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DANTE

Essent nacionalista racció que en el nostre poble realisa la Unió, tener: el dret y el dever de
cooperarhi tots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionalisme, qualsevulga
que sía llur pensar y sentir en materies religioses, polltiques y socials.
(DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALANIETA

fácilment fracassar, portant el desengany al nostre
pobte que'n aquest progecte tantes esperances hi

CAL ENERGIA
Tenim el progecte de Mancomunitats encallat en
el Senat. Se succeeixen la pluralitat d'indisposi
cions, ausencies y demés desgracies en els indivi
duus de la majoría de la comissio que ha de dicta
minar, tot lo (val fa pensar en la rece rca de fór
mutes pera transformar el progecte aprovat en el
Congrés en una cosa absolutament inservible. Se
parla de suprimir l'Assamblea de diputats per un
petit comité de representants; com si diguéssem el
regobeixement, Pentronisameut del modern cací
quisme. No ho volém, ni hi passarém.
Hl han actituts inCertes y actituts reve'adores.
Les primeres semblen dispostes a acceptar el pro
gecte de Mancomunitit encara que d'ell no'n resti
més que'l nom; les segones nos deixen eutreveure
que entre bastidors de la política espanyola quel
com
s'está trarnaut en aquest sentit. El renaixe
rnent d'aquells articles furibonds que teníen guar
dats de temps els patrioters madrilenys, sortits tot
just s'ha fet una petita manifestació de catalanitat,
n'es una bona prova. Com se veu, el progecte de
Mancomunitat és una mena de matan que no vol
soroll. Aixís se predica per algú; empró nosaltres,
com tots eta nacionalistes catalans, no hi estém
conformes.

té posades. Volém virilitat, energía, en els qui
deuen ferho, pera treurer sencer el progecte y si
aixís no fós, prou forsa de voluntat pera renunciar
an el mateix. No la volém pas la Mancomunitat, si
no ha de representar altra cosa que una burocrá
tica disposició més.
Volém que la manifestació palesa del regonei
xement a le% necessitats del nostre poble y que ab
les facultats que necessita se puga formar deguda
ment la propia hisenda que li ala garantía de per
llongada, inacabable existencia. Si aixís no fós,
si'n surt del S.3nat ab les transformacions que hi
ha qui té en progecte, que'n farétn? Valdría més en
aqueix deplorable y molt possible cás el renun
ciarhi si no ha d'esser més que un motiu de raons
y desenganys.
Cal, empró, la darrera temptativa. Apurar tots
els medis. Lluitar fina a vence, si convéncer poden
an els incondicionals del centralisme, vells xarucs
incapassos de capir cap idea nova. En aquesta
liuda ens hi teneu a tots en el nostre lloc d'honor;
hi tenen tota la Catalunya qui vol redimirse y se
redimirá, mal que'ls pesi.
Que ningú claudiqui. Abrandém tota la terca
catalana del foc sagrat de la Patria, aixequém els

Volém un progecte ciar, espedit. Volém que sia
manifestació de regoneixement a pa-rt de nostre
dret y no una concessió ridícola. Volém que'ns oía
reconegut com cosa justa, indispensable, y no com

esperits decaiguts, prodiguém energía patriótica.
Que Espanya tota s'enteri que an aquí hi ha un poble
que viu y vol viure malgrat tot y per dessobre de
tot, y que'ls séus representants no obren per pro
pia voluntat solament, sinó que ho fan impulsats
per la forsa d'un ideal qui té guanyats eta cors de

cosa circunstancial pera sortir d'un mal pas

un

Go

vern, pera que al endemá un altre ho esborrés.
Volém que ala sancionat de bona fé, perqué un cop
sancionat, de bona fé ha de venir el senvalament de
Phisenda que a la Mincomunitat se ti senyali y si
no hi ha bona fé, si hi ha mala fé, se la pot ter

tots eta fills de la nostra terra.

Siguémhi tots en 1 hora de la finita definitiva,
personalment, representativament, en esperit;
que'ls nostres representats sápiguen que poden
sinó
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parlar en nom de tots quan enérgicament ho fas
sin; quels diguin a pié pulmó, enlaire el front,
que no volém mercés, sinó regoneixement al nos
tre dret, car volém esser hornee lliures d'una colee
ivitat deslliurada.
Si la vella política triomfés per dessobre del boa
sentit de l'idea nova; si aquelles mómies qui fan
de suprems Ilegisladors de l'Espanya imposessen
el criteri de llurs penses carcomidos, y transfor
messen el progecte d'aital faisó que no representes
més que una nova disposició governativa, sense
cap conseqüencia práctica benfactora, que no tor
nin vensuts els nostres representats, si, com cre
iém, se porten coratjosament, sinó que ab un enér
gic bell gest els diguin:—Nosaltres vos.várem por
tar una idea que creiém fructífera y vós la váreu
Ens la tornéu que no és res més que la séva
ombra y nosaltres d'ombres no'n volém, sino que
volém cossos ab vida plena. Catalunya vol viure y
viurá ab Mancomunitat o sense. El progecte estra
fet no'ns serveix. Quedéusel.
-

COMENTAR]
Si volem fernos cirrec de la dualitat espiritual
existent entre Catalunya y'l reste d'Espanya; si volem
convencerns de
la fonda antipalia que tot lo catalá
inspira més enllá del Ebre, no hem de fixarnos en ele
discursos estudials dele politice, que poques vegades
ten en el dó de la sinceritat, ni ele articles periodístics
escrels ja ab l'intenció de produir un efee te delerminal
ni en les bel/es paraules d'amor que surtan de tole els
Rabie quan la calma regna en els esperits y'l cor es
supedita a la pensa. La v xilal de la situació, la Iro
varem clararnent reflectada en els moments passionals,
en ele periodes turbulents, quan efe hornee,
emporlats
pers llurs sentiments mes intime, parlen y actuen ab
sinceritat, cene tener temps de reflexionar si allá que
Jan o diuen es més o menys llógic, convenienl o incoa
venient.
En aquest sentil, les ',Mimes gestes de la policía
sabrejanl ale lranseunts per les Rarnbles de Barcelona
seas distinció de sexes ni edats, son tot un sinebol. Es
el moment en que'l home abandonat als séus propis
iastints, ab un sabre a la ma, ferils en lo mes pregon
deis séus sentiments de castellá, pele visques y morís
que han arrivat a ces orelles, es llensa contra la miel
Wat, des itjós, no de cumplir una ordre, sino de satis
:ter el aeu odi. Que se len dona un ehl que les seves Me
times siguin manifestante o no. Son calalans y tóts per
igual son dignes del seu odi irreflexia, alávic, que
porta ere el seu si tal colla cene donarsen comp te.
Girern ele ulls enrera Une anarquistes catalans
posen en peral la vida del Rei, den Maura. ?Tota
Espanya es gira irada contre els anarquistes?—Nó,
contra Cata- lunya que ha lingul la dissort de véurels
neixer. Catalunya es un cau d'anarquistes, que cal
exterminar.Catalunya la levantisca, la revolucionaria
es la culpable de lot, la que mereix tole ele odie.
Som a la setneana trágica. Barcelona, víctima de
•

NOVA
la eterna imprevisió de las autoritals y de la feblesa
deis qués titulen, pomposament, defensors del ordre,
está entregada en mans dele revolucionaris y de una
pandilla de miserables indocumentals sortits de les
Ultimes capes socials. Tole els espanyols giren furiosa
ment llurs esguarts contra Catalunya (la separatista),
la de l'eterna revolía, que s'alreveix a cornelre un de-,
líele de lesa patria, y una Cambra de Comers aixeca
ea vete autoritzada, no pera anar en aussili de la pobra
ciutat entregada a la anarquía, no pera socórre les
victimes, sinó pera declarar el boycol ale fabricante y.
comerciante catalans,, als mateixos que en aquells
moments
irrissió! veuen en perill el fruit de
llur treball..., llurs vides y hisendes.
S'han perdut les colonies vergonyosament. De tot
Espanya surt una veu d'anatema contra Catalunya
la proteccionista, la egoísta que pera vendre els seus
productes ha portal a Espanya al abim. No es la mala
política, ni !a dolenta administració, ni'ls empleats
lladres lo que ha tel perdre a Espanya ele Ultime restes
de son imperi colonial; son ele panyos de Sabadell y
Tarrassa y'l xampany Codorniu.
?A- que seguir? Quan ele homes parlen ab el cor,
quan les multituts actuen irreflexivament, quan la
passió regna, l'odi a Catalunya sorgeix implacable y
Vánima espanyola es l'anima de Felip V.
?Que és 1rist tot aixó? Si, perxó hi ha qui vol
amagarho; es Irist, pero es verital. Aqueixos son ele
lligams que junten fa dos sigles Catalunya ab el res
lant d'Espanya; aqueixos son ele sentinzents que ins
pirem ele laboriosos catalanes, tan boa punt volem
ser guelcom més qua laboriosos y pensar y sentir per
•

compte propi.
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POLITIQUES
No fá pas tants anys pera que nos recordi, que
Barcelona se seguía una política plena d'estriden
cies. Allavors la Lliga Regionalista y el seir orgue
diari La Veu tot ho trovaven justificat; s'arrivá a
trovar justificació a l'assassinat del famós cacle
García Victory.
Nosaltres neguem el dret an aquet; regionalis
tes de protestar deis expansius y nobles entusias
mes dHls joves catalanistes que canten en
la vía
pública el nostre himne nacional y victoregen a
Catalunya, perque precisament els hornea de la
«Lliga» son els que menys poden calificar d'estri
dents els actes dele nacionalistes, car per elle, en
aquells temps en que l'ilustre «leader» en Francesc
Cambó era molt entusiasta catalá, peró sense esser
advocat de les grans companyíes explotadores de
serveis públics, y que no existía en la Diputació una
coalició dinástica-regionalista, se trovaba Ilógic que
se xiulés un ministre, es defensava y protegía un
moviment revolucionani com fou el tancament de
caixes, y es consignaba com acte héroic l'atreviment
de cantar t Els Segadors) encara que's fés en un
moment que no tingués l'oportunitat que té la sor
tida d'un acte patriótic.
a
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?Perqué la que allavors era objecte d'elogi avui
de condempnació?

es

Ja tenía rahó la vella que deja que no volía mo
rir mai
ja que's veuen moltes extranyeses.
Porque és 'non extrany quels que ocupenenlai
.....
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s'aplaudeix

res més que la «marxa reial» y la
de Cádiz>.
El «pony» s'ha desclós y s'ha blincat l'espinada.
Que bou profit els fassi.
no

<marxa

-

rata

cárrees pública mercés

a

les estridencies del
dalt condempnin lo

poble catalá, ara que son a
gneis va fer aconseguir la seva carrera política.
Ademés, as manifestants d'avui, si no fos el justi
sim sentiment patriótic lo que'ls guía, 11 t'arfen
res més que lo quels
varen ensenyar els prohoms
de la (Lliga Regionalista».
Y la veritat, els joves catalanistes estridents
d'avui, encara no han arribat á xiular ministres, ni

a-victorejar
organitzar

al matador de'n García
tancaments de caixes.

Victory,

ni

a

A La Vea de Catalunya fá bastants temps que
sempre que'd tracta de Badalona o del seu districte
s'hi escriu no tenint en compte pera res el dir la
veritat.

Ara,

comentant

un

parlament

del Dr. Martí y

Julia en el Consell G. de R. de l'Unió Catalanis,a
din La Vea que'n Josep M. Roca fou derrotat

districte

de Granollers-Badalona. Que aixó no es
veritat ho sab tothom y també
ha de saberho
La Vea y no obstant ho afirma com si fós cert.
Pera descendir an aquest nivell no calla que

haguessin combatut
de El Progreso.

les falsetats

caciquistes

y les

En Giner de los Ríos, al discutirse en el Con grés
la totalitat del presupost d'Instrucció, va
lamentar
se de que no s'hagi pogut fer a l'Universitat
Central
lo que existeix a Alemanya y a Cristianía: la
creació
d'una cátedra de Literatura catalana; tot perque la
Facultat de Lletres de Madrid va informar en contra.
Dit diputat radical, que tan tes censures ha me_
rescut de les nostres plomes y que'n aquella mo
ments de redempció per Catalunya al constituirse
la Solidaritat va estimar més l'amistat de'n Lerroux
que no la dignitat de nostra Patria, ha tingut un
bell y noble gest en pró de la nostra Literatura.
De la mateixa manera que'l censurárem sempre
que al nostre entendrer ne fou mereixedor,
avui
aplaudim sincerament la seva queixa perciue l'Estat
menyspretra la llengua de Catalunya.
Aquí tenim la vitalitat del nostre ideal, que fina
els que actuaven com enemics de reivindicar a
Catalunya la seva !lengua, pronuncien en el Con
grés paraulés de !bausa per ella.
En Francesc Cambó y Batlle doná el passat di
una conferencia en la Lliga Regio

mecres al vespre

nalista de Barcelona.
Al acabar, uns quants joves cantaren «Els Sega
dora., l'himne nacional catalá, y foren treta a em
pentes d'aquell hostatge y etaregats a la policía.

Els de la «Lliga> no foren conseqüents ab el seu
actuar d'ahir, pero si son conseqüents ab el seu
actuar d'avui. Perque ara a la Lliga Regionalista

•

EL MEETING DEL DIUMENGE
Hermosa manifestació del nostre poble en pró
del projecte de Mancomunitats, petita engruna de
lo que vol conquerir Catalunya, fou el meeting de
la Sala Imperi de Barcelona, celebrat el diumenge
prop passat.
L'acte resultkesser una enérgica nota patriótica
que ha donat el poble nacionalista de Catalunya,
enfront al peril que representen les manifestacións
del Quefe del Govern en el Senat defugint la promp.
ta aprovació de les mancomunitats.
Novament el poble catalá ha fet sentir enrgica
ment la seva veu pera patentisar que té dret y no
vol renunciar a formar la Mancomunitat, ni a cap
de les atribucións, que tal com ha sortit aprovada
del Congrés, se-li reconeixen.
Al acte ens hi trovarem els mateixos que'n
l'Assamblea de Tarragona varem fer ferIna professió
de fé nacionalista.
Els enérgics y eloqüentissims parlaments: d'en
Gubern, Folguera y Durán, Rodés, Martí y Juliá y
Pere Corominas, foran eseoltats y aplaudits per una
gran generació, que omplía per complert la gran
diosa Sala Imperi y dependencies anexes. Per tro
varse ausents
de Barcelona, no varen poguerhi
pendre part els Diputats a Corts, en Jaume Carner y
en FrancescMaciá que enviaren
Ilur adhelsió al acte.
Estaven representades unes, y adherides les al
tres, la totalitat de entitats y periódics adietes a
l'Unió Catalanista y a l'U. F N. R. y també bastan
tes afectes a la «Lliga>. 41Gent Nova>,
Centre y pe
riódic, hi enviaren representació.
S'licabáTacte ab el cant de «Els Segadora>.
Acabat el meeting, el assistents més coratjosos
y entusiastes varen sortir en ordenada manifestació,
cantant «Els Segadora» y victo rejant a Catalunya y
a la llivertat; lo que no va
esser del agrado de
la forsa pública que doná vares cárregues, no ja
sois contra'Is manifestants, sino també contra els
transeunts y fins contra els que estaven tranquila
rnent assentats en els cafés y bars de les Rambles
de Canaletes y Estudis. La brutalitat de la policía
arribá al seu major grau, atropellara y carregant
contra tothom sense tenir respecte a edats ni sexes
y tampoe ala domicilis, puig hi hagué qui fou
agredit dintre les escales.
Protestem ab tota nostra ánima de patriotes
y aimants de la llivertat, del procedir de la policía,
y prenem .nota de la manera ab que aquesta ha
procedit la primera vegada que s'ha celebrat un
acte catalanista en el mando del actual Governador
senyor Sanchez Anido, el que'ns ha demostrat que
no sabrá esser primera autoritat duna ciutat
aont
tan sovintment s'hi manifesten els ideals política,
la populosa Barcélona, cap y casal de Catalunya.

GEN1
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pel concepte de cama. Es ben cert. Pero o-, deu
tenir en compte que'n el concepte de caros s'hi invo
lucren el moltó, vadella y bou, eabrit y tossino, y s'ha
de tenir en compte també que la matansa d'aquest
darrer comensá l'any passat el día 16 de Setembre
sos

NOTES LOCALS
QUELCOM S'HA

GUANYAT

Ab els nostres raonaments plena de Ilógica y
fills única y exclusivament del deure que té tota
y que ab el temps calurós que feia no foren pas
persona qui se preocupa seriament de4la cosa
desseguida y
sía,
amics
tots els tceinaires eta que 'mataren
pública, de dir la vritat, favoreixi a qui
per la
durant
peca
quantitat
quels
qui
en
que'ls que ho feien era
o enemics, hem arrivat a lograr
vian
perdessen
les
Ilensaut
irsidies
que
sels
anat
justificada
tetnensa
de
un any y mitj o més han
any,
que ab el
aquest
passat,
acabin
per
sueceit
l'Ajuntament
del
aly
des,
lo
que
no
ha
contra
matansa;
declarad que no han fet la més petita alusió a -temps fresc qee ha fet se comensá ja la
qual,
ab nou
l'honradesa deis regidors qu' en 1911 dirigiren en general, el día 7 de Setembre, lo
natural
matansa,
declaració,
es
díes més, y essent general la
l'Administrado de Consums. Aqueixa
suma
aument
a
la
les
insidies
considerable
que dongui un bén
qu' és una complerta rectificació a totes
l'aument
de
període
electoral
justifica
del
Per
altra
part,
Ilensades avants y després
d'aquest any.
l'escasse
aquest
any,
quels
artícles
titu
general,
quelcom
més
consum
de
carn,
en
perque han escrit
Finances ,--ve a confirmar y justificar la tat de peix, com se comprova ab que aque-t Ajun
lats
tament ha recaudat per aquest concepte 855.80 pes
nostra 'larga campanya, enérgica, sí, empró Ileal
administradors
any
del
setes menys que l'any passat.
y sincera, en defensa deis
En cambi, aquest any han sofert una baixa
pa-ssat de 1911 y combatent als ab qui ab tanta
considerable
els ingreso's pel concepte -?vi de
atacar
t
despietadament
injusticia ala han vingut
baixa importa 3.265 04 ptes. treient
Com
se
Badalona>
qual
dignitat,
en
la
seva
honradesa.
en la saya
sempre, de la quantitat ab la que ho comparém
veu, queleom sita guanyat ab aquesta campanya.
atrassos, y molt
Podríem aquí fer punt y final, perque un e p del any passat, lo que's cobrá per
d'aquest
any si'h
la
baixa
més gran sería encara
retirades les acusacions contra aquells administra
d'atrassos
aquest
any
han
cobrat
lo
que
dors,—ja que precisament tots els atacs els han deduíssim
y lo que aquest any ja han pagat alguns colliters
concretat sempre al voltant de la comissió de
bén significats dretistes que aquest any han ja
dit
y
repetit
en
contra
consums,—de tot lo que han
pagat en Setembre lo que no teníen costura de
d'ells res ne queda. Empró, com que nosaltres, en
qual
tré altres coses, .'ecordem que'n una de les moltes pagar fina al Octubre o Novembre. Tot lo
teatral,
teatral
no
preparava
efecte
prova que's
un
visites ab que'ns honorava una de les més distingi
l'any
feren
servir
alcools,
que
tant
més. Els
des personalitats de la dreta en el modest icolomar»
qui avui gover
aont tenim la nostra Redacció, comentant unes passat de plataforma electoral els
experimentat
aquest
any
una baixa
han
publicaveu
en
contra
de
les
nen,
xifres que aleshores se
ptes.
o sía que l'any passat se varen
aquella
mateixa
de
2.901'80
ens
deja
gestions de 1936 y 1907,
distingida personalitat, que'l día que ehl s'hi posés recaudar en els primera nou mesos pel concepte de
números; y com que lieors y alcools 4.013'60 ptes. y en els mateixos nou
ne sabría més de fer bailar els
nosaltres, els del modest «colomar», tenim la plena mesos d'aquest any tantsols 1.11P80 ptes. Pel
convicció de que'l qui ara, y també avants, fa concepte petroli, s'han recaudat aquest any tam
bé 70P80 ptes. menys que l'any passat,
bailar números, es un deixeble en ratlla dreta,
paradoxal
perdoni
lo
Heusaquí en que para, repetim, la gran Obrit
se'ns
sense extensió—y que
personalitat,
vo
frase—d'aquella
distingida
deis
nostres flamants financistes.
de la
1907
també
Diuen
que l'any passat entraven remats de
dirli
que,
com
aquells
deis
1906
y
lem
fa bailar números, pero també com aquella els fa moltons sense esser vistos. Algú els devía veure,
quant ells saven que passaven. No ho volem comen
bailar malament, y, per tant, no alegren la vista,
tar aix6. S'ha de tenir en compte, empró, que%
també com aquells, més que als seus incoucli
moltons, com tota la carn, no paga fins q' e es
cionals.
provea,
si
l'any
morta. Per tant, poden entrar la que vulguin
que
Varem afirmar y sostenir, ab
de
costum,
entrat
de
fora
Poli
y
el
vi
mentres se vigili en l'Escorxador y en el Mercat y
passat hagués
_

que no varen entrar a causa de l'escassetat duna
y altre y especie—com succehí igualment y en la
mateixa proporció en altres poblacions similars a
la nostra; afirmació, aq-nesta, que ja hem fet altres
vegades y no'ns ha sigut mai negada, perque es
vritat—la recaudació del any passat hauría sig-ut
major en 1.672'21 ptes. en eta seus primera nou
mesos comparats ab eta també primera nou mesos
d'aquest any, tret lo cobrat per atrassos l'any
passat, lo qual indica clarament que aquest any hi
han hagut baixes en nitres especies.
Diuen que han aumentat aquest any els

logres

se

procuri evitar l'existencia d'escorladors amagats,

que aixó darrer ho_creiem difícil que s'evíti,
si es qui n'existeixen, que no ho sabém, perque
deis qui més podrien vigilarho n'hi han que ja
tenen prou feina en visitar ‹camareres• més o
menys guapea y més o menys revingudes.
Y en quant a ,matuters», a defraudadora del
municipi, nosaltres no 'n coneixern cap, empró
tenim el pié convenciment de que sempre n'hi han
hagut n'hi han y n'hi haurán, mentres el mon ala
mon Vis homes sien homes. Es una desgracia que
aixis sía, pero hem de convenir en que es aixís.
encara

GENT
No cerquin, dones, causants de le succeit, Inés
que:ea ambicions personals y afanys de domini,
de- tots conegudes y be prou demostrarles. No
vulgula tampoc parlar de la descomposició del any
passat, quant la gent de dreta coneixen prou be qui
la originá y que per cert no son pas fora d'ells.
en$8, aquesta que ha stgut prou discutida y pun
tnalisada pera que s insisteixi de bou. Y en quant
a -la organizació actual ja els varem dir que
no
de-urja esser tant perfecta quant la comissio corres
pouent acordé cridar tot el personal de consums
pera predicarlos y aixís ho feu el seu president.
Prenem, dones, bona nota de que després de
més d'un any y mitj de desconsiderats ataes, la
gent de la dreta han acabat per afirmar que no
han fet la més petita alusió a l'honradesa deis
regidors que 'n 1911 dirigiren l'Administració
-

de. Consums.
Y acabem

eom

el comensament: Quelcorn s'ha

gnanyak
TAIIBÉ PERA FERSE VEURBR?
d'un any que an aquel! bon arealde
quia diu Josep Vergés se'l va atacar indignament
perque, agotat el Capítol de Beneficencia, se tin
gné que fer una transferencia d'altre espito].
De desde dirli que's volía ter passar per home
caritatiu ab els diners del Municipi fina a lo pitjor
que's pot dir y que no's pot dir, se li va dir de tot.
Y en Vergés, ferm, aguantat aquella inbults,
aquella forta sembrada d'insidies, seguint la seva
vía, administrara !leal honradament.
L'Ajuntament del any passat, veient que la
.gent de la dreta que havíen de governar aquest
any, eren els que deien tots aquella penjaments
den Vergés, van deixar igual consignado perque
ella dejen que ja n'hi havía prou, quan atacaven
Fa

ara en

cosa

Vergés.

?Qué dirán, dones, ara d'aquest gran hisendista
que's diu Martí Pujol y Planas, que fá «estudis
maduratsk y «pressupostos sabia», si al cap-de- vall
se -trova també com en Vergés,
que lambe ha de
demanar transferencies d'altres eapítols pera aten
dre la Beneficencia, disposant de la mateixa quan
titat de que disfrutava en Vergés?
Si tinguéssem Pánima robra dels directora de
les dretes podríem dir den Martí Pujol y Planas lo
mateix. que ella dejen en aquest cás concret den
Vergés, y aixo que'n Vergés era y es de dreta,
encara que no subordinat. Empró la riostra ánima
s'ha fet pera deténme.° atacar lo que no sentim.
Y sois fem avinent an en Martí Pujol y Planas, éll
que porta la responsabilitat deis actes de la majo
da, que reconcentri el seu esperit, y repassant lo
que ells—siguin els que siguin, perque cap n'Ira
protestat y tots n'han acceptat els fruits -han dit
deis administradora del any passat, vegi lo que
d'ella se'n podría dir, sí, repetimho, tinguéssern
iânima roba d'ells, que sois aleteja pera ferir,
Pera matar, encara que ala injustament mentres
21880113iXill lo que la seva amnició 'Is dernana.
no

NGVA
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EL REGNAT DE LO MISTERIÓS
sembla que algú va
di-r; empró's va descuidar de demanar que en nos
nitres no hi devien d'haver «camareres». Diem ai
x4, perque'l passat diumenge, segons se'ns infor
ma, en una d'aquelles flatnants tenebrositats va
haverhi un escáudol bou xic més que regular,
apaivagat, segons sembla, per un súbdit del nos
tre benhaurat Arcalde, que, segoris sernbla tarnbé,
els hi envio, pera que nos barallin y les «enmare
res» y els seus visaants puguin gaudir tranquila
ment de les dolceses que !ay! no's poden pas gau
dir sempre en aquesta vida.
De totes maneres fá bé'l nostre excelentíssim
Arcalde en Martí Pujol y Planas de deixar divertir
tan tranquilament ala nostres joves y a molts que
no ho son taut; que ho han
sigut, va»! KB, ab la
seva filosofía de bon pagés, deu pensar que val
més que s'estiguin distraient ab una <camarera»,
que no pas reunas en qualque casinet dient mal
de la majoría del actual Ajuntament
Se ven que aquella misteriosa María de Magda
la redempta de que'ns parlen algunes cróniquef,
exerceix rnolta influencia en l'actual situado ba
dal onina.
Misteris insondables de la vida humana que
<La pan sía

en

nosaltres›,

ningú pot endevinar.
Ah, ens en descuidávem:Visca
nant

en

la moralitat reg

la irostra Badalona!

UNIÓ CATALANISTA
Concell general de representants
se celebra el Consell ge
neral ordinari de representan ts de l'Unió Catalanis
ta, sospés per la essamblea Nacionalista dariera
ment celebrada a Tarragona.
Se constituí el Consell baix la presidencia del
doctor Martí y Juliá a un quart d'onze del cuatí.
El secretad senyor Rodergas Calmen, Ilegí l'acta
del (ionsell anterior, la qual fou aprovada.
Se procedí seguidament a l'adrnissió deis socia
que la teníen solicitada essent admesos per aclama
ció les segiients entitats y periódi is: Unió Democrá
tica Nacionalista de Tarragona, Grop Nacionalista
Catalá de Panamá, Escola Catalana de Mataró,
<Germanor», de Manresa; «Catalunya Nova», de
Tarragona; <La Fals», de Balaguer; <Sol Ixent›, de
Navarcles; <El Gall>, de Barcelona.
Al anar a procedir a la renovació deis cárrecs de
la J. P. que deuen esser els quals son: els senyors
Mora Graupera, vis-president; Antoni Colomer,
tresorer; y Serra Moret. vocal, el senyor Folguera
Durán proposá, acordantse de conformitat, que tot
quedi igual ja que s'han de modificar els Estatuts
de l'Unió.
Se Ileg1 una salutació del «Grop La Devantera»,
acordantse aceptarla y contestarli oportunament,
sospeneutse tot seguit la reunió pera que'ls dele
gata puguessin assistir al miting de les Mancomu
cautas. Eran tres quarts de ouze.

Diumenge prop-pasat
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A dos quarts de cinc de la tarda se reprengué,
TEATRA LERIES
llegintse y aprovantse els estats de comptes els
«GENT NOVA'. —La Verge boja
quals donan un resultat bastant satisfactori que
y El Pintor de Miracles.
encare ho fora més, si, segons manifestá la presi-L,
Devant de nombrosa y
concorrencia co-,
dencia, no s'haguessin tingut de satisfer el gastos mensa el diumenge passat selecta
ab les esmentades obres
de la Assamblea de Tarragona.
la temporada teatral del nostre Centre.
Seguidament el Dr. Martí Juliá, després
En altra ocasió ja'ns ocupárem desde nostres
car la
separació deis elements de la Lliga de planes del drama den Henry
Bataille, el cirial. mal
l'Assamblea de Trirragona, dona compte deis
grat esser una obra de téssi, resulta ben

acords presos en l'esmentada Assamblea en virtut
deis quals l'Unió ha de sofrir una radical modifica
ció en la seva manera d'actuar, proposant pera re
dactar les noves bases d'actuació, la formació duna
ponencia integrada per dos individuus de l'Unió
Catalanista, dos de l'Unió F. N. R., dos de les entl
tate catalanistes de dreta y dos pels elements
culturala.
El senyor Folguera hi feu una esmena en sentit
de que dita ponencia sigui presidida pel qui fou
president de l'Assamblea de Tarragona, acordantse
de conformitat.
Després de breu sospensió, y á proposta del
senyor Roca (en Josep M.'), fou aprovada per acla
mació la següent candidatura pera formar la es
mentada ponencia.
Culi y Verdaguer y Vida! y Riba, per l'Unió

Catalanista.

Puig y Esteva y Geroni Martorell, per les enti
tats culturals.
Puig y Sais y Joan M. Guasch, per les dretes
catalanistes.
Se deixá sense nomenar els represen tanta de
l'U. F. N. R., perquels organismes directius d'a
.

quest Agrupament polític fassin la designació.
S'acordá seguidament felicitar als nacionalistes
iilandesos per l'éxit obtingut en 1 qüestió del
«Home rule» y dirigir una comunicació al Club
Montanyenc, respecte el butlleti que publica.
S'entaulá

després

un

debat

en

el que hi inter

vingueren els senyors Folguera, Ballester, Plá,
Casals, Martí, Petit y Serra, sobre una pregunta
d'aquest darrer respecte l'actuació política deis
elements de l'Unió Catalanista després de l'Assam
blea de Tarragona.
Y després de unes explicacions donades pel
president de l'Associació Catalana de Beneficencia,
senor Ballester, ab motiu de una pregunta formu
lada pel senyor Llorens, respecte de si's socorría a
determinat pres polític, s'aixecá la sessió a tres
quarts de set de la tarda.

OIERIGIC
gratuit

pera la classe obrera

a cárrec den FRANCISCO DE P. VIADER
dentista del Hospital Clínic de Barcelona
curació de les enferrnetats de la boca

operacions

sense

dolor

Consulta particular en Badalona:

agradabk,

fins als esperits més subtils, per la trassa ab-qua'w
desenrotIla. L'acció de La Verge boja y les frassea'
que la lliguen son un envolcall de poesía que cap
tiva desde'l comensament al públic, el qual l'es
colta ab gust, seguint ab atenció son desenrotllo.
L'interpretació que nostres amics donaren an
aquesta obra bé pot calificarse en conjunt d'exce
lent, malgrat el que Incas personatges son falsos.
La senyoreta Guardia en la Verge boja se defensa
molt bé de la dificriltat del personatje que repre
sentaba En Gili en la part de Marcel dona a sea
paraules tota aquella expressió y sentiment que
l'autor dona an aquest tipo y se feu mereixedor
del aplauso per sa excelent dicció. Llástima quW1
séu trevall. cona el dels demés, se vegés tant pos.
secundat per la senyora Matas, la qual en el paper
de Fanny ho feu bastant rnalament, desgraciant
algunes escenes. En Giró digné !non bé el séu pa
per de pare consternat, encare que cal corretgeixi.
qualque defecte de presentació que perjudica nota
blement el seu m ritíssim trevall. En Boix com
sempre ens feu l'Abbé Roux correcte y just. En
Cardona just també y voluntarios, encare que
quelcom emocionat al principi. Secundaren molt
bé en Muns, en Sedó y l'Olieta. La senyora Guerra
també bé. La presentació excelent. Foren tots ab
justicia molt aplaudíts.
Com a digne coronament de la funció, aquesta
acaba ab el divertit y xistós :ainet den Rusifiol El
Pintor de Miracles el qual tingué una interpretació
bona. Mereix citarse en primer lloc en Costa, qui en
el protagonista estigué justíssim, aguantant el tipo
tota l'obra; segueixen en llorbosa y en Sedó,
qui ab sos respectius papers ho feren molt bé,
aixís com també en Carreras. L'Olieta y les senyo.
res Guardia', Guerra y Matas secundaren.
En resurta una tarda ben apr-ofitada.
B.
-

Llegat de D. Vicens de Roca y Pí.—Badalona
Bonos reparlits alspobres en el enes de Sepbre.
Distircte

Carn

1.r
2
3.r
4. rt
5.nt
6.1
7.1n

292
120
135
90
106
390

n

55

Gallina

Pa

Comes
tibies

99
202
120
85
90
4"i
315

88
128
115
96
41
100
77

15
60
39
8

958

645

122

!Jet

139
20
208
5
113
66
43

P tes

130'10

20495
198'45
114 60
109'25

99'95
26435

Carrer de Mar, 35, pral.

Total. 1188

594

112165
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Recorda, ademes, que la comunicació va dirigida
al Ajuntament y no al Arcalde.
En Pujol demana que pera convéncel y mani
festar eh l sos escrúpols tinguin, ab en Padrós Vida 1'

CORRENT

y el Secretad, una conferencia íntima.
En Padrós Vidal hi accedeix encare que, diu,
no,! convencerá.
Condol.—A proposta d'en Costa se fá constar en
acta el sentiment de la Corporació perfla desgracia
suecehida eo el cine de Bilbao y que la Comissió
d'Ilisenda designi cantitat en cas de que s'obrin

ab

de
tritS els regidors menys en Casas, assistencia
l'Antoja.
en
Batías, en Planas' y en Dcíménech Galcerán, presi
dint l'Arcalde

nou

7

Martí Pujol.
fou aprovada l'acta de la

Després dellegida

ses
sió anterior.
"-Se concedeixen a proposta de la
Comissió
d'Obres, reta permisos dema nata per en Pere
atvlosep €111', en .1aqním Bufalá, en MananMás,
Su
iled y en -Viettyria Borras.
—Se Ilegeix un dictamen de la Comissió
de Go
vernació proposant les condicions ab que
ha de re
girse la subasta pera la construcció de
Iaclaveguera
deis Garrers de Pietat y Mar.
En Martí hi fá una esmena en sentit de
que se
divideixi la subasta en quatre parts a fi de que
hi
puguin obtar els industria Is de Badalona, puig per
l'importancia de la mateixa hi peudrien part sois
empreses forasteres.
S'entaula ab aital esmena una discussió
que hi 'prenen part en Padrós Salvatella. en en la
Mira
lies y en Serra, aprovantse
seguidament la susdita
esmena den Martí y el dictamen de la
Cornissió.
—S'aprova un'altre dictOmen de la m .teixa Co
missió referent a l'instancia den Marc
Pivernat y
alt

suscripcions.

—En Serra demana altra volta la prompta reso
lució del assumpte del reglament del serenos y la
definitiva aprovació de les Ordenances Municipals,
La presidencia s'excusa per no haberho fet més
aviat y promet cridar als regidora per dits assump
tes aquesta setmana.
—En Costa fá un prec al Arcalde sobre l'excés
de curacions que s'harr de fer al Dispensad de fe
rits provinents de les obres de la fábrica que la
E E. de C. construeix fora del terme de Badalona.
Li contesta el president dient que fará lo dema
nat per en Costa per tractaree d'un cas huma
nitari.
Y s'aixecá la sessió.

•

res.

--Passen a les respectives Comiasions les ins
tancies presentades per en Jaume
Oliveras, en Jo
sep M.'Malet,en Joan Arnau y en Tomás y
Vilaseca
demanant permís pera instalar electromotora.
En
Serra denaana que s'activi la coucessió
d'aquesta
darr ra instancia per tractarse d'una fábrica aout
per una avería, están vagant més de
200 trevafla
dors. Li contesta en Donaénech Renom
que procu
rarán

JOCS FLOR4LS DE BARCELONA—El Consistori deis
Jocs Florals de Barcelona acaba de publicar el Car
ten deis de l'any 1913, qual festa tindrá 'loe el día
4 de Maig.
S'ofereixen a més dels tres premis ordinaria,
Englantiva, Viola y la Flor Natural, Copa artística
a la millor composició en prosa.
El Premi Fastenrath den adjudicarse enguany
al millor 'libre de poesíes en catalá publicat dintre
dels sis anys darrers.
Tots els trevalls deuen dirigirse avans del mitj
día del 15 de Mars vinent a la Baixada Cervantes,
núm. '7, pral., Barcelona.
Formen el Jurat els seuyors n'Antoni Nicolau,
president; en Joan M. Guasch, en Joan Pons y
Massaveu, en Lluis Vía, en Lluis Carreras pbre., en
Agustí Casas y en Ramon Suriuyach y Sennes, se
cretad.

ferho.
—Passen aixís mateix a la Comissió
correspo
nent les instancies sobre obres presentades per en
Jaiime Martí, en Pere Borrás, en Francisco Subi
rats y en Vicens Fuster.
—S'aproven les nómines de la brigada eventual
de setmana passada; els jornals pugen 106
els carros 136 ptes.

ptes.

y

—S'acorda, a proposta de la presiden
que com que'l espito! de Beneficencia torna a
estar casi bé agotat, se tregui lo que falti
pera tot
lo que va d'any, del espito( d'Imprevistos.
—En Martí prega novament a la
presidencia
s'interessi pera que's reclogui en una casade curació
un infelis boig que
corre pela carrers atropellant
alguna vegada als vianants.
La presidencia, després de donarli esplicacions,
promet interessarhi.
Mocions

cia,

**

CONFERENCIA.—Avui
Republicá

En

Pujol

li contesta que al séu entendre es un
no s'ha de portar al Consistori, puig
la- carta conté certes manifestacions que vol acla
rirtes avans ate dit senyor. Acaba oferint ensnyare
particularment la comunicado an els regidora.
Padrós Vidal replica que ja la coneix. car ne
temía copia, y manifesta a continuació que des
prés de certes manifestacions que en dita carta fá
aquel! senyor se vé a la conclusió de que s'ofereix
pera -gestionar l'empedrament total de la carretera.
,

de

Barcelona,

disertant sobre'! tema «El

**

La Sastreria <La Confiansa» den Josep M.1 Coll
(avans J. Umbert) ha rebut els géneros nooetat pera
la present temporada.

gunta feta per

assumpte que

presi

Nacionalisme y la Civilisació>.

D'aquella comunicació.—En Padrós Vidal mani
festa la seva extranyesa perqué després de la pre

en Martí en la sessió passada, no ha
sigla encare llegida en aquesta la comunicació en
la qual un senyor que ostenta cárrec. oficial
s'ofe
ría pera gestionar millores pera Badalona. Acaba
pregant que se'n dongui coneixement, puig del
contrari donaria lloc a suspicacies.

al vespre l'ilustre

dent de l'«Unió Catalanista., doctor Martí y Juliá,
donara una conferencia en el Centre Nacionalista

Reial, 71, Badalona.

**

•

BEUNIÓ.—Dijous d'aquesta

setinana van reunirse
el Palau de la Generalitat de Catalunya els
presidents de les Biputacious catalanes cambiant
impresions y prenent acorts respecte l'actual estat
del projecte de Ilei de les Mancomunitats.
Entre dits acorta hi ha el de reunir l'Assamblea
de delegats de les Diputacions en el moment que
les circunstancies ho fassin necessari.
en

o*

Totes les afeccions del aparell respiratori se
combaten ab una rapidés assombrosa ab el PEC
TORAL ALPINO.

GENT

NOVA

HOSTE.—Durant squesta setmana ha estat a
Badalona el t'amos reusenc en «loan Llavería, el
qual aspir.ant a guan.sar un premi ofert pel Baró
de Rostchild de 800.000 frenes, acaba de donar la
volta al mon a peo. En Llavería, que era comer de
una embaixada a París, sortí d'aqueixa capital fá
prop de dotze snys, faltántli sols tres mesos pera
acabar el plás y recorrer alguna paíssos.
Ahir va donar en la Sala Picarol» una curiosa
conferencia en la qual havía de narrar alguns deis
tets més interessants de la seva atrevida empresa.
**

que'l millor laxant depuratiu que
l'estrenyiment, les febres, gástriques, tifus,
grippe, etc., etc., es el THE ALPINO.
No oblideu

cura

**

LÍIcA.niecrrrA..7_,
PA./.3

DE

oL4E
Cirugiá

-11:›AMGMAILT
Dentista

Consulta gratuita pels pobres que pagin proveas
d'un volant de /'Arcaldia.
Riera Folch, 160
Hores: de 9 a 1 matí y de 3 a 6 tarda.
**

REvisió.—Fem avinent als
rant el prop-vinent Desembra
revisar les Ilicencies.

qui

ira ressi que do
poden ferse

encara

**

TEATRE CERVANTES. —La companyía Panadés
que ab tant d'éxit ve actuant desde'l comenlament
d'aquesta temporada, representará demá a la tarda
l'interessant drama den Sardou, Tosca, estrenantse
la comedieta en un acte del jove d'aquesta e iutat
en Josep Baulenas Les manies de D. Pruclenci.
**

de Vilajuiga, es precisament una fóró
mula médica que la natura/esa encertá pera la curaciy
de les enfermetats deis ronyons, estómac, fetxe
molt especialment del mal de pedra.
Es veuen els resultals al poc temps de cursar dila

L'Aigua

-

aigua.

**

QuEixa.--Preguem al senyor Arcalde que s'in
teressi per la desaparició deis pilots de grava exis
tetas al carrer de Sant Bró, o al menys se fassiu
apilar en forma que s'hi pugui a lo menys passar,
puig actualment obstmeixea per complert l'acera
y contra-acera de dit

carrer.
**

Els

antics

ames

del

**

«Les mellors

aigues

alcalines

Vichy Hópital (es

tórnac-, Vichy-Célestins (ronyons),
Grille (ferxe), son insustituibles.

Refuseu

--

Vichy-Grande

iota intitació.»
**

El sombrerer del carrer de Mar, núm 42 en
parro-,
M Riera pósa en coneixement de su nombrosa
quia y al públi-c en general hacer rebut un inmens y
oariat sorttt en sombreros Jorres última nooetat els
oerdaderament sens compe
quals ofereix a
,

tencia.

4*

CENTRE BADALONL Demá a la tarda la compa
nyía Terrades-Casas representará en el teatre de
aquesta entitat el quedro tragic de Gran Guinyol
de l'Iglesias Lladresí... y la divertida comedia en
tres ev-_,•tes Cofis y Mofis.
Acabará la funció ab un ball de societat.

-

aDemaneu Sal Vichy Etat pera begudes Compri
mits Vichy-Etat, eferrecents y Pástilles Vichy-Etat
en els SP.US enrases d'origen.
Refuseu tota imitació.»

RESTAURANT DE LA

RESTAURANT
Preciosos menjadors ab vistes al

mar

ANUNCIS OFICIA LS
esta ciudad que a
e industriales de
detallan han acudido a este Ayunta
To
miento eh solicitud de permiso para instalar: Sres.
más y Vilaseca, tres electromotores de 20, 20 y 10 HP en
de la Conquista, n.9 16;
su fábrica de tejidos de la calle
caballo, en los
don Juan Arnau, un electromotor de un
bajos de la casa n.° 27 de la calle del Marqués de Mont•
roig;. don José María Malet, un electrotnoor de 5 caba
Busca», y
llos de fuerza en su finca denominada «Mas
caballás de
y don Jaime ()Uveras, un electromotor de 5
fuerza en su taller de carpintería de la calle de Barce
Los

Los propietarios y vecinos que se consideren perjudi
cados con las mencionadas instalaciones podrán presen
documentadas
tar sus quejas debidamente formuladas y
Corporación dentro el
en el Negociado de Obras de esta
plazo de quince días, pasado el cual no se admitirá nin
guna y se resolverá con arreglo a derecho.
Badalona a 20 de Noviembre de 1912. -El Alcalde,
Martín Pujo(
—

Terminado el Padrón de las Cédulas personales &e
1913, se avisa que estará de manifiesto al público en la
Secretaria de este Ayuntamiento, por espacio de ocho
días:, a los efectos de reclamación.
Badalona 28 de Noviembre de 1912:—El
Martín Pujol
CRUZ ROJA
COMISIÓN DE PARTIDO DE BADALONA
Brigada de Camilleros
Habiéndose acordado la organización de la Brigada
Sanitaria de esta Comisión, se pone en conocimiento de
condiciones indis
los que deseen ingresar y reunan las
pensables, que el próximo domingo, día 1.° Dielembre,
presentarse en este
a las diez de la manana, deberán
local (Cruz 94) a fin de proceder a
las hojas de ingreso para remitirlas
la Superioridad.
Badalona 24 Noviembre de 1912.
tor, Antonio Albiol.
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