá que l'os
rus extengui un deis seus formidables tentáculs cap al territori ruma i ataqui a Bulgaria. Deixem, pero, la part técnica de les
operacions que d'aquest fet se'n puguin
derivar i examinem com els pobles forts i
conscients posen el seu pés en la baianga
de les nacions aÜades. Rumania, la antigua
Moldavia i Valaquia, ha passat també com
tots els pobles, la seva llarguíssima época
de líuiíes i de insurreccions, de passar el
seu antic principat a mans deis rusos, deis

tures i deis austriacs, aixís com també part
de les seves regions a integrar governs
extranys, Pero vingué l'any 1848 i la passió
per les idees nacionalistes també passá pels
patrioíes rumans i des d'allavors fins ais
nostres dies la nacionalitat rumana ha sigut
un fet palpable, que s'ha anat fent forta i
culta, amb un renaixement intelectual vigorós, al que hi contribuí poder osa ment la
esposa del princep Caries de Hohenzollern,
la Isabel de Wied, aquella «Carme Sylva»
tan coneguda.
Per aixó no es d'extranyar el pas donat
per Rumania. Austria és el seu enemic hereditari i a la vegada és el que ajuda a Bulgaria, l'enemic mes gran que te Rumania, i
per aixó tot anant contra ia boja aventura
deis búlgars, que ells intentarán fer fracassar, anirán també per anexionar-se del territori poblat la major part pels rumans: la
Transilvania, la Bucovina i part del Bonato
(regió del sud de Hungría). Aquesta declarado de guerra no sois representa la sentencia de Maximiliá Harden que digué que
Rumania se decantaría peí mes fort quan
sigues la seva hora, sino que és una altra
guerra Ilibertadora el batallar per reintegrar
al seu territori un altre territori que li perteneix. Vet-aquí com l'esperit de Ilibertat i
d'independencia deis rumans, ha fet decidir
al seu rei Ferrán I, un Hohenzollern, alemany per naixement i de sang com sa
esposa, a Iluitarcontraelsallaísd'Alemanya,
posant en evidencia que en contra les voluntáis deis pobles, els seus reis se'ls hi fa
impossible oposar-hi llurs destins reíais.
L'altre fet és a Grecia. Aquest poblé
també, ardidament, va caminant cap a la
causa de les nacions aliades. Per damunt
de la política equivoca del rei amb tcndencies germauofiles i part del seu element militar, el poblé exteriorítza la seva
mes viva simpatía per la causa deis aliats
en manifestacions i mítings i reb amb entusiasme les noves de que l'exércit búlgar és
aturat a Seres per les forces que comana el
coronel Cristo Doulas. El cercle es va estrenyent, ja no és una minoría qui vol la
guerra per conservar el seu territori nacional, és tot el poblé conscient deis seus drets
qui hü demana a grans crits. Es Venizeios
qui diu que el rei ha de deixar les seves
admiracions per Alemanya per ser contraríes
ais interessQs del poblé, Tot aixó fa preveure que'ls grecs no tardarán entrar també
a la guerra posant-se al costat de les, nacions qui Iluiten peí Dret i la Justicia i en
contra el seu enemic formidable la Bulgaria.
Els Balkaná tornen a ésser el lloc on se
concentren les mirades deis espectadors. I
un d'aquests se preguntava Taltre dia: ¿Allá
on principia la guerra, no és, possible que
s'hi acabi?
TROTTER.

Eiis-aqtií dues forces pacifiques: el dret i la
bona crianza.
-—Cerís ¿libres semblen escrits no perqué la geni
hi aprengiii, sino perqué sápiguen que fautor
había aprés alguna cDsa.—GOETHE.
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Quí és que es preocupa de les coses nacionals, que no admiri aquesta immensa
tasca que s'ha imposada i que ve complint
Un nou diari república ve a !a palestra,
tant a meravella com aquesta revissió de la
Siguí benvingLit. El nou diarl quina primera
desgraciada aventura que venim sostenint
aparició estava senyalada per al dia I,"'' de
al Marroc i que amb dades tant estupendes
setembre será un nostre germá gran en el
i irrefutables ha demostrat que representa
qual tenim posades no poques esperances
.l'impediment que priva de desenrrotllar-se
per a fer feina profitosa. I diem germá gran
aquesta desgraciada nació?
atenent !a magniíut que pendra i teniíit en
Aquesta és la íeina que ha vingut fent
compte la gent que'l fará viure, o sigiii els
fins avui el que des d'ara és el director del
qui avui com avui representen l'entranya
viva del republicanisme i teñen la vista i . nou diari república. No será pas per falta
de mérits que li vindrá gran la direcció del
l'enteniment oberts a les noves corrents
mateix; així, dones, no li regategem tots
socials i nacionalistes.
els qui ens diguem republicans, el nnstre
Aqiiest nou germá portará per nom La
apoi i contribuirem eficat^ment a la restaulucha. En el seu títol se nota ja un afany
rado de la nostra patria i a Fadveniment de
de fer quelcom i un entusiasme difícil de
ia República.
trovar-se en aqüestes mixtificacions de diaris que dient-se republicans venen entretenint-se en veníiMar plets de marmanyera o
La ínstrucció és el progrés deis pobles
venen amparant-se sota la seva capa arnada,
per a fer de la seva conuinió de sala i arcova
No sempre, mirant a l'extranger, hem de
un niu prou cómode i dissimulat per a saapartar els ulls horroritzats per una guerra
tisfer les seves rsncunies o lten»;ar l'asqueairosa que nialvesta pobles, extermina races
rositat de les seves concupiscencies alió on
i sembra arreu el dolor, la rabia i l'esperit
pot medrar la seva conveniencia o e! seu
de venjanca. També de tan en tan ens vé
negociet.
de l'extranger un raig de llum corprenedor
que'ns atrau: tal és l'espectacle que ens
El Bloc Autonomista República és qui ara
ofereix una novella nació: la República
vol fer patent la seva honrada actuació, puCubana.
blicant aquest nou diari que ara ve a la llum.
SI no fos prou garantía encgra, el briliant
Es ben inútil explicar com va deixar-la el
historial politic deis homes que integren
domini colonial d'Espanya. La definitiva
aquesta comunió republicana, cal només dir
expulsió és el detall mes eloqüent i la conque enfront de la dírecció del nou orgue
ducta de la nostra burocracia és !a major
república hi ha el nom d'aquesí heme que
vergonya per a els nostres governs. La
.ha tinguí de surar en el nión politic a costa
reconstitució de les insíitucions republicanes
de sacrificis i de lluJta: en Marcelí Domingo.
triomfants quant els Estats Units li varen
Eli és qui es posa al davant i invita a
concedir la total independencia ofereix un
lliiitar: ningú mellor que ell per a fer aquesta
gest cultural: no va ésser pas, el primer
invitació.
president un general victoriós entre els
molts de l'exércit Ilibertador, sino un mestre
Ell és qui plantejá davant les Corts esd'escola: Tlblustre Estrada Palma.
panyoles el mague problema de la ensenyaní^a i posa de manifest de una manera
A i'esclatar el crit del Baire (24 de febrer
contundent el llastimós estat d'abandó en
de 1895) hi havía 904 mestres i 36.036
que es trova. Ell és qui un día parlava
alumnes. Al comentar el curs de 1915 hi
románticament d'aquell republicanisme deis
havíen 4. 999 mestres i 289.692 alumnes, o
districtes forans i el senyalava com a únic
sigui un aument, respectivament, de 4.095
Cas de honradesa política en mig d'aquest
mestres i 253.386 alumnes.
mar revolt, tot ell fet un toll infecte. Ell és
L'atenció i sosteniment de la instrucció
qui honradament demanava una mica de
primaria correspón constitucionalment, com
clemencia ais qui atacaven a n'en Canalefunciü privativa, ais ajuntaments, pero en
jas quan un dia semblava mentir les seves
virtut d'altre precepte de la Constitució
promeses i vaciMava en la resolució de
corre a carree de l'Estat, dones regeix el
reformes importants, suplicant-los bellament
criteri de nacionalitzar tot lo relatíu a la
la caritat de deixar-lo en pau en els doloroensenyanga.
sos moments en que aquell home públic
Aixís d'un pressupost general de la nació
veia arrebatada deis seus bracos una filia
de 201.314,525 pessetes, corresponen al
estimada, Ell és també qui ha desterrat el
ram d'Instrucció pública 25.982,100 ptes.
caciquisme del districte de Tortosa on hi
Per lloguer de cases-escoles, paga l'Estat
estava arrelat d'una manera fatal, i és ell
2.077,790 pessetes i reparteix ais alumnes,
qui desvetllá i feu insurgents ais pobres caentre Ilibres i material d'ensenyan?a, de
vers qui veníen soportant trágicament la
300.000 a 1.000,000 de pessetes.
malvestat de hisendats ¡ usuíructuaris.
El sou deis mestres respón a la naturalesa
del lloc aon se presta servei, al temps de!
I la seva labor no és aquesta solament:
desempeny i al grau de competencia. E! sou
sino que ell, deÜcat educador de inteligenmínim a l'ingrés en la escola rural és de
cies, ha vingut exercint el seu apostolat
45
doilars mensual i el máximum, en la
fent creixer una bunior de planpons que son
escola urbana de la capital, 115 doUars
una hermosa realitat en el dia d'avui i una
al mes.
bella promesa per al dia de demá: i així és
com ha anat predícant la reforma i reformant
Els estudis del magisteri es fan en Escoles
a un mateix temps.
Normáis i en la escola d'alts estudis, ats-

cripta a la Universitat de l'Habana. El nomenament de mestres ofereix garantíes de
inmovilitat, illurer de tota influencia política.
S'inicía el curs que identifica la conciencia
popular amb les idees d'amor a la patria i
d'amor a l'estudi.
La escola és laica, gratuita i obligatoria
i mes que a instruir, tendeix a educar. Es
desenrotllen les íorces fisiques, moráis i
intelectuals de i'alumne I es dona aplicaciú
práctica a l'estudi, per la ensenyanga de la
agricultura en la escola rural, la economía
doméstica en les de noies i els íreballs manuals en totes.
Es fa la ensenyan<;a intuitiva, abandonant
la verbalista o de la memoria, establint-se
els jardins d'infancia, seguinf el métode
froebeliá.
Completen la escola primaria, les nocturnes per a adultes, les conferencies populars, les escoles en tes presons, les aules
especiáis per a anormals i retrassats, les
colonias escolars de vagances i el dejuni
escolar, que solament a la ciutat de l'Habana ha repartit 30,000 dejunis diaris ais
alumnes pobres de les escoles publiques.
Aquests datos revelen la grandiosa evolució de Cuba Iliure I els consignem amb
orgull i amb recauda, Amb orgull, per lo bé
que compleix aquella República el seu comes;
amb recanga, perqué comparat amb lo que
passa aquí, ens fa enrogir la cara de vergonya el nostre raquitisme i pobresa en lo
útil i el nostre malgastar en lo inútil i en
lo superfiuu.

La reunió del Partit
Dimarts passat es celebra la anunciada
reunió del Partit República Federal.
Oberta la reunió, llegida I'acta de la
anterior i aprovada, s' entra seguidament
al segón tema que es refería a examinar la
conducta observada peí'regidor Saret en el
Municipi, estudiant les faltes que havía comes per a posar-hi un correctiu.
El president. Aligué, dona compte ais reunits de les faltes comeses peí senyor Saret
durant la seva actuació com a regidor, exposant assumptes de tothom ja coneguts.
El ciutadá Ninet presenta una proposició
en la qual diu: que vista la gravetat de les
faltes comeses peí regidor Saret, les desconsideracions tingudes ais demés individuus
que formen la minoría republicana dins el
Consistori, la feina equívoca f-eta per éll,
s'imposa demanarÜ la renuncia de Tacta i
cas de que ell reusés entregar-la, expulsarlo del partit.
Es promou una llarga discussió a l'entorn
d'aquesta proposició, acabant a l'últim presentant el company Comas una proposició
demanant l'expulsió del regidor Saret del
Partit.
Discutit llargament, acceptant-se unánimament la proposició Ninet, referent a demanar-)i l'acta, es passa a votació la segona proposició per veure si deu o no expulsar-se, resultant per, majoría de vots
acordada la expulsió.
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Es passá al tercer tema per a seiiyalar
una norma a seguir ais regidors del Partit,
acordant-se deixar-ho al albir deis dos Comit-és de la Coalició Republicana junt amb
els regidors, donant-se després compte al
Partit amb una reunió general o un mitin.
No demanant ningú la paraula a les disposicions generáis, s'aíxecá la reunió.

des personalifats i corporacions, ha organitzat son
primer Concurs de Lectura i Escripíura Catalanes,
el qual tindrá Iloc el dia 24 de setembre.
—Per excés d'original ens veiem obligáis a deixar per al pnixim número, el dedicar una meinona
a! que en vida fou el nostre correligionari, ti decidit Iluitador Sunyer i Capdevila.
Impremía SaTlent. — Sant Q"uirse, 32.-Teléfón 520~"

J. Vidal Tarrago
ADVOCAT
ha establcrt despatx en aquesta cliitat, carrer de
Gvücia, 26, cis diumenges de 9 a 12, conlinuant
els díes feincrs, junt amb el sen pare don J. Vidal
i Valls, a Barcelona, Ronda de Sant Pere, 52, prdl.

Notes i Comentaris

Kíosc de Canaletes

La guerra s'extén
Per fi, com ja saben els nostres llegidors,
Rumania ha declarat la guerra a Austria.
Els quins entenen amb Tart de matar homes,
asseguren que la Pau, la benhaurada Pau,
ha de vem'r per la banda deis Balkans. Ja
sería hora de que s'acabés aquesta guerra
airosa.
Per lo que toca a Alemania ha donat una
prova mes de la seva manca de criteri diplomátic. Ja feia temps que Rumania .proveía
d'aliments a Alemania a canvi d'armamenís
i municions. Rumania, forsa generosa, ara
diu que Alemania es quedi amb els aliments
que ella ja li retornará les municions.
1 que bon profit els hi fassin.

EN C.

'.1

Exigeixis en els faps la marca del Representan!

Noves

Gasseosa P. PANE

Organitzada i presidida peí nostre consoci i digne
regidor de nostre Ajuntament, Isidre Aisina, e!
diumenge día 3 de setembre anirán en excursió
gran número de socis del "Nuevo Oremio de Agricultores de Sabadeli" a visitar la Estació Etnológica
de Vilafranca del Panadés, on el seu director senyor
Mesrres els donará varies explicacions sobre vinicultura i viticultura i de pas, visitarán les renoraenades "Bodegas Serra" i !a casa "Figueras" tan
coneguda entre els agricultors per sa especialilat
en construir prempses de totes classes.
El punt de reunió i sortida sará a la plaga de
l'Angel a les 4'45 de la matinada.
—Davant el bon éxit que ve obíenitit ¡'acredita!
Anís Arlequín "Picarol" que fabrica les Destileríes
Xifré, aquesta casa s'ha vist obligada a implantar una sucursal a Qranollers en la plaga de! Ganado, 24.
—E! primer acte de la campanya que volen fer els
elemenls que desitgen agrupar les forces republlcanes i autonomisíes de Catakinya, consistirá en un
miting que s'efecluará el día 8 de setembre a Lleida,
orgaiiitzat per la Joventut Republicana d'aquella
ciutat.
Sembla que s'hi han adherit el dipulat a Corts
senyor Domigo, els ex-alcaldes de Barcelona senyors Layret i Bastardas, la quasi totaiitat deis
diputáis provincials republicans, l'ex-tineiit d'alcalde senyor Pinilia, l'ex-regídor senyor Marsá,
l'ex-diputat provincial senyor Valentí Camp i nombrosos Comités, Circols í Joventuts de les principáis
pobiacions de les quatre provincies catalanes.
Sabem que els patrocinadora de la idea están
preparant un Manifest, que és repartirá profusament.
—Diuinenge passat tingué Iloc Tenterro civil del
que en vida fou el nostre volgut correligionari en
Feliu Comas,
Seguia al cotxe morluori un número gran de
amics que feien de l'acte una imponen! maniíestació de dol.
Rebi la familia el nostre mes sentit pésam.
—Ha aparegut, pulcrament editaf, un opuscle
contenint la documentadíssima conferencia que,
amb el títol de "La catalanitat de les Mailorques"
va donar el cuite escriptor mallorqui P. Oliver i
Domenge, en el casal "Els Segadors" de Sans.
Aquesta conferencia és una pedrera de dades históriques, cancüleresques, literaríes í vivents, evidenciadores casuísticament de la sugestiva tesi. Es
un freball acurat i d'un fort caient nacionalista.
Se troba de venda al preu de 0'25 pessetes en
totes les Ilibreríes, destinant-se el producte integre
de la venda a rÁssociació Protectora de i'Ensenyanfa Catalana.
—El Centre República Cátala, "Sang Nova" de
Tarragona, amb ¡a valiosa cooperacíó de distingi-
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