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Badalona

50 eéntims. Fora, trimestre 1'50 pessetes. Número solt 10 céntima
exclusiva responsabilitat de Bes autors.—No's tornen els originals.

aquells que, despreciant

son

idioma,

alaben el deis altres.
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Essent nacionalista racció que
per les

aspiracións

del

en el nostre poble realitza la Unió,tenen el dret !el dever de cooperar-hltots els catalans
moguts
Nacionalisme, qualsevulga que ala llar pensar i sentir en materies religioses, politiques I socials.

(DECLARACIó

DE LA

VII

ASSAMBLEA DE L,

UNIÓ CATALANISTA

Els homes de la "Lliga" *den als enterramorts de la Mancomunitat
Per un d'aqueixos fets tan freqüents en la polí
tica espanyola, ha caigut un Govern que si raons
podia haver-hi per a que acabes, moltes n'hi ha
vien per a que aixó hagués esdevingut abans i fins
per a que no hagués pogut pujar al poder. Aquest
fet, per tant, no ha sorprés a ningú; de dies i més
dies s'anunciava la séva mort i la decissió per part
den Romanones de presentar en el Senat la qües
tió de confiança el primer día sessions, que, nos
altres que no fem de polítics, entenem que vol dir
sapiguer si podía comptar amb una majoría en
aquella dita Alta Cambra.
Els única sorpresos per aquest fet, es a dir, els
única que volen aparentar sorpresos, han sigut els
polítics de la «Lliga Regionalista), i és perqué ara
s'han donatcompte de que Catalunya elssignava com
a causants de l'enterrament definitiu del projecte
de Mancomunicats, aprovat ja per el Congrés i que
sola mancava l'aprovació del Senat per a que si
gués llei definitiva.
No volem pretenir pas saver ni volguer demos
trar si del Senat n'hauría eixit o nó aprovat aquest
projecte. Lo que sí savem, és que'l Govern del
Comte de Romanones era l'únic compromés seria
ment a la séva aprovació; quels conservadora ne
son
overtament contraria com ho demostraren
quan la séva discussió en el Congrés i com ho pro
varen en
el Senat; i quels Iliverals den García
Prieto ne son contraria decidits uns i enemics ver
gonyants uns altres. L'única esperança, dones, que
hi cabía, era la permanencia den Romanones en el
poder, i que aqueixa era la única esperança ens ho
prova, entre totes les demés suposicions, aquell:Ara

mai del manifest dels presidents de les quatre
Diputacions catalanes, de qual manifestació bé ne
podem adjudicar la paternitat, sense temensa de
o

pecar, al senyor Prat de la Riva.
Dones, sí Ara o mai s'havía d'obtenir l'aprova
ció del projecte; si'ls homes representatius, diri
gents, de la cLliga Regionalista que tenen en
trada franca a tots eta ministeris, que's tracten de
tú amb Ministres i que fins se fan mereixedors de
creus a la lealtad acrisolada a l'Espanya centralista,
aixís ho entenien i aixís ho dejen élls. que per el
séu actuar a l'espanyola i dintre de l'Espanya ne po
dien estar bén enterats, i aixís ho creiétn. no'ns sa
vern explicar, baix el punt de vista de l'aspecte ca
tala, que no apoiessen al Govern del Comte de Ro
manones, car al fer-ho ja hauriem convingut tots i
aixís ho podíen fer constar bén clarament, que era
per a salvar la Mancomunitat i no pas per ajudar
al Govern.
De tanta magnitut resulta el tracas del tant
bombejat «oportunisme> de la «Lliga», quels dia
ria venen plena de telegrames explicant lo que'l
seuyor Abadal din per a provar de justificar l'erro
propi i deis séus companys: «Que'l Govern al pre
sentar la qüestió de confiança ho len en forma
que implicava l'aprovació de tot lo fet per el séu
Govern.>
I qué? Al anar a Madrid els Senadors ho feren
havent rebut l'explícita manifestació del poble ca
talá que entussiásticament i generosament s'unía
en magestuosa i solemnial congregació plenament
afirmativa del seu volar nacional. Era la voluntat
catalana la que'l día 24 respongué coratjosament
«
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al Ara o mai deis quatre presidents. Sí Ara o mai
dejen els quatre presidents, i Ara o mai responía el
poble, els séus representants havien d'actuar en

%

rresponent an aquel' convenciment ciutadá quels
solemnitat.
era un manatnent fetamb bén innegable
I ja que tots saviem que al morir el Govern den
Romanones, moría amb éll el projecte de Manco
munitat—sense que aixó signifiqui convenciment
per part nostra de que vivint el séu Govern s'ob
tingués—al dir Ara o mai bé's feia l'afirmado de
que s'havía d'obtenir del Govern d'aleshores i, per
tant, que si calla se l'havía d'enfortir fins a ettenir
he;.i.no .pas, com els Senadors regionalistes han

tet,-ajudar •lo a

bén morir.

Ára els homes de la «Lliga 'Regionalista» ens
earlen d'escrúpols de conciencia! Els que són a

temporades estridents fins a cloure els ptinys, per
després bofetejar dintre la propia «Lliga» a uns
jovenets perqué cantaven «Els Segadors« al acabar
a

conferencia den Cambó; els que e.: 1909 des
feien la Solídaritat llicenciant a I Esquerra per
per Pidealcatalá.l'elementobrer,
que suba conquerir,
per a en 1911, veient que no guanyaven, tornar a
demanar una unió que ells mateixos havien desfet,
i no logrant-la, s'uniren amb les desferres de tots
els partits polítics espanyols per ara també Ilençar-,
los,-perqué tenen cor de guanya7; els que negaren
la presidencia de la Cambra de Cornerç a l'Albert
Rusifiol, perqué semblava que's desviava d'ells, i
tornat a la «Lliga», el posen de figura decorativa
en
les diades solemnials; els que justificaven la
guerra al Merme i el tancament de les Corts dii
rant el Govern den Maura en 1909, i ara volíen
protestar del Han/ temps que han restat tancades
els
i demanar explicacions de la guerra al Marroc;
qne xiulaven ministres com Dato, i de fá tempá els
reben solemnialment, a falso d'embaixadors; els
que han estat predicant durant .sis anys que. ha
viera de creure en determinats polítics detl'Espa
nya per ara dir que no s'hi pot posar té; els que
patiren les foguerades del 25 de Novembre i des
prés feren el•logis deis autors; els que per a obtenir
explicació amb el pro
unes aventatges de difícil
jecte d'Administrado Local «en Maura, estigueren
dos anys als seus peus, fent acatament a tota la
tota la vida la passen
seva aedo política; eta que
centralistes, per
qualques
polítics
moixaines
a
fent
d'eleccions
presentar-se
com els més
en
vigilies
a
una

•
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el Senat. Encara que sta tant constitucional com
vulguin lo que demanava ín Prat, el contíngut
del telegrama és més propi de qualsevel 28 de De
cembre que deis dos dies després de la bén catala
d'Octubre. Per endavant sa
na manifestaci(i del 24
d'ésser,
i lo que feien era veme
que
no
havía
vlen
de salvar-se devela de Catalunya, amb la que tan
malament hi han quedat després d'ha.ver-los fet el
poble donació de tot el séu sentir i d'haver recios
durant tot aquest llarg temps de gestació del pro
jecte, el seu veritable sentir catalanesc.
Ileus-aquí en que han vingut a parar tots
aquestos darrers anys d'«oportunismea. Els que
l'han predicat, que dintre l'ordre polític no han mai
sentit escrápols de cap mena, que no han sentit en
conciencia ca
cap ()casi() remordiments en la seva
el que podíen
mome
ten
arrivat
un
talana,quan ha
en

demostrar les excePlencies deis seus predicaments,
passar
de. la seva táctica, s'han fet eurera i deixant
enterramorts
del
l'ioportunitat› han ajudat als

projecte de MaDcomunitst, -apoiant-se

en

escrúpols

de conciencia!
Aquell ressort mitinesc deis homes de la «Lli
ga>, de que «és precís ter saber als polítics de Ma
comptar
drid que Do poden governar en pan sense
tonedíç.
car aqueix
amb Catalunyft» haurá de fer-se
IRomanones
sempre
polític entremaliat que's din
Catalunya
polítícs
de
els podrá tirar en cara als
seu
que amb ella volía governar i ells Ii negaren el
concurs, i haurem de

veure com

aquell polític

astut

que tant s'estima a Catalunya com no rés, fará gala
podrán pas
d'un' sentiment de catalanitat que no
representatius
de
ostentar en aquest cas els homes
la «Lliga›.

COME-ATTA.Ri
En la gloriosa Assamblea de les Mancomunitnts,
de les iniciatices-den Prat de la Riba va ésser la
d'exigir a tots els diputats ?'as de licita. Probablement
demócratas recalcitrants
no faltará algun d'aquests
llivertat d'anar cada ha
defensant
la
ho censuri,
una

que

del modo que li dongui la gana; peró jo no soc d'aquets,
declaro amb Iota jranquesa que esiic del tot identificat
aquet punt amb el president de la nostra Dipu
en
tació.
Confesso la meva,pntipatia per la vulgar americana
semblarci
que totho invadeix, puig airó que a alguna els
.1reconsagrats» deis catalanistes.
uniforrnisme
l'efecte
d'un
fa
mol t clemocrátic a mi'm
En bona fé que en els escrúpols sentits en
irritant. Jo no veig per a donar valor externals actes,
representatius
de
la
homes
aquests moments pels
que ?exterior de les persones i no puc com
«Lliga» no hi podem creure Acosturnada d'In está altre medi un hom vagi vestit de la mateira manera
pendre
que
Catalunya a veure'ls sempre actuar corn a perfec
per a
per a anar a un ball i per a assistir a un enterro,
quees
tes polítics a la espanyola, hem de creure
excessiva
val
Aquesta
política oir missa i per anar al trevall.
taven identificats amb les maniobres quels
simptoma
un
me
sembla
garitat de les nost res costurns
realitzen actualment a Madrid, i que aquesta vega
d'inferioritat bair el punt de vista social, que voldria
d'aquesta
nos
En
prova
da s'hi han agafat els dita.
veure desapareire del nostre poble.
manifestacions de l'Aba
tra suposició,ademés de les
la
Tal cegada, senas la oportuna indicació den Pral
dal, hem de retreure el telegrama den Prat de
Riba, mes d'un diputat s'hauria presentat a la
la
de
Riba al Rei d'Espanya, demanant-li que malgrat
memorable assamblea vestil d'estar per casa, com. si. la
la formado d'un nou Govern seguissen les sessious
•
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solemaitat del acta, la grandiositat del !loe, la explen
dida ornamentació del Saló de Sant Jordi

requeris
una indumentaria apropiada, quelcom mes que'l
trajo
vulgar de que'ns servim en els nostres fers quotidians.
Jo ooldria que aq uesta iniciativa lingués forces
no

a

imitadors i que veiessim desterrats deis

actes solernnials
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pactat una inteligencia electoral amb la qual, sense
abdicar per rés deis principis que informen el cre
do polític respactiu, que cada partit desenrofilará
amb complerta independencia i llivertat d'acció,
pretenen relligar totes les forces lliverals i progres
sives de la nostra ciutat

en una

acció comú per

a

vulgar americana que constitueix
molts cassos ,oposar-les al conglomerat reaccionani de dretes que
un contrasentit,
nota discordant din ?re l'ambient
amb tanta injusticia vol atribuir-se l'hegemonía
del ?loe. Impossible prescindir de l'imperi de laforma.
ciutadana.
de la apariencia externa, si volem donar relleu ale
nostres actes col-lectius, si volem honorar a la col- lec
Ay uesta inteligencia de les forces republicanes
tioilat que representem; i aixó no's consegueix sinó
badalonines no és truit de la incoerencia ni de la
vestint de manera diferent de la que acostumem a
precipitació, no s'apoia en mires interessades ni en
vestir ele dies de feina.
vesániques ambicions, si no conseqüencia inevita
Es recorda avui encara aquelles anades Madrid
ble deis fets produits per un govern sectari i inep
la

en

una

a

del gran arcalde de Barcelona, en Rius i Taulet.
Aquell home humil en el seu ?radie particular, pero
volent mostrar en la seva persona la grandesa de la
seca represen tació,
creuava ele carrers de la Cort,
dins del sea luxós carruatge, amb el pit pie de bandes
i condecoracions i escoltat per un escamot de munici
pals de gran gala. El public de Madrid acusturnat a
presenciar brillants seguicis, s'aturava al pas de la
l'urda cavalcada creient que's tractava de l'embaixador
d'una gran potencia; i aquel/es aparatoses exhibicions
feien mes per la fama i la groindesa de Barcelona que
molts (lotes trascendentals qual importancia no arriva
a les multiluts.
Aixis també les licites deis nostres diputats han fet
per Catalunya gaire bé tant com llurs parlaments. Cal
agrairlos aquesta petita molestia í repetir sovint
l'exemple. Está bé que siguem un poble de treballa
dors, pero a ser possible evitem que'ns diguin que som
un poble de menestrals.
JEPUS

De les properres eleeeions
Trevalls electorals
La Coalició republicana i la Coalició de dretes
que en la propera Iluita se disputen el triomf, es
tant trevallant activament, lo que fá preveure que
aquella será empenyadíssima.
Malgrat donar-se com a segurs algúns noms deis
que han de figurar en una i altra candidatura, en
el moment d'escriure aquestes rafiles, no s'llan fet
encare aquelles públiques, si bé no tardarem gaire
a coneixer-les.
La coalició de l'U. F. N. R. i els radicals.
Els elements de la coalició de l'U. F. N. R. han
fet repartir unes fulles que per la séva extensió no
publiquém sencera, extractant-ne el segfientS pa

rragrafs:
AL POBLE BADALONL— Apropant-se les elec
cions de regidors que aquesta vegada, tenen, si
cab, una trascendencia rnajor que mai, per jugar
se en elles el futur pervindre de la nostra ..iutat, el
Partit Radical i la U. F. N. R. de Badalona han

te, i de les ensenyances que d'ells han pogut de
duir se;

ha

vingut

com una cosa

sense

natural i

esforg, paulatinament,

que tothom de
tothom hi aporta el gra
de sorra del seu assentiment seguint l'impuls na
tural de la seva ánima plena d'amor a la ciutat i
de la seva conciencia revoltada contra'Is procedi
rnents deis que l'han ofesa i envilida. Factors
es
sencials i nrincipalíssims d'ella han sigut les cir
cumstancies i els aconteixements a que ha donat
'loe la desastrosa política adoptada per les dretes
batalonines. Aquestes, en els dos anys que porten
de goveru, no han despreciat ocasió d'ofendrels
sentirnents individuals i colectius de l'inmensa ma
joría deis cintadans badalonins, ja seguint una po

sitja

i

en

la

necessaria

quad formació

-

lítica d'intolerancia religiosa, ja abandonant-se a
una vella táctica d'atropells personals, ja mante
nint-se en un estat inactiu perjudicial per ala inte
ressos ciutadans. Aquesta actuació, que,
natural
meht, ha portat involucrada la desatenció de tots
els serveis municipals i la desmoralització que en
ells ha vingut experimentant-se, ha demostrat de
una manera ben evident devant de l'opinió
publica
l'impotencia, l'ineptitut i Pincapacitació de les dre
tes badalonines, i justifica sobrerament l'unió de
les forces lliverals i republicanes, encaminada a
treure'l govern de la ciutat de les mans d'aquesta
gent fracassada per a orientar-lo envers solucions
Inés armóniques i adequades per a lograr el pro
grés i la prosperitat de una població que aspira a
conseguir una vida plena, amarada de feconda mo
dernitat.
Els dos partits declaren solemnialment davant
del poble que la seva inteligencia té com a nexe
fonamental l'amor que senten pe l Badalona, i el
desig de poguer realitzar una tasca essencialment
administrativa que contribueixi a enaltir i benefi
ciar la prosperitat de la població; que la seva gestió
futura estará encaminada a procurar la realització
de les moltes reformes que Badal ma necessita, in
filtrant en elles l'esperit Iliveral i progressiu que'ls
nostres temps exigeixen; i que, d'acord ain b ele seus
principie democrátics, la mes severa tolerancia i el
major respecte a la consciencia ciutadana regirá en
tots els seus actes.
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La base d'aquesta actuació estará constituida
per el progecte de reformes presentat a l'Ajunta
ment per la minoría federal nacionalista republica
na, que fou acceptat i apoiat per la minoría radical
de la mateixa corporació. Aquest progecte conté,
nou Cemen
com sab tothom, ta construcció de un
tiri, en substitució del que hi ha actualment, el

está manat clausurar per la Superioritat a
perill que per la
causa de la seva insuficiencia i del
salut pública representa la seva proximitat a la
població; l'erecció de un nou Escorxador, que per
les seves condiciona d'higiene i capacitat respon
gui mellor, que no'l que actualment tením, a les
necessitats de la nostra ciutat; la regularització de
la Beneficencia municipal, avui deficient i deplo
rable; l'aprovació del plan fiscal d'aixamplis, que
ha de constituir una major font de riquesa per a la
ciutat; i finalmeut, la creació de un grupu d'Esco
les graduades, destinat a substituir les infectes es
coles públiques que avui hem de sofrir i les gneis
constitueixen una vergouya per a la ciutat que les
sosté i les tolera. Reformes necessaries totes elles,
i les quals fa perfectament factibles la potencia

qual

candidatura, la que,
es

fará

confeccionada,

encara que

no

pública fina d'aquí dos o tres díes:
presentado de candidats en el Centre

Dimars,

N. R. i Casa del Poble; el dimecres, un
miting al Districte segón, que ja's designará el lloc;
diven
el dijous, un'altra en el Coro; de Marina i el
.dres, un miting monstre en un teatre gran d'aques
d'U. F.

ta ciutat.
A més, ens din que ha obert dugues oficines
més electorals: l'una al carrer de Roger de Flor
n.° 82 i l'altra a la Plaga d'en Torner, can Ca
nalda.

De

l'Apantannent
Sessió de segona convocatoria d'ahir

-

Començá a dos quarts de set amb assistencia
dels regidors senyors Clarós, Miralles, Nadal, Llu
ciá, Martí, Padrós Salvatella, Padrós Vidal, Costa,
l'Arcalde En
Borbosa i Doménech Renom, presidint
Martí

económica de la nostra ciutat.

—

L'obra que voten realitzar els elements republi
cads de Badalona és obra de regeneració ciutadanal
I el partit Radical i la U. F. N. R. de Badalona es
peren que en ella tindrán l'apoi de la mejoría dels
ciutadans badalonins.
Per la J. M. del Partit de U. F. N. R., Francisco
Estruch i Almirall.—Per la J. M. del Partit Radical,
Baldomer San Martin.
D'un recurs
Al entrar en máquina aquest número s'ens diu
Governa
que ha sigut resolt favorablement per el
dor Civil el recurs de les minories de l'Ajuntament
en pro del sorteigs.

Mitin
El dimars d'aquesta setmana va celebrar-se en
el Teatre Espanyol un gran mitin de presentació
de la coalició republicana que ha de lluitar en les

properes eleccions.
Fou presidit per el president de la Junta Muni
cipal del Partit Radical En Baldomer San Martín,
parlant ademes l'Estruch, En Joseph Giró, En Ma
Barré, En Puig d'Asprer, En Layret i En Valentí i
Camp, essent tote els discursos de tons enérgics
actuació
contra la candidatura de les clretes i la
ciutat.
d'aquesta
d'aquestes en el Municipi
Tots foren molt aplaudits per la gentada que
omplía de gom a gom la sala de lEspanyol, reg
nant molt d'entusiasme.

propaganda
la Coalició Republicana
Actes de

La Comissió electoral de
celebrará, la propera setmana, els
ens notifica que
propaganda electoral de la seva
actes
de
següents

Pujol.

Després

de

llegida

fou

aprovada

l'acta de

l'anterior.
—Se concediren a proposta de la Comissió de
Obres els permisos demanats per En Joan Cristany,
En Joan Maten, En Joan Mestres, En Llorens Llo
part, Na Gertrudis Massons, En Pere Torrens, En
Francisco Morató i En Joan Oliva.
—Passen a les respectives Comissions les ins
tancies sobre obres presentades per Na Rosa Riera,
En Jaume Ventura Gausachs i En Ramón Co
lomer.
—S'aproven les nómines de la brigada eventual
138 pessétes i els carros
en la que'ls jornals pujen
172

pessetes.

d'un ofici del Govern civil
de crédit per la cantitat ce
3.04031 ptes. acordat dies enrera, a fi de pagar
comptes no presentats en 31 de Desembre de l'any

quedá enterat
aprovant el suplement
—Se

passat.
—S'acordá, també colocar
de 15, dones segons esplicá En

40 fanals en lloc
Nadal no pot apro
fitar-se la corrent eléctrica que dona el tranvía
perqué segons els técnics que s'ha consultat no es
continua, i per tant la Comissió de Foment acordá
fer la proposició de posar fanals en la Carretera.
I s'aixecá la sessió.

APROMAE EL TEMPS ES APENDRE BÉ LA

TAQUIGRAFíA, MECANOGRAFIA, IDIOMES,
TENEDURfA, etc., etc., per un métode senzill
La Academia Mercantil es la mes práctica
Sant Joaquím, n.° 23. .ß1DLON11
Classes desde les tres de la tarde

a

onze

nit
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del 24 per
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Diputats que integraven l'Assamblea
la Mancomunitat, foren obsequiats

i

Parla En Ramón Vidiella: Jo tela ara un
exámen
meu catalanisme i
m'estranyava de que deseo
pels agrupaments respectius, i la «Unió
Catalanista,
negués a la majoría de vosaltres que'ns heu ofert
també obsequiá ale seus que hi
foren, senyors aquest sopar d'amics, cense tenir en
Ramón Vidiella, de Reus; Josep
compte que jo
Cabecerán,
soc del Catalanisme
arrán d'una generació que s'es
laguer; diputats proviucials, i au Francesc de Ba
diputat a Corte per Les Borjes, i als que Maciá, cola de la vida i aquets, vosaltres, plansons nous,
devien teniu la sort encara de
no
esser-hi: En Manel Folguera i Duran
,:iniciador del feix d'anys. Va pasear que carregar amb el meu
projeete i N'Antoni Sufiol i N'Antoni Sansalvador,
arracerat a la nieva
casa de Reus, van dir-me un
qne hi ajuntaven les seves firmes.
día que jo devíasortir
me'n i representar-los a la Diputació, i amics i
L'acre tingué lloc en el «Mundial Palace,
per
iresul
sempre,
us ho tingut de dir: vaig
tá una festa veritablement
acceptar, pensant
patriótica, parlant-hi que podría ésser útil a la
ele senyors Dr. Martí i Juliá, que
Patria, amb la condició de
oferí l'acte, i els
poguer-me dir sempre catalanista i de la Unió Cata
senyors Vidiella, Sansalvador,
Cabecerán, Maciá i lanista. Per aixó vaig demanar
suara a la Unió, aon
Folguera, Ilegint el secretan i de la «Unió» en J. Ro
dergas Calme'', la Ilarga !lista d'adhesions entra les devía anar al venir a Barcelona, i sentí un goig
inmens quan la Unió cm digné: «Vina a casa nos
que n'hi havia una de ben expressiva de
l'Antoni tra que és a casa teva».
Sufiol.
I dones, amics ben meus,
no cal que us digui,
Imposihilitats de publicar integrament els dis
que
si el meu criteri hagués pogut
cursos fets, ho farem
prevaldre, el
extractadament
progecte Ile Mancomunitats hauria sigut tota aque
El Dr. Martí i Julia, en nom de la Unió Catala
lla altra cosa que volía'l nostre
Folguera, qual
nista: Vosaltres hornee ben nostres, salut.
Aquest orgull d'iniciador pot ben servar com una gerra
jove i convençut Josep Cabecerán; l'antie company plena joies.
en Catalanisme
Ramón Vidiella; l'honorable Maciá.
Bec, dones, a la vostra salut, per la llivertat de
el del memorable acte de virilitat, que li
devem
Catalunya i per la Unió Catalanista; que si avui no
gratitut per la seva cooperació a les tasques de
li han volgut donar ven a l'Assamblea, tarnbé
fará
l'Assamblea de Tarragona i per l'afecte constant
patrioticament la seva vía, amb el séu entusiasme
que'ns porta a les coses de la Unió. L'amic Folguera inquebrantable.
i Durán. de qui és pecat dir-ne rés: el que
té el dó
En Josep Cabecerán s'aixeca a parlar: Germans
de saber cumplir patrióticament el voler del
poble de Barcelona: Després d'agrair el vostre convit, jo
i després, pasea com avui, humilmeut, pels carrers
vui dir de cara a l'acte d'avui, que si tornésaim a
de la ciutat, entre la gentada inmensa, ignorat de
veure una comedia com
allavors deis arcaldes, el
que fos ell la llevar de tot lo que tingui de bó el
nostre deure fóra parlar clarament al poble de
Progecte de Mancomunitats.
Cataluuya, perque s'acabés la legalitat; que's que
Havía d'ésser éll qui presentés la primera propo
dessin les claus deis Ajuntaments i les actes
deis
sició Catalanista, totjust entrat al Palau de la
cárrecs públics com une papers mullats i potser
la
Diputació; un deis més purs patriotes, un deis ho nostra Patria diría un
«proul»
d'aquells
que
no tor
mes més nostres, a quí la historia fará els
honors nen endarrera. S'ens increpava avui
amb ele crits
que no podem fer-li nosaltres, sense ofendre la seva
de «Visca Espanya!» com un insult: potser
tenien
senzillesa i magnanimitat.
raó, 1, allavors, per
Diguem després, que la Unió Catalanista ni en meus companys de nosaltres que no quedin, i, ele
Balaguer, cregueu que tampoc
Solidaritat ni avui ha mancat al seu deure, al costat s'hi
oposaríen.
del poble en les grane diades; sense pertorbar cap
L'Anioni Sansalvador parla aixís: Sento com un
acte, pero donant-li tota la influencia de catalanitat goig
inefable quan penco que vaig poguer firmar
que generosament podía oferir, gempre serena, per
la prorosició del nostre Man( 1 Folguera, encara
que
aixó, analitzant la seva acció per el millor profit de ja preveia la mutiPlació
que sofriría; sempre será la
la patria, que no'ns sabrá mai greu ésser sembradors
llevor de la empresa formidable que encara no
mentres els al tres cullin bona anyada, car sembrar
tením apunt de triomf—pensava— i aix1s, el
poble
vol dir ésser creadors i els que cullen devegades
s'ha anat adonat del caminet per aou devía
pasear
destruixen, perqué no saben les suades que costa i no tardará gaire en fer-se
ben bé cárrec de que al
tot aquella abuudor. Aixeco, dones, la copa en honor
cap de munt és alt, pero és també plé de Ilum i
de
deis presente, deis ben intencionats de tot Catalu
dignitat, perqué esdevingui la seva aspiració su
nya, deis que bonament i amb honradesa pensin en
prema, i per anar-hi, ja saben que soc tot
vostre,
una Terra 'Hure i plena d'homes dignificats,
que
fins allá on féu arribar la sinceritat de la
parau
actuin al món, per sobre de tot, per la seva bondat;
la «vostre».
per la grandesa de Catalunya, fins que sigui un
Parlá després En Francesc Maciá: Germans
en
valor humá entrels pobles de la terra.
Catalunya—digué—: Amb l'emoció de quan jo sen
a

del

GENT
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molt aquestacte, aon
els amarats d'amor
entre
s'assadolla
esperit
el meu
m'emcomanen encara més fermesa pera
a la Terra i
de
manifestar els sants ideals de redempció dins
cara.
giren
la
Catalunya i allá dalt que'ns
Avui hem de sentir-nos joiosos recordant com
empapant
el poble nostre sab manifestar-se i es va
per eade l'ideal, bó i preparant-se per el gran día
i
caminadora
talunya. que podrá prescindir de

to tant les coses,

us

agraeixo

bandera barrada, venteja
d'aquest progec
da per aires de llibertat, més enllá
aixecará ben alta la

seva

Catalana, qual aprova
te que remou avui l'opinió
una
Huila entre els que
obligara
a
ció, si vé, eos
sobre
de tot i els que no
Catalunya
per
estimem a
se fan política.
quan
s'enrecorden
més
eregueu, amic Folguera, que'ls que ara ubria
gats per una boirina de triomf s'engalanen davant
amagant amb
del poble i fan sortir la seva figura,
els mateixos
nom,
són
vostre
tanta indelicadesa el
quan
han
vist que jo
facilment,
oblidat
que s'han
conveniencies,
catalá
de
polític
ni
un
no era un
d'aquell acte de la meya vida que ells dejen que era
després els
lo més gran de la vida de Solidaritat i
déu haver semblat una petita cosa.
complert
Jo ho record° amb l'orgull del que ha
entrels
meus,
d'angoixa
díes
el seu deure, quan en
demanant
dóna,
meya
meus
peus
a
la
jo vegí ala
fer un gest d'energía
me serenitat abans de decidir
que'm podía portar greus perjndicis; pero jo vaig
sobre lo
pensar en Catalunya i vaig treure'm de
meus
fills.
als
que podía deixar un mal nom
davant la
Tot aquestes coses són ben petites
pot
veure i defen
quan
un
el
l'ideal,
de

gTandesa
sar

lliurement, Iluny dels que assalten redaccions;

davant d'éll, és tant ínfima la vida d'un home i tant
haver fet
poca cosa els seus sacrificis, que'm penso
completar
ben
voldría
que
una cosa insignificant
que
desitjo
sinceritat,
tota
amb
aviat i per aixo
posant
que vingui l'hora d'ésser útil a la Patria,
amb
per
perillós
quc
dignen
me
me allá on
pugui.
que
jo
fermesa
i
la
tot el cor
Durán:
I s'aixeca finalment En Manel Folguera i

Encara que estigui agraidíssim a tots vosaltres, no
estimo tant
he perdut pas aquella serenitat que jo
en la meya petitesa.
Després del nostre Martí i Julia tot per la Unió;
després de Pamic Vidiella integrissim en Catalanis
decantar-nos
me, jo pensava si erem ximples de no
l'esquerra, enduent-se'n els ideals la
a la dreta o a
impremeditadament
rierada de rupinió xorca que
he
sentit parlar a l'As
tot ho arrasa. Perqué, avui
la política, que són
branques
de
samblea, totes les
la Unió no se l'ha
pensava,
i
a
que'm
Inés de les
un moviment social,
perqué
és
parlar
convidada a
de la política,
que no déu ten ir cap plat a la tanta
Unió está per
que
la
adonguessin ara
com si s'en
deis Catalans
i
va
al
cor
sobre de les seves tromoies
patriótíques.—I
aixó que
alenades
a referir-los les
d'il-lu
ells—quina
manía
pensar
hi fá—deuen

minats1

Penseu-hi sempre arab aixó, amic Cabecerán,
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no
vós qui us elegiren per l'U. F. N R. i per aixó
ate
sense
Catalanisme
heu volgut abdicar mal del
nuants. I Famic Sansalvador, aquesta joventut
menys
nostra vigorosament convençuda, fins a
preuar representacions populars quan hauríen de
aquest mo
venir amb vilipendi. Penseu-hi bé, si
encara
que no
viment d'edificació de la Patria,
d'avui,
mereix
els
l'Assamblea
hagi tingut veu a
aquesta
fé
del
indomable,
fé
honors de la nostra
aquest home de cor, que jo no 'l puc
nostre
4 vós, jo us veig sempre
enternir-me.
sentir sens
Quefe de la Coronela; lo dolorós és que'l gran sacri
fici vagi ésser fet quan semblava que erem al mo
diputats
ment culminant i ens várem trobar que 40
l'aixecament
fer
rés,
i
a Madrit encara no podíen
La
de Solidaritat servía per a sembrar desenganys.
diu
Di
per
aixó
Ii
sacrifici
i
considera
bé'l
Unió li
•

putat integrament

Catalanista.
quels
diaris catalans han accen
ara,
vist
Elem
d'aquesta pro
tuat la nota patriótica i els resultats
d'esperar
que
focin més per
paganda bé hauriem
d'avui
a
la Diputació,
acords
llongats que fins ala
camvi hem
febles.
En
mica
que han semhlat una
disposada
está
ben
Catalunya
vegada
que
vist altra
anar
allá on
i té'Is bons sentimenls de sempre, per
mani
entre
la
convingui amb tot l'entusiasme. I
han
min
devats
no
festació's veia bé quels nostres
Catalanista
por
la
Unió
vat pas com temiera, car
esperançadora
de
el
seu
!loe,
multitut en
tava

una

empenta que
gestos esdevenidors, amb aquella

no

podía aguantar-se, reprimint l'esperit

per no ex
esteren
en la
terioritzar els crits radicalíssims que
conciencia de tothom.
Als nostres joves, que avui i sempre'ns acom
panyen i ens ajuden, jols vui fer una recomanació:
tingueu tota la serenitat per a no caure en els pa
ranys de les lleis opresores, que quan arribi el gran
Inés
día, amb nosaltres al davant. que al fi serem
ani
vida,
ja
inútils perqué valgui menys la nostra
ria
que
no
fan
fer
deis
rem ala sacrificis práctics,
Patria.
Retes a cap botxí de la
I per acabar, jo us demano que no donguem mai
importancia a les persones i partem deis actes,

el quels inspira. Nosaltres,
en
menys que ningú, hem d'entretenir el temps
per
una
obra
Unió
fa
elogis de cap mena. quan la
egoís
sobre de les petites vanitats i per sobre deis
per
sernpre:
tot
de
lema
mes de grupu, amb el seu
sense

a

pensar gaire

en

Catalunya.

1119[1581
gratuit per

a

la classe obrera

:

FRANCISCO DE P. VIADER
a cárrec d'en
dentista del Hospital Clínic de Barcelona
curació de les enfermetats de la boca
operacions sense dolor
Consulta particular

en

Badalona:

earrer de Mar, 35,

pral.
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temps,

analitzant teóricament, amb molta extensió
i amb la claretat necessaria per a fer-se entendre
d'un públic profá en la materia, les dugues escoles,
avni tant apasi9nadament discutides, de Charcot i

CENTRE BADALONL —En la impossibilitat de re
companyía Terradas-Casas les obres
guimerianes que tenía intent de representar, i ac
cedint als oferiments fets per la Junta del Centre
Badaloní, ha organitzat per a avui, dissabte, a les
presentar la

tarda, una extraordinaria funció, repre
sentant-se el magnífic drama de D. Angel Guiraerá,
Terra baixa i el patriótic monóleg d'aquest emi
nent dramaturg, Mestre Olaguer.
Assistirá a la representació el gran poeta Gui
merá i el distingit literat norueg Karl August

Bernheim.
A continuació.

va fer varia experiments práctica
lo,exposat anteriorment sobre Magnetisme,
Hipnotisme i Sugestió, ademes d'un cas de trans
missio del pensament essent, al acabar, forsa aplau
dit per el regular públic que hi assistía, entre'ls
gneis hi havía varis metjes d'aquesta ciutat.

de tot

tres de la

Hegberg.

Per encárrees al conserge.

aquesta curiosa conferencia ne
extenent més l'estudi d'aquestes
teoríes i de la seca aplicació, -en la euració de les
enfermetats psiques i nervioses.
Sembra que

**

Les bombetes LIST

**

RIVRALLES.—Varis obrers en vaga de la fábrica
den Miguel i Widmer, de Sant Adriá, i al tres obrera
esquirols, varen barallar- se de paraula prop del
carrer de
Barcelona, creuant-se després alguns
trets que afortunadament no tocaren a
ningú, can
sant sois el sust consegüent en aquel! veinat.
-

**

Es el menor deis laxants Grains de Vals, de accia
suau í eficav. Dósís: un o
dos grans en el sopar. Venóp

Farmacies.

**

continuació de la comedia den
,Pubilla del Vallés.

Josep

M.

en

El

CINE zortruLLA.—Durant aquests díes s'exhibirá
aquest Cine, l'important i interessant película

Rey

a la

del Aire.

**

**

Nou GOBERNADoR.—Ha sigut nomenat Governa
dor Civil de Barcelona en Rafe! Andrade.
**

Les bombetes LIST

Debilitat

MILLORA.—A títol d'informació donem noticia

d'una millora que ha con cedit la Companyía del
Gas d'aquesta ciutat. Se traeta de dugues grans
faroles, quina colocació será efectuada aviat, les
que serán destinades una a la platxa i altra a la
plaga de Casa la Ciotat.

se

garantitzen

**

CONTRIBUCIó.—Durant els díes del 6 al 11 del
se cobrará el quart tri

corrent mes de Novembre,
mestre d'enguany d'aquest
de costum

**

les mellors

Les enfermetats infeccioses Febres, Gástri
ques, Tifus, Veroles' etc. etc., se prevenen i curen
prenent el THE ALPINO.

Aman,

**

son

**

LECTURA POPULAR.—Ha sortit el quadern nú
mero 27 d'aquesta Popular
Biblioteca que es la

ELIXIR CALLOL—Per

an

seguirán d'altres,

impost en

el lloc i hores

**

L'Aigua

de Vilajuiga, es precisament una fór
mula médica que la naturalesa encertá per ala curació
de les enfermetats deis ronyons. estómac, tetxe i
moit especialment del mal de pedra.
Es veuen els resultats al poc temps de cursar

ditaaígua.
**

**

Totes les afeccions del aparell respiratori se
combaten amb una rapidés extraordinaria amb
el PECTORAL ALPINO.

CINE 'NUEVO.—L'empresa d'aquest Cine anuncia
per a avui i demá, un interessant programa de
pellícules i varietés.
**

LLIBRE REBuT
N ostra apreciat mute l'Emili
Pólit, ha tingut l'atenció d'enviar-nos dos exem
plars del seu llibre «Aniversarii que acaba de pu
blicar
Agraim l'atenció.
—

**

Nou DIRECTOR.

—

En virtut del

-

seu

non:temí

Jutje Municipal d'aquesta ciutat, ha ces
Direcció de El Eco de Badalona N'Angel
Gil! i Silvestre, havent-se'n encarregat de la ma
teixa nostre company en la prempsa redactor
propietari d'aquell setmanari, En Antoni de P.
Planas.
ment per
sat en la

a

**

Les bombetes LIST

consumen 1 «watt» per

bujía

**

SUSPENSió.

publicació,

Ha suspés temporalmeut
seva
el novell-setmanari Badalona Artística.
—

**

'CONFERENCIA.—Dimecres prop-passat va cele
brar-se, en la Sala Pícaro!, la anunciada conferen
cia benéfica a carrec del distingit hipnóleg en Sa
Instiá Degollada, qui diserta sobre l'interessant
tema Analissis crític del Magnetisme, Hipuotisme
•

i Sugestió>, amb els corresponents experiments
dels fenómens hiprío-magnétics.
Comengá el conferenciant, que fou presentat
per en Baldoner San Martín, fent•un procés del
Magnetisme i Hipnotisme des de l'época primitiva
i els diferents aspectes dels mateixos i deis fenó
mens a quedonaven lloc, arrihant fina
als nostres
•

**

PER ALS NÁUFREGS DE 1911. —Han sigut fetos
efectives per el govern civil les quantitats corres
ponents a les families dels naufregs d'aquesta ciu
tat en els temporals del 31 de Janer de 1911, quals
quantitats són provinents de la Suscripció Nacional
teta per a socorrer an aquells.
**

,Hi han set cases per a vendre
centrics de Badalona.
Donarán raó al carrer den

Lluch, 139.

--

en

varis carrers

BADALONA.

**

-CENTRE D' U. F. N. R.—Demá a la nit s'inaup, ',rara la temporada de 1913-14 en el testre d'aques
ta e,ntitat, representant l'«Estol Artístic,
que diri
geix En Salvador Bosch, el drama den Alfons M.
Solé La Crea Trencada i la bonica comedia L'Amic

Cirera.

tat

Hem rebut de la Secció Recreativa de dita enti
un pase que agraím.

GENT
TRIBUT.—En s comunica la Comissió de la Creu
que l'acte de tribut an el que
fou son consoci el Dr. Jaume Durán, tindrá lloc el
dissabte 1.er de Novembre a les tres de la tarda.
debent reunir-se tots els socis que vulguin assistir
hi en el local social per a traslladar-se desd'allí al
Cementiri acompanyats de la Creu Roja de Barce
lona.

Roja d'aquesta ciutat,

-

**

Son les mellors cuy des alcalines
(paidor). Vichy Célestins (ronyons).

Vichy Hópital
Vichy Grande

Grille (fetre).

**

NOU CASAL NACIONALISTA.
A ntics i valiosos
elements de l'Unió Catalanista se proposen, i an
aquest fí estant fent importants trevalls, la cons
titució d'un Casal Nacionalista en el Districte sisé
de Barcelona.
Els organitzadors se proposen al crear aquella
entitat empendre una activíssima campanya de
propaganda deis ideals de l'Unió Catalanista a la
qual estará el dit Casal adherit, especialment en
sos aspectes social i cultural.
—

Anunei oficial
ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE BADALONA
Debiendo tener lugar en los meses de Noviembre
Diciembre próximos la revista de los individuos del
-

Ejercito pertenecientes

a

cualquier situación,

se recuer

los mismos o a sus padres y tutores el deber en que
mi Autoridad
se hallan de presentarse personalmente a
durante los indicados meses, provistos del pase de situa
ción militar que obra en su poder, para estampar en él
la nota de Recislado y pueda ser incluido en el respec
tivo Registro siempre que no lo hagan ante el Jefe de la
Zona a que pertenezcan o ante otra Autoridad compe
tente.
Lo que se hace público para conocimiento de los in
teresados a fin de evitarles las consiguientes responsa
bilidades y perjuicios senalados en la R. O. de 16 de Oc
tubre de 1906 y articulos 316 de la vigente ley de reclu
tamiento y Reemplazos del Ejército.
Instrucciones para el cumplimiento de la Revista
anual de 1913:
1.0 Los reclutas en Caja, los exceptuados del servi
cio en filas y los que disfrutan prórroga, pasarán la re
vista anual ante el Jefe de la Caja de Recluta a que
da

a
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Las clases y soldados con licencia temporal o ilimita
de segunda situación de servicio activo y los re
clutas del cupo de instrucción, mientras permanezcan
a
en la y 2
situación, pasarán la revista anual ante los
Jefes de las unidades activas en que estén destinados.
2.° Los individuos en cualquier situación militar
que residan en poblaciones donde no haya Zona ni de
pósitos de Reserva, pero si Comandante militar o desta
camento mandado por Oficial, pasarán ante él la Revista
y en las que no exista ningún organismo ni oficina mi
litar, ante el Alcalde, presentándose, a falta de éste, al
Comandante del puesto de la Guardia Civil.
Los que residan en el extranjero la pasarán en el
Consulados y si no lo hubiere en la población de su reai•
deuda, se dirigirán por escrito al más próximo, mani
festando dónde se encuentran- dando conocimiento con
su nombre y apellidos, ano en que fueron alistados, pue
blo por el que cubrieron cupo, situación militar en el día
de la revista, unidad activa o de reserva a que pertene
cen, pueblo donde tienen fijada oficialmente su residen
cia, y en el caso de que sea diferente a la que tienen en
el día de la revista, deben indicar si aquella es acciden
tal o permanente.
3.° En caso de duda, los interesados podrán cercio
rarse acerca de la unidad, centro o dependencia donde
deben ser revistados, consultando a funcionarios milita
res, como por ejemplo individuos de la Guardia Civil,
quienes están obligados a ilustrarles en presencia de los
pases de situación; y si en la actualidad no existiera
elemento militar de clase alguna, acudirán a los Ayunta
mientos donde les serán aclaradas las dudas que tengan,
en el sentido indicado.
4.° La Autoridad o funcionario que reviste, estam
pará en cada pase de situación la nota Revistado con
especificación de la fecha en que lo efectúe; firmará a
continuación, consignando como antefirma su empleo o
cargo, y si dispusiera de sello oficial sellará el pase.
5.° Todos los funcionarios civiles y militares encar
gados de pasar revista anual, remitirán en la primera
quincena de Enero, al Gobernador Militar de la provin
cia, relaciones nominales de los individuos que hayan
concurrido a ella, puntualizando su situación militar,
unidadad activa o de reserva a que pertenecen: residen
cia oficial o accidental si la tuviesen.
6.° Con arreglo a lo prevenido en el articulo 316 de
la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, los
individuos que dejen de pasar revista anual, viajen o
cambien de residencia sin dar el conocimiento debido,
serán castigados con multa de 25 a 250 pesetas en la
primera falta, de 50 a 500 en la segunda y de 100 a 1000
en los demás casos sufriendo la prisión subsidiaria que
corresponda si resultaran insolventes.
Badalona 23 de Octubre de 1913.—El Alcalde, Martín

da, los
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Imprempta

pertenezcan.
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•

principios

nutritivos. Recomendada con preferencia
por todos los Senores médicos como el
mejor alimento para ninos y enfermos. Exi

jase siempre
de Cham

legitima leche condensada
(Suiza) marca La Lechera.
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