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Per Id Ilibertat del nostre verb
El lenguaje del alma
No hablo el catalán; no sé; nací fuera de
Cataluña; soy, pues, testigo de mayor excepción.
Entre todos los males que aquejan a los
pueblos, y muy especialmente a España,
ninguno como el terrible y enervante centralismo, criminal dique opuesto a las corrientes salvadoras producidas por las iniciativas regionales, todas ellas de absoluta
necesidad para el normal desarrollo de la
vida nacional.
Y como nosotros creemos, porque así
nos lo ha demostrado repetidas veces la
experieii'ia, que es imposible la homogeneidad lie costumbres, caracteres y leyes
en una agrupación de muchos millones de
individuos, es por lo que militamos en'el
partido republicano federal, único que preconiza la más pura autoriomía en todos los
estados políticos y sociales para la vida de
relación entre los seres que la Naturaleza
designa para conservar y embellecer su
obra inmutable.
Siendo el hombre un ser eminentemente
sociable y hallándose, como se halla, sujeto
a las exigencias fisiológicas y espirituales,
justo es que procure constituirse una familia,
base primordial de ia sociedad y haga pactos bilaterales y conmutivos con las demás
familias que habitan su suelo, sientan sus
mismas necesidades y hablan su propio
idioma, para formar el municipio, primer
grupo étnico que sirve de arranque para la
formación de las naturales y verdaderas
nacionalidades.
De todas las razones que- asisten al hombre para crear una familia y en nombre de
ésta pactar para erigir un municipio que, a
su vez, forme con sus colindantes un Estado
regional, que es lo que lógica y racionalmente puede y debe llevar el nombre de
nación, ninguna tan natural ni verdadera
como la del lenguaje. Este ha sido el poderoso vínculo que ha unido lo que nació separado; la rúbrica puesta al pie de todos
los contratos firmados por el amor de los
hombres entre sí, y de éstos a la tierra que
les vio nacer, crecer y dignificarse.
Y aunque por razones de educación y
debido al medio en que se desenvolvió
nuestra edad juvenil hablemos el castellano,

mitjá de *Q0 que n'hem dit la bellesa, lo artístic, lo supernatural, que ens admira i entusiasma, no és res mes que tot parla, tot
crida, tot té la seva ven que s'ens endinsa
en el cor i, no obstant, quantes coses ens
son mudes i extátiques ais nostres ulls o
exótiques i estranyes a les nostres orelles
pero les contemplem i escoltemcomplascents
i gojüsos.
Si aquesta propia bellesa té un llenguatge
universal que parla per tots, existeix també
el llenguatge local, particular de les nacions
que és l'organisme que crea aquesta veu
universal. Així Catalunya, a mida que va
prenent fesomia en totes aquelles manifestacions que son proba evident de la seva
personaütat ja reconeguda i admirada, no
existirien si el seu verb no hagués arribat
a conciencia, no fos ja subjectiu, i la
característica del qual és la seva prosa, és
la seva poesía, és la música i la pintura i la
esculptura, és el pensament filosófic i científic, així també, com a conseqüencia inevitable, natural i Ilógica, existeix una política
catalana, d' un tempérament instintiu, no
obstant inconscient encara—entre les masses esquerranes—pero rebel ja a tota dominació i a tot absorbiment deis drets i
Ilibertaís dimanats de la naturalesa i esclavitzats pels autoritaris del poder central.
De mica en mica, degut també a la
conseqüencia dejús dita, aquell regionalisme
•federa!, pimargallesc, pié d'una instintiva
filosofía nacionalista, va prenent precissió i
forma, fuig de lo abstracto i entra én els
motllos vertebrats i homogénics de les grans
idees fraternitaries que es desenrotllen pauiatinament en totes les nacionalitats. Es així
' com nosaltres, homes que ens devem an
aquesta idea, que del triangle aquel! de ia
Fraternitat, Igualtaí i Llibertat, nivellador
de totes les classes socials, en pretenem fer
una idea tangible, i no una quimera ni una
F . MoLiNER S A L C E D O .
utopía, demanem també, com en Pi i Margal! un dia, la plena possessió del nostre
verb en tots els ordres peí qual es desenrotlla la nostra vida, com a mitjá absolut
de futures ilibertats. I estant encara aquest
Algú, davant d'aquesta florida anyal de
verb subjecte a la fiscalitzacíó de jutjes i
flors místiques ofertes en homenatge gentil
a la llengua que pariem, al verb que es va escribans, com que encara té un límit en
materies judicials, i com que no pot viure
fent macis i orgánic, se preguntará, encara,
sense Iluites internes un poblé hibrid, mixquin'valor té aquest so que surt com una
tificat,
en una mescolanza que fuig del propi
música de la boca de l'home. I és que hi ha
principi federal, aixequem també el nostre
gent que de la vida no mes ne veuen la part
crit per que aquesta páranla no siguí amorexterna, decorativa, pintoresca, lo que entra
dazada, per que no siguí comminada, per
pels ulls i no peí cor, lo que alegra la mirada
que
no sigui proscrita.
i no lo que remou les entranyes calentes de
l'home. 1 res evoca tant com la páranla, res
JOAN PUIG.
arriva tant amunt, en camí de totes els
idealitzacions mundials,
El qiii no ama la llengua que parla no s'ania a
De les eniocions que sentim cada dia per
si niateix. La llengua Ja l'home.—SÉNECA.

no caemos en el absurdo de suponer que un
idioma proclamado oficial por conveniencias dinásticas, responde a principios inmutables.
Nosotros nos embelesamos ante las bellezas de la literatura castellana, pero sentimos gran dolor al evocar los recuerdos
de la historia patria y ver como el habla de
Cervantes, en vez de ser punto de unión
de todos los españoles no ha sido otra cosa
que el principa' factor de nuestra ruina, la
muerte de nuestras libertades, el obstáculo
a nuestras justas y legítimas aspiraciones,..
En cambio, el idioma catalán, como todo
lo que es vivo e hijo de los más puros sentimientos, nos recuerda constantemente ia
gloriosa y continuada epopeya de un pueblo
amante de su libertad y celoso de su porvenir que camina valiente y serenamente a
la conquista de sus derechos, torpemente
hollados por sus tiranuelos.
Cataluña tiene de su parte su invicta'
historia pasada, su inconmensurable actividad presente y su inquebrantable fé en el
porvenir. Es absolutamente preciso que
triunfe.
Ved, si lid. No se ha logrado conservar
al émor de España a tantos pueblos que
hablan su lengua. En el último confín del
globo si hay un catalán, bendicirá eternamente a esta tierra donde recibió los besos
maternales, donde oyó cantar a sus poetas,
donde aprendió a amar el Arte, la Naturaleza, el Trabajo, lá Ciencia y la Libertad;
todo dicho como se sentía: en catalán y en
catalán sentido como lo decía.
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La llengua ha siguí toís-temps el primer
dret a qué han aspirat les petites nacJons
que, sentint-se trepidar endins un trasbalcament vital, s'han redre^at enfroní de l'Estat opressor a qué viuensotsmeses, quasi
seiTipre, per una falsa ideia de unitat, quan
no de protecció, o a la oinbra de un poder
que no ve a ésser altra cosa que un cinturó
. posaí a les verges acíivitats que viuen en
pugna anib els Estats opressors.
Per aixó el dominador fa pesar damunt
el dominat no solament l'embalum aclaparador de les seves liéis I de les seves indemniízacions, sino que, de una manera brutal, impusa la seva llengua com a mitjá de
relació en tots els ordres per a qué tenim
de usar-ia, cohibint, aixi, la lliure i natural
expressió, la qual, amb el canvi, perd la
veemencia, la fortitut i ¡a íntima expressió
que tanca.
La tragedia que agota el món actualment,
ens ofereix bones proves de go que venim
dient. Diferents palssos qual llengua gosa
de esplendor i qual literatura ha traspassat
les fronteres, tornen, ara, a estar en perill.
Bélgica i Polonia halenen tot jusí, esclavitzades sots la grapa ferria del poder germánic i aquest ha procurat prou que ni un
lament pugui ésser gemií en la llengua natural. Mes, qui sab! ara els bravantesos ¡
els polacs parlen un lienguatge amb els
llavis; ai del dia en qué les paraules que
porten glevades endintre eeu esclatin, que
a-les-hores parlará el cor I pot ser que les
paraules se tornin clarins que clamarán una
meravellosa guerra de desIlÍLiració.
1 així com Daudet va crear un Mr. Hamel
alsaciá, delicat i fervorós, que toí-hora floría
en els seus llavis un mot rancuniós per a
l'esclavitzador germánic i un visca encoratjador a la Franca i s'entregava, abaíut, al
dominador i n'acatava les ordres, també és
probable que surti un altre polac que se
anomeni Bártek i no solament prengui tres
canons i una ensenya a i'enemic, sino que al
claní de redempció faci aixecar un exércit
anorreador de !a forca brutal que esclavitza
pobles i conciencies.
J. SALLARES I CASTELLS

Ei dret a la llengua propia
Parlcm ja de cosa resolta. Avui és considerat com assumpte debatut i a mes aprobat. No ens farem ressó de lo que han dit,
diuen o poden dir certes gents, del tot desautoriízades en aquesta qüestió. D'homes
faltats de solvencia moral. D'incapaciíats

per a compendrer la extensió ¡ la importancia d'aquest problema.
Qui negará a cadascú el dret de fer-se
entendre en ia seva parla? Privará de líur
expansió espiritual d'un poblé ia voluntat de
un home? Sí, se'ns dirá; un obtús, tarda en
compendre lo que en sí encarna aquesta
pretensió. S'objectará; és cert i justificat
aquest dret que ens atribuím? Sí, ho és, per
quant, a mes de una serie de raons d'ordre
natural, que afirmen la existencia, ta virtualitat de la parla propia, s'ajusta dintre la
Ilógica incontrovertible del comú instint, de
lo que ja és ingénit a un mateix, de lo
que és inherent a !a naturalesa mateixa del
ciutadá lliure, de lo que, en fí, no pot contradir-se perqué aquell mateix que no trobaría llógic que un poblé pretengués usar
de la parla propia per poguer explanar llurs
pensars i llurs afeccions, es rebelaría si una
forga superior pretengués arrebagar-li co
que ningú ha pogut demostrar-li que no li
perteneix.
I aquells que dient-se autonomistes no
accepten la qüestió de 1' idioma, com a
qüestió primordial, es contradeixen a sí mateixos, per quant és també d'ordre autonómic, per portar-lo ajuntaí la mateixa voluntat
lliure de conciencia, que no pot considerar
esclavitzada la parla.
A mes, s'ha dit molt, i moitencertadament
referen! a la qüestió de que es tracta, s'ha
escrit bé prou per a que tothom pogués ferse carree de que assisteix el dret en demanar aquesta Ilibertat d'expressió, ha donat
prácíics i positius resultats implantat en la
escola, s'ha probat que en la qüestió didáctica exerceix poderosa influencia en l'alumne
per ésser-l'hi mes fácil la comprensió de
lo que li ensenyen. Homes, qual nom perpetúa ¡'historia, han fet de l'idioma propi de
cada ciutadá el mes ferm puntal de ia Ilibertat d'un poblé. Que mes, dones?
Queden els unitaris. Irreductibles enemics
de que es concedeixi a una regió de diíerenta parla adherida a una nació en que viu
ajuntada per comunitat d'Estat, no han sapigut trobar arguments per combatre ia
aspiracició noblement exposada. I ademes,
no accepten la existencia material d' un
poblé? Dones perqué no accepten la existencia espiritual? Incomprensible. Demencies
de degeneráis.
FILEMÓN.

SESSIÓ DE VOCALS ASSOCIATS

Malbarataments municipals
El divendres, 22, celebra sessió la Junta
Municipal de Vocals associats. Dia és aquest
que entenem tenía de assistir-hi tot Sabadeii per ventilar-se en ell importants
quefers de la vida colectiva. Pero els senyors regidors de ia majoría han lograt
esquivar al püblic de tal manera que és una
vergonya veure el saló de sessions compleíamení buit, dones solament assistiren
a la discussió deis pressupostos per l'any
que ve, mitja dotzena d'empleats del Munícipi i ei que escriu aqüestes ratlles.

La tribuna per aixó, no estava molt mes
concorreguda, dones la minoría republicana
fou representada pels regidors senyors Llagostera i Martí, i en quant ais vocals associats, feren acte de presencia la tercera
parí d'eils.
I és que a Sabadell tothom está desenganyat de la gesíió administrativa de nostres
representants, i per aixó ens deixa allí,
solets, per a que es reparteixin a la seva
manera el trist botí del pobre poblé. Per
aixó faltaren molts pocs concejals de la

majoría. Aquesta qüestió de fer surar els
pressupostos del
obra deis
mabaratadors deis fondos comunals. Es
donaren cassos molt
i entre ells,
en citarem alguns que no teñen desperdici.
Abans que tot, fou aprobada la quantitat a
cobrar del maleít impost de inquilinat sens
cap excepció, es dir ques'acordá escanyar
el coll del poblé treballador que ha acabat
d'ofegar-lo. I els vocals associats davantde
. tanta iniquitat, com davant de totes les
demés, seguiren muts, i soímesos com a
xais, votaren la mes gran injusticia que
podíen inflingir an els filis de Sabadell.
Fer vergonya deis sentiments Iliberals de
la ciutat, s'aprova subvencionar amb tres
mil pessetes les obres de la iglesia Parroquial de Sant Feliu. Aquesta partida fou
brillanimenl defensada per el cultissim i
janiai prou ponderat filosop senyor Rovira,
apoiant-se (¿será bestia?) que és una obligado de l'Ajuntament. Es dona el trist espectacle que foren els senyors Liagostera i
Martí, dos representants deis humils, els
quals declararen que alió era irracional i
i el primer d'eils digué, que en comptes de
votar partidas inútíls, es votessin les cantitats lo mes grosses possible per a fomentar
la cultura, ia higiene i l'ornat públic, mentres
un mal anomenat capellá de la ciencia el matasanos senyor Fuste, fent orelles de mercader davant lo que siguí benestar peí cós i
progrés per Pinteligencla, vota les tres mil
pessetes per la salvació de l'ánima, d'aquesía ánima que ell amb el seu escalpel,
no ha trobat jamai per les eníranyes de
l'organisme huma.
Per a l'any que acabem es pressupostaren
set mil cinc centes pessetes per gastos de
carruatjes: pero es coneix que ais concejals
monárquics els agrada molt que els arrastrin
perqué a pesar de la susdita quantitat, major
que les d'altres anys, s'estralimitaren un
xic mes.
Ja ho veieu, sabadellcncs. Entre trots,
renills i fems, s'ha gastat aquest any el
Excm. Ajuntament no-res-menys que, rail
setcents durus, i per si a c á s s e li ocorreix
venir el próxím el rey d'Espanya i de molts
pocs espanyols se voten trescents mes per
a que vegin els madrilcnys que aquí tot es
fa en gran. ¿Vritat que dona ganes de dir a
l'alcalde í a la majoría que si volen carruatje es fiquin en el carretó deis gogos?
Totes les partides s'aprobaren igualment:
dinou vots contra dos. En totes les votacions
s'acreditaren els vocals associats de bons
nois, fent mérits per a la futura regidoría i
donant esperances per a ésser, quanarribiel
cas, perfectos ministerials. F'ou tanta la
seva sumissió, tanta la seva disciplina, que
arribaren fins a aprobar él nou Reglament
per ais empleats sense saber ni una paraula
del seu articulat. Digueren que ja estaven
en la confianza del Cabilde.
¡Aixís'aprovaren uns presupostos de noucentes dissetmilpessetes!¡Així se jugá la nit
del 22 de desembre amb el díner de Sabadell! ¡En aquesta forma de distribuir aprop
d'un milió de pessetes sortides de la butxaca
del poblé que amb resignado superior a la
de Job com les tira per el baleó la desaprensiva majoría consistorial i els ineptes vocals
associats!
Sois dos defensors del poblé obrer acudiren a tan important sessió, i aquests foren
grollerament ofesos per els mussols de la
majoría que escoltaven la defensa deis interessos comunals amb fortes rialiades, enraonant entre ells, en veu alta, deis seus
negocis o de ses querides, tossínt com si
s'ofeguessin, sonant-se estrepitosament els
mocs que els sobraven i sense rebrer la
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mes lleugera amonestació del complaceiit
alcalde.
Molt bé feu el senyor Llagostera al dir
al senyor Fuste que d'ell no tenía formal
cap concepte, ni bó ni dolent; que era
com si no existís. Deuria fer-se aixó extensiu a alguns altres, sobre tot ais senyors
Brullet i Moragas els quals, mentinl descaradament digueren l'altra setmana que el
primer d'ells tenia el corresppnent permis
per a edificar la casa on habita ¡ a nosaltres ens consta que quan digueren aixó
en plena sessió, era completament fals que
tingues retirat el senyor Bruilet dit permis.
Peraran'hi ha prouambavisar al públicdé \a
mentida dita per el president de la Comissió
de Foment;després ens encarrcgarem de denunciar a tot Sabadell la defraudació perpetrada per un regidor ais cabals de la ciutat.

Heu de saber que en ¡a historia de la literatura
de Castella té Catalunya pegues i poc briUants
pagines, i avui que escriu en ¡a seva p ría cpnipta,
no sois bons prosistes, sino també esclarits poetes.
En cap llengua s'escriii millor que en la materna.
F. Pl 1 MARGALL.

ANANT PEL MON

EAMjg D'ODIVEl^A
La paraula pau és sinónima de totes les
benhaurances terrenals, está impregnada
d'aquell dolQ amor que Jesús demanava es
poses damunt de totes les coses, i llenga
efluvis de la propia bondat divina, fent que
la térra dura sota el bon Déu, com cantava
el poeta, es torni un lloc paradisiac i celestial, i la paraula ha sigut Heneada des de la
Alemanya pecadora, considerant que el cavali de Guillem 11, com el cavall del comte
l'Arnau de la nostra Uegenda, ha passat
enduent-se a la vegada una estela de triomí
i de victoria per les ciutats destro^ades de
Bélgica i Serbia, per i'occident de la Franpa,
per la Polonia rusa i per la Rumania heroica.
La Germania ha llen(;at ara el seu mot prometedor d'una era d'amor i de germandat
entre les nacions enemiges, dient que de
continuar la guerra se desfá de tota responsabilitat i, nou Ponci Pilats, se renta les
mans sí el seu mot no és recollit, sinó es
dona valor a la seva paraula.
La Entenie rebutja, per ara, les condicions

de pau de l'Alemanya plenes d'orguU i de
solucions impossibles, i malgrat les nacions
centráis prenguin determinades actituts sobre el delicat assumpte, els gobernants qui
teñen la responsabilitat deis tractats de la
Entente i deis interessos deis pobles llurs,
fan el sord a les reiterades supliques que
van,, fa dies, cap a les embaixades al'liades.
Sembla que es vulgui posar un vel a lo que
feu parir la guerra actual, sembla que lo
que es diu entre nosalíres: lo passat, passat, siguí lá paraula enternidora que vulgui
despertar un sentiment de compassió i pietai
pels que sofreixen i han soferí en la guerra.
Mes la Cuádruple Alianca no es mostra
pas disposada a escoltar aqüestes peticions
deis mercaders ni deis jueus que, amb investidura de neutrals, no han 'ajudat ni a
portar la creu com Simó, ni a aixugar com
Magdalena, la suor sagnanía de la Frant^a,
quan aquesta anava camí del Calvar!, ni
dirigiren la mirada cap ais imperis centráis
en aquelles hores engunioses, de recordanga
dolorosa, dient - los - hi aquella frase 'que
Argón feu a Tartuffe: «Tan defel teniu dins
ránima?»,mentres allá, en el Marne, Franga
invocava al món la lírica queixa nazarena:
«Pare mcu, per qué m'has abandonat?» 1 la
protecció no 11 falta, i ella ara ho agraeix i
ho recompensa, no acceptant la pau, sinó
vessant encara mes la sang deis seus filis
perqué el món que ella ilumina no es vegi
en tenebroses fosquetats i l'áliga germánica
no estengui sobre el mateix les seves téíriques ales.
La pau és impossible implantar-la. Lo
passat no és possiblc oblidar-ho: té massa
de sagnant, de traidor I de trágic. No es
pot fiar amb la pau que ofereixen els impe-"
ris centráis ¡ ádhuc les nacions neutres: és
una pau curvada, i la curva, en l'ordre de
les boiies accions no és la linia mes recte.
Una pau sense resoldre el dret de les nacions, per culpa del qual Bélgica mostra al
món la seva cicatrlu enorme, no es pot
discutir. Hi ha d'haver una garantía absoluta, precisa, clara, metafísica si es vol, de
que les petites nacionali'tatsseránintegrades,
que se'ls donará la seva llJbertat, que s'esborrarán les anexions, els dominis esclavJt
zadors, que, en fi, el mes fort no fará ajupir
al mes flac -per a posar-lo a servei de les

seves bruíals concupiscencies. No essent
iaxí, Guillem II pot passar, tenoriesc, fent
Huir la seva capa vermella de sang, portant
en la má el seu ram d'olivera, ja caigut i
marcií, i tornar a dir ais eitemics que volen
destruir la seva obsessió de la hegemonía
mundial:—Voleu la guerra? tindreu dones
la guerra.—
I és precís que així sigui. La PAX no es
pot escriure damunt de íantes tombos, per
a que, després d'alguns anys mes, siguin
de nou la fossa d'altres Iluitadors per la llibertat del món.
TROTTER .

Un home sois déu enraonar amb impecable se'ureíal i puresa la llengua del seu país.
EgA DK QUEIROZ.

A la o r d e n

(i)

Haciendo uso de las facultades conferidas por
los partidos políticos que representan, la minoría
republicana del Municipio se abstuvo de asistir,
accidentalmente, a las sesiones del Consistorio, por
creer que duda la actitud en que se había colocado
la mayoría era nula toda acción, puesto que esta
había muerto ¡y vitalid^id de! acto, o mejor dicho,
del sistema, por el acuerdo que previamente tenía
tomado de no admitir ninguna enmienda a los
dictámenes llevados al Ayuntamiento, y ni tan
siquiera contestar a ninguno de los razonamientos
que la minoría pudiese aducir.
Descontada la asistencia a las sesiones del Ayuntamiento la minoría republicana actúa sin interrupción de ninguna clase con toda la intensidad
requerida al cumplimiento de su misión, habiéndose impuesto, además, la obligación de poner de
relieve y a la faz pública, todos los actos punibles
perpetrados por la mayoría, por medio de la presente hoja y que antes se quedaban en la oscuridad.
Por otra parte, coincide el requerimiento que
les liacc SABADELL FEDERAL con su asistencia a la
sesión munÍL-ipal porque había de tratarse en ella
sobre el dictamen que se refiere a la proposición
presentada al Ayuntamiento por la minoría republícan:i acerca de las excepciones en el pago del Impuesto de Inquilinato acompañado de la particularidad de que el dictamen aconseja de acuerdo con
la proposición, y de oponerse a él, la mayoría
quebrantará su acuerdo y habrá logrado la minoría
hacerle manifestar que el acuerdo de no admitir
ninguna enmienda a ios dic'amencs llevados al
(1) En la fulla «La Defensai^ que publiquen els regidors
de la Conjunció Republicana, trobem el següent aríiclet,
que reproduim amb gust.
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Gabans a 4 0 ptes.
Gran assortit de GABANS de diierents models, i colors d'última novetat, al preu únic de 40 ptes.
Genero fabrícat a Sabadell
Confeccíó esmeradíssima
No compreu GABANS sens abans visitar aquesta casa que és la que pot oferir-los mes superiors al preu d e

= ^

40 p e s s e t e s

•

4 — SABADELL FEDERAL
Ayuntamiento no es por no estar conforme con
csle sistema parlamentario municipal, sino que es
simplemente poi no conceder belij^erancia a la minoría .
Ya ven, pues, que Id conducta de ia minoría no
fs de pasividad dejando abandonada su misión,
por adoptar una actitud sanchopancesca; pero no
obstante, si los respectivos partidos que representan
opinan que su actuación ha de ser oíra, fieles subordinados, aceptarán sus decisiones siempre que
éstas no se puedan apreciar en menosprecio de su
dignidad como a concejales y como a hombres.

La (lengua d'un poblé és, per dir ho així, i'ánima mateixa d'aquest poblé, feta visible i tangible.
HERDER.

Notes i Comentaris
Acte civil

Districte primer.—Secció í.^. Nova 141;
Id. 2.^ Grada 85; id. 3.", Estrella 83.
Districte segón.—Secció 1.", Plapa Pi i
Margal! 25; Id. 2.'\ Sant Cugat 127; Ídem
3.", Travessía Safreig 20.
Districte tercer. — Secció 1.'', ' Víctor
Balaguer 94; Id. 2.^ Zurbano71; Id, 3 . ^
Latorre 15.
Districte quart.—Secció 1.^, Fernando 1,
Id. 2.^ Sant Francisco 25; Id. 3.^ Sant Honorat 49.
Districte quint.—Secció 1.^, Sant Joan
49; Id. 2.^ Concepdó 20; Id. 3 . ^ Paus 73.
Districte sext. —Secció 1.", Lacy 78;
Id. 2.^, Arguelles 99; Id. 3.", BorreiI-10.
Els niapes jan conéixer les files deis Estáis,
pero no les de les nacions, que surten, al conLrari,
de la armonía de ¡es Hengües.—LEIBNITZ,

Noves

Dissabte passat contragué matrimoni cjvilment el jove i ferm república en Tomás
Bello amb la distingida senyoreta Francisca
Serrate, filia del conseqüent república radical en Ramón Serrate.
Fou testimoni de! mentat acte per part
deis interessats. e! nostre particular amic i
regidor radical en Joan Vilatobá.
Per ésser aquest un deis actes que mes
justifiquen la sinceritat en la doctrina republicana, enviem ais noveils desposats la
nostra mes franca i coral felicitació.

—A l'abatidonar-nos, per sempre, e! malhaurat
any que acaba demá, desitjem molí vivament a
tots els nostres corieligionaris i Hegidors, tot genre
de felicitáis en 1917.
Fem fervents vots perqué en el próxim any vegem
extinguida la horrible foguera que devora la tévia
d'Europa, aixecant-se damunt les seves cendres, el
magestuós ediílci de la Llibertat.
I en quant an aquesta desditxada Espanya, tantde-bó caigüi amb estrépit el podrit bastíment de la
monarquia, establint-se, en definitiva, la República
Federal.

Per a «Germinal»

^ L a Associació Protectora de la Ensenyan^a
Catalana ha organitzat el V Concurs Nacional de
Historia de Catalunya que tindrá lloc a Girona a fináis de l'any próxim. Per a aquest Concurs s'han
senyalat diferents premis en metálic i altres, consislents en Ilibres i diplomes, poguent^se dirigir els
que hi desitgin concórrer a la dita eníilat organitzadora, on se li lacilitarán tola mena de detalls.
—Per ai próxim 6 de gener, en la Societat Choral Colón i organitzat per i'agrupació de l'eníitat

Comentant un article aparegut en aqüestes columnes on parlávem de la vaga del
dia 18, diu «Germinal» que nostres profioms
reneguen i maleeixen tota vaga i que els
socis del Circol Federal s'entretenien el dia
del paro a jugar al «quintos que és ei que
volen els nostres petits gefes.
Si els que vingueren an aquesta casa a
veure en que es passava el temps haguessin
comptat el niímero deis que es dedicaven a
les practiques de! jóc (que som els primers
en censurar) hauríen vist com eren una
petita minoría i, encara s'hauri'en deixat,
molt a gust, el vici per dedicar-se a !a feina
que nosaitres predicávem, cosa que per cert
no semblava molt disposat cert individuu
anarquista molt conegut, que a les cinc del
mati ja estava al peu del seu teler decidit a
ser víctima de la explotado.
1 si es refereix «Germinal» al embrutiment que significa jogar-se els céntims al
«quinto», també podem citar algún sindicalista que es jogava les pessetes a l'Euterpe,
F-'erqué nosaitres també vígilem sempre i
veiem que no tota la muntanya és orenga.
Miitng a Sentmanat

El vinent divendres, dia 5 del próxini
gener, tindrá lloc el veí poblé de Sentmanat
un grandiós miting d'afirmacló republicana
organitzat per la nostra activa Joventut Federal.
Per poc que li permetin les seves ocupacions, assistirá en dit acte el diputat per
aquest districte en Joan Salas Antón.

" Aplec Esperanta Grupo" , tindrá lloc un gran
aconteixement teatral, representant se "Mar i Cel"
i la peía "Peí irepel".
Augurem un éxit.
—Dies passats, va cetebrar-se a Cá la Ciutat uria
reunió de prohonis ai objecic de tractar del establid'una Clínica d'opcracions per a els accidents del
treball.
—L'Alcalde Constitucional d'aquesta ciutat, don
Andreu Camps, ha rebut de la Comissió de Barcelona pro-famiües deis náuíregs del "Príncep d'Asturies" els quatre següents documents: Un per a
don Francisco Ventos, d'import 113'40 ptes.; altre
per a donya Carme García, d'import 113'50 pessetes; altre pera don Josep Renom, d'import 48'40
ptes. i altre per a don Vicens Paño, d'import 48'40
ptes.; que sumen en conjunt 323'80 ptes., pera
que siguin firmats per els expressats indivíduus, i a
la vegada, per a que, amb dils documents, passi el
senyor Alcaide a recollir l'expressada quantitat, a
Barcelona, per a repartir-la entre les famílies indicades d'aquesta ciutat, í donant per acabada la seva
míssió.
—Hem rebut un ínteressant foUet del doctor sabadellenc don Emiü Moragas, tractant de la "Creacíó
d'una mutua de Segurs d'accídents del treball a
Siibadell". Per !a importancia que enclou aquest
follet, ens en ocuparem com se mereix, en una de
les vinenies edicions. Agraim la deferencia.
—Durant aqüestes testes de final i principi d'any,
íindrán lloc en el Circol República Federal grandiosos bails de tarde i nit, i expiéiidits concerts a
carree de la Banda Martinense.
Impremía Sallent.—Sant Quírse, 32.—Teléfon 520

J. V i d a l Tarrago
ADVOCAT
ha establcrt despatx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a 12, contínuant
els dies feiners, ¡unt amb el seu pare don J. Vidal
¡ Valls, a Barcelona, Ronda de Sant Pere, 52, prdl,,

Gompanyía Comercial Alcoholera, S. A*
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Especialitat en Místeles, Moscatells
í Licors de totes classes

Edicte
Junta Municipal del Cens electoral de Sa-

badeli.
En compliment de lo dispost en I'art. 22
de la Llei electoral de 8 d'Agost de 1907,
ha designat per a la constitució deis respectius Col-legis electorals d'aquest terme municipal, a on se verificarán precisament
quantes eleccions tinguin lloc en el próxim
any, els locáis que a continuado s'expressen:

Díposítarí:

J o s e p Fito (a) Mistos

Sant Pere, 31 • feléfon 660 • Sabadell

