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que, despreciant son idioma, alaben el deis altres.
DANTE
Essent nacionalista l'acció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y el dever de cooperar/II tots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionalisme, qualsevulga que sía Ilur pensar y sentir en
materies religioses, polítiques y socials.
(DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CAT ALANINT )
eterna á

-

ASSAMBLEA NACIONALISTA DE TARRAGONA
IMPRESTO
En totes les `.ssamblees nacionalistes que havem
assistit havíem sentit emocions fondes, empro la
del passat diumenge a Tarragona arrivá al paroxis
me de la nostra sentimentalitat nacionalitzant.
Mana amigues, caras finsaleshores inconegudes
en les files de la «Unió>, de per tot n'hi havía en
l'abigarrament d'aquella grandiosa y entussiasta
massa que al sol ideal de Catalunya se reunía pera
ferli sagrada promesa de tot el Ilur amor y tota la
llur voluntat primer que tot y per demunt de tot.
Paraules de foc; frasseología amarada del més
pur amor a la Patria; parlaments forjats en privile
giades penses posados entussiasticament, incondi
cionalment, amorosament al servei de Catalunya;
aplaudiments generals, eixits espontaniament al
impuls del més gran sentiment nacionalista; vis
ques sortits de lo més pregon de l'anima emociona
da per una torta vibració d'ideals reparadors, heus
aqui en lo que podriem condensar l'acte del passat
diumenge a la vella ciutat romana.
Empró n'hem de treurer quiscuna altra conse
qüencia d'aquel' tan grandiós acte, o mellor dit,
quiscuna ensenyansa.
L'acte ho fou, primer: pera l'«Unió Catalanista>
ter—com entitat reconeguda per tots els elements
integrants per la cap-devantera a Catalunya en tot
lo que sia Nacionalismo— renuncia a tota interven
ció en actes polítics, o més clar, qiiestions electo
rals, y segon: pera que s'entengui ben ciar que tots
els elements adherits o que s'adhereixin a l'«Unió
Catalanistas, deixant de banda el sentir naciona.
-

lista que s'obliguen integralment a mantenir, te
nen absoluta llivertat
d'acció pera actuar en lo
polític cap a la dreta, cap a l'esquerra o cap a quia
cuna altra rnodalitat que's formi.
La promesa formal de tats en cumplirho, els
unánims aplaudiments ab que foren sancionats,
per aclamació, els dita acorts, son la més forma ga
rantía del mellor éxit pera l'assoliment d'un ma
teix actuar en el sentir nacionalista.
Benehida sía l'i lea de Patria que pot fondrer en
un mateix sentir a gerrnans qui serven intnaculats
els llurs respectius pensars y sentirs en altres as
pectes socials, polítics y relligiosos! Maleíts, per
maledicció eterna, els qui mancant a la defensa
deis drets de sa Patria, li fassen traició!

COMENTARI
vaixell, en auto,
Ja som aquí. En ferrocarril,
per l'estrela carretera
per l'ample cami del mar,
hein anal
Tarragona fruir una jornada patrióli
ca y hem tornal ab
el cor pié d'afalagadores espe
en

o

a

a

-

rances.

Hem assistit una cegada més a una d'aquestes dia
des lluminoses en les quals les multituls catalanes se
mouen impulsades per un sol sentiment d'amor a la
Patria' oblidant per una moments les lluites obligades
de la vida pera combregar en una mateixa aspira ció
que uneix els homes per demunt de lotes llurs dife
rencies.
Hem vial la milenaria Tarragona, ordinariament
tan tranquila. invadida per sorollosa ~lijad que li
donava un aire de festa enterament nou: les banderes_

,
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qassal onejantes

al peu de les martilles
ciclópees, restes venerables de la nostra historia; els
cante patriótics han vibrat potente en aquella atmós
fera serena amarada de llum intensa y la momia del
seu
ncstre gran rei en Jaume s'Izo estremit en el
afir
aclamacions
y
les
sepulcre al sentir ele cisques
madores de ?'existencia de Catalunya, d'aquesta Ca/a
/unya qual esperit no han 09 al matar ele seas ene
mies y que continúa a despil de tots su marxa gloriosa
pel camí de la seca total lliveració.
Hern oist allí reunits ale antics lluitadors de la
mort y'l va-yvé
causa santa: alguns n'hi faltaven: la
alguns,
pero
en cambi tro
robat
de la vida ens n'han
darrerament
qui
lluitadors,
ale
als
nous
bavem allí
han arrival al nostre camp y que cenen a ajuntar ab
nosaltres els llurs esforsos. Els une han anal allí a
pendre part en les tasques de l'Assamblea; ele altres
més modestos, solsament a donar escalf a Vacié, a
contribuir ab la llar presencia a la major solemnitat
de la !esta.
L'Unió Catalanista, que les lluites polítiques ha
tríen esmortuit un xic en aquets darrers lemps, torna
fortalesa
a recobrar noca jorsa, essent l'inexpugnable
l'avenir
de
Catalu
que conserva inmutable'l passal y
catalanisme
lindra
en
nya. L'entitat capdevantera del
que
que
hacia
tin
importancia
la
endevant si cab més
gut fins ara, essent el baluart més ferm de les reivin
dicacions de Catalunya, el lloc aont ens trobarém tots
ele bons cataláns quan de defensar els drets y les
llivertats de la nostra terra se tracti.
Sena tornat satisfets u reconfortats, el cor pié de
cells entusiasmes, en el cap el pensament de nous pro
jectes y de noves orientacions que han de facilitar la
nostra tasca. Que la diada sigui ben aprofitada y que
se repeteixi ben canal pera que no minvi, ans al con
trari aumenti en ele cors de tole ele cataláns l'amor y
l'entusiasme pel present y l'avenir de la nostra patria
catalana. Que acial ene poguém tornar a trobar tots
reunits pera festejar si es possible la victoria de l'es
pera calabi damunt de les !orces que l'endogalen
Que de nou ens trobém tots reunits al crit de cisca
JEPUS
Catalunya!
barrades han

-

-

Difícilment podrem oblidarles les jornadas del
prop-passat dissapte y diumenge, tots ele que va
rem tenir el goig d'anar a Tarragona a cumplir el
nostre deure ab Catalunya.
A més dele che vapore fietats a posta y en els
que anaren a l'antiga capital de l'época romana, de
800 a 900 catalanistes, la major part d'elle assam
trens de dissabte tarda y diumenge
mati anaven atapaits d'assambleistes y de molts
altres ciutadans que volgueren »ssistir a l'hermós
acta patriótic convocat per l'«Unió Catalanista».
La rebuda que va dispensarse ale expedicionaris
pels catalanistes de Tarragona fou molt entussias
ta y molt especialment l'arribada dele vapore cous
titui una hermosa manitestació patriótica, cam
biantse les salutacions ele arribats y els quels es
esperaven ab entussiastes cisques a Catalunya y
cantant «Ele Segadors>.

bleistes, els

-

Després de l'arribada deis vapore, en imponent
els assambleistes al
se dirigeixen
Teatre Principal, lloc designat pera celebrarhi la
manifestació

Assamblea.
Desde aquest moment l'animació per els car
fine a la nit
rers de Tarragona es gran y no minva
proce
Barcelona
a
del
tren
mixta
després de l'hora
dele
de
la
sortida
Valencia,
vuit
vespre,
y
dent de
vapore

L'ASSAMBLEA
En la sessió del dissabte vespre y primera hora
de la del diumenge matí va constituirse l'Assam
blea El número d'assambleistes que hi assisteixen
altre fos tan nom
es gran, tío's recorda que n cap
brós; aixó va fer qua la presentació de credencials
se

Íes llarga.

presidencia hi prenen seient la Comissió
Organisadora, ex-presidents de l',Unió», diputats a
Corte y altres representacions y se llegeixen les
En la

adhessions. Constituida l'Assamblea, el President,
Dr. Martí y Juliá, anuncia que den nomenarse la
taula definitiva y a proposta den Sansalvador son
nomenats per aclamació y ab gratis aplaudiments:
President, el que ho es de l'«Unió Catalanista› en
Domingo Martí y Juliá; vis-presidente, n'Agnés Ar
mengol de Badia, en Santiago Gubern, en Fran
Secretaris, en Josep
cesa Maciá y en Bernabé Martí;
Rodergas, Verdaguer, Comas y Sorribes y Joan
Andreu.
Ab una altraovació prenen posessió Is senyors
nomenats pera la taula definitiva, comensantsels
parlamente ab un del President, DR. MARTÍ Y JuLd.
«Senyors Delegats: Es un deure de l'«Unió Cata
lanista» quan les assamblees están constituídes,
tributar una salutació a la ciutat que hostatja als

assambleistes

Tarragona va determinar
se celebrarhi una assamblea que fos un ajuntament
de tots ele que estimen la Patria Catalana. Que's
reunissin aquí tots els que volen demostrar que,
passi lo que passi fora y dins de Catalunya, hi ha
quelcom d'immutable, superior a tot lo que pugui
dividirnos; que's reunissin els que tenen fé jurada
En

aquesta

ciutat de

de no abandonar la Patria fins a véurela reivindi
cada (Grane aplaudiments).
Es aquesta una Assarnblea sentimental; peró
sentimental de fortitut. Per aixó es just que vin
guem en aquesta ciutat catalana, tan forta pel seu
esperit com per ses pedrre ciclópies. Y ho es par
que aquest camp de Tarragona tan blau y seré que
semblal trós más hermós de Catalunya, es l'indi
cat pera venial a entregar el cor a la Patria. (Més
-

aplaudiments).
Salut, Tarragona, engrandeixte
pera'l bé de la terra catalana. Salut

y
a

festa

forte,

tots els

as

sambleistes que veniu a estrenyer ele llassos de
g?rmanor. Salut ale que representen als catalans
d'América, que per primera cegada assisteixen a
nostres reunions, lo qual demostra que la Patria
s'engrandeix y arriba enllá de les fronteres y ele

GENT

Catalunya es un poble que
sois vol redimirse sino que es digne de que's
redimeixi. (Gran °vació).
La passada Assamblea la presidí la Bandera que
a l'<Unió» donaren les dones catalanes, y aquesta
la presideix la Bandera; pero hi assisteix també la
dona que va donárnosla. (Altra °vació llarga, per
mars, y demostren que
no

llongada).
Salut als companys que'ns han deixat d'ensá de
les altres Assamblees, que s'han anat a fondre ab
la terra rnare, y sobre tot salut an aquets que han
mort en posessió de nomenament de Delegat de la
present Assamblea, tenint el dret de venir aquí a
inflamarse d'entussiasme, y que geuen sota la pols
d'aquesta terra, més tidel que no pan certs homes,
puig encara no s'ha donat el cás de que la pols de
la nostra terra hagi trait a Catalunya, mentres que
certs homes sí! (Nova ovació).
Jo no us haig de deman r rés, a vosaltres. Sois
dec recordarvos quels actes catalanistes han estat
sempre exemplars. Aquí hi tia un sentiment qüe'ns
ha d'unir. Sois hi ha d'haver paraules que fassin
bategar el nostre cor y que fassin pensar am s de fo
ra casa nostra,
sobre lo que som y la forsa que

portem».
Llarga

ovació ab visques al Dr. Martí y Julia.
EN BERNABÉ MARTÍ, de Tarragona, diu: Jo vol
dría tenir paraules eloqüents com ha tingut el
Dr. Martí y Julia, pera correspondre y agrair les
bones salutacions que pera nosaltres ha tingut. Jo
puc dir que si les autoritats civils de Tarragona no
hanTassistit an aquesta Assamblea, no es per dis
conformitat ja que he sentit deis seus llavis paran
les d'adhessió a la mateixa.
Fa constar que Tarragona contribueix a l'As
samblea perque estima a Catalunya y la vol lliure.

(Grossa °vació).
BADÍA llegeix el segii,.nt
sovintment interrom
puda per els aplaudiments de l'Assamblea y públic
que al acabar ovaciona de peu dret a la senyora
Armengol de Badía. Diu aixís:
N'AGNÉS ARMENGOL

DE

parlament, qual lectura's ven

En nostres Ilars pairals en car s'estila
quan esdevé quelcom de trascendencia,
reünir un diumenge la filiada;
l'avi de blanc frontal, l'avia seriosa,
lo pare en pie vigor, la mar-é augusta
un a un diuen ab selemne pausa
lo que'l cor sent, lo que 1 seny ciar els dicta.
Així ho fa l'Unió; en jora de festa
crida a la gran familia catalana;
sa ven qui trafondeix tot Catalunya
ressona en

llogarets, ciutats, vilatges,

y'ls

bons fills matiners Ilur pas apressen
vers la gran llar de la ancestral Tarraco.

Lloats y benvioguts ells qui dins l'anima
d'amor patri la guspira;
quiscun l'aporti al cald-foguer; que
en magestática roent ofrena

cobejen

Oiu la nostra gent: L'Unió

s'alsin

us convoca
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per dirvos ab l'accent del qui no s'erra,
CAL RESSORGIR LA CATALUNYA RICA.
CAL RECABAR LA CATALUNYA. PLENA.
CAL OBTENIR LA CATALUNYA NOVA.
«La Catalunya rica» la heretárem
del Pare omnipotent; de meravelles
n'es temple son terrer; sos monts ferrosos
sadollen manantials de forsa y vida;
ses viny-es l'ambrosía donen feta;
sos boscos son vergers de gaia flora;
son clima dú tebiors paradisíaques,
ses

platges soleiades,

atrauen als navilis de

com

sirenes,

mars

<ultras:»

aquesta Catulunya encar es nostra!
Catalunya plena» fecondada
per Pesperit del dret, es la que en dies
de fortalesa espléndida infantava
als Llulls, als Claris, als de Casanova,
mestres en dir y en fer; ells qui als monarques
feien jurar Ilurs lleis ans d'elegirlos;
ells qui en ferrenya catalana llengua
els deien: <Vos, Senyor, sou més que naltres
empró molt més que Vos som tots nosaltres..
Y aquesta Catalunya encar es aostral
<La Catalunya nova» fléctat poble!
es la que avui en nom de Déu revelas;
la avensada, la heroica; la regina
furtada en jorns de dol qu'ara's deixonda
y a sa nissaga de bell nou abrassa
y

y agom bola

en son

sí de prometenses;

l'esperit de son dret, la formosura,
la grandor de son verb no li furtaren:
redressat Catalunya rica y plena!
camina Catalunya nova nostral
Dona ferma y castissa que'ns segueixes;
has oit qualque colp remors difoses
com planys bleixats en extrangera parla
vinguts d'enllá del mar a fl u. de l'ona?
Son tristes veus de dones desvalgudes
qui en va de Ilur feblesa trauen forsa,
rassegades darrera la corma
de l'avens, pel sol fet de naixer fembres.
Ah! quant perdurará que, cegs, els homes
car

esmeuin l'obra-mestra de l'Altíssim
desigiialant a l'humanal parella,
rebutjant de llurs mares la paraula?
nostra dona, sent, alégrat,
has nascut en terra catalana;
aquí la dona ocupa per «dret propi»
son cadiral en front dels alts patricis.

Dona, la

puig

L'anima femenina aquí reviva's,
Ells femne present; tal una toia
de roses odorantes escullides
esclat- batent en tota Ilur bellesa.
an

Gerrnanes d'Anglaterra la poixanta:
germanes dels Estats de Nord América;
desde'l setial honrós que ti pertoca
la dona catala:ia vos saluda!
AGNÉs ARMENGOL DE BADIA
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EN JOSEP M. Roce, contesta al parlament de la
senyora Armengol de Radia en aquesta forma:
Permeteu que sigui la meya ven que contesti les
paraules de donya Agnés Armengol de Badía. No
es la primera vegada que contesto an aquesta ex
celsa poetisa. Jo recordo aquella diada de Poblet, en
la qual sota la volts d'aquell monumsnt guardador
de nostra pretérita prepotent grandesa, teja entre
ga a l'Unió de la Bandera que avui ens presideix
Heu fet esment en vostres paraules de la Cata
lunya plena, rica y nova. Pero para arribar a elles,
8am/ora, cal tenir l'apci de les dones.
Quant les dones resten indiferents als movi
menta dala pobles, les patrias queden irredemptes.
Vosaltres, dones catalaneA, heu de ensenyar als in
fants a estimar la Patria. (Aplaudiments). Heu d'en
senyar ala hornea a defensar la patria, paró noble
ment, honradament, parqué si qui defensal seu
poble fa tasca meritoria, aquells que usen el seu
nom, per media indignes, se fan mereixedors del
<

més profond menyspreu. (Aplaudiments).
Dejen les dones d'Esparta quan els seus hornea
marxaven a la imita: tornen amb l'escut o sobre
l'escut; sisó es, vencedors o morts...
El día, dones, que la dona catalana pugai imitar
a la d'Esparta, aquel! día Catalutlya será rica, será
plena, será nova (Grandiosa ovació).
En Manuel Serra Moret, Ilegi aquet missatge,
que han dirigit a l'Assamblea el catalhns d'América.
A l'Assamblea de
El

porvenir

de

fondameut

fí de que la nostra aimada Catalunya,
en les Iluites per la civilització y la
llibertat, serveixi, com sempre, d'ensenyansa y d'e
xemplaritat als pobles que sofreixen per la recon
quista de Hura drets y assoliment de Ilur propi ben
estar.
Vises Catalunyal
Buenos Aires 2 de setembre de 1912.—Pet Con
sell de la Germanor Catalana: Antón de P. Aleu, el
Comte d' Artal, J. Torrendell.>
L'ANTONI SUNOL, nostre distingit amic y Diputat
provincial p-r aquest districte, contesta el missatge
deis catalana d'América ab un sentit parlament, en
el que després de recordar qu'els anys millors de sa
joventut eta passá en aquellas terres y que per aixó
es creya ab dret pera dir quelcom als bons fills de
Catalunya que residint allá encara es recorden de
la Patria, digné:
«lo vui recordarlos al catalans d'América que po
den fer molt per la nostra Catalunya bo y allunyats
d'ella. Jo vui recordarlos l'exemple deis patriotes
irlandesos que en époques de preocupacions pera
la seva Patria, feyen sacrificis de sang y de diners
per ella.
Jo ja sé que Catalunya no sofreix la tiranía san
guinaria que sofrí en nitres temps Irl.nda, jo ja sé
que tením una mica més de llibertat. Paró mentres
nostra llengua pugui esser maltractada per un em
tra terra,

a

porta-bandera

pleat qualsovol;

mentres

a

catalans, tant als que laboren dins de casa,
afanyosos pera conquerirlo, com, y potser Inés, ala
qui, vivint aquí vida de records que la distancia au
menta, y d'amor que la Ilunyanía intensifica cada
día més, trameten an aquests pobles nous que Fin

tots els

dependencia

anima als afana de Ilibertat que la
assolir, en el concert eivilit
zador de les nacions autónomas el 'loe preeminent
a que aspira a fi de colaborar en el millorament
propi y en la vida cultural de tot el món.
Les nostres ansias que cap diferencia política en
terboleix, ja que an aquí no som més que catalana
y res més que catalana, sense embandersments ni
prejudicis que'ns divorclin, les nostres ansies que
cap interés personal desparta, ens han ajuntat amb
entusiasta gerrnanor pera adherirnos a una A ssarn
blea convocada pera arribar a l'unió deis catalans
fora de l'actuació partidista.
Realitzada aquesta bella conformetat, que conei
xen bé tots els delegats de les nostres Entitats de
Sud Atnerica, gosém dirigirvos, a l'hora de les su
premas deliberacions, la nostra paraula asserenada
y, a l'ensernps, cálida de patriótica emoció, pera
demanarvos a tots eta que estén congregats per
amor a Catalunya, que posant eta vostres senti
menta a l'unissó dele nostres cors y unificant els
vostres patriótica ideals. delibel•éu sanee més im
pula (piel pur amor a la Patria y sense altres aspi
raciona que l'engrandiment y el •-rogrés 4e la nos
nostra terra alena pera

-

Catalunya

no

sigui

mes

dels seus destins, hern de calificar tiranía
oprobiosa la que sobre nostra Patria pesa y hem de
dir ben alt que mai vendrém nostra dignitat per un
plat de Ilenties; que mai, mentres no ho tinguém
tot, estarém contenta (Gran ovació.
Recomana als catalana d'América que procurin
treballar ab fé y ab constancia y acaba dient que a
la Patria li hem de fer l'ofrena de totes les nostres
energías y «si convé, Ilevor de nostra sang pera fer
fructificar l'arbre».
EN PERE COROMINAS, a qui delegá l'Institut de
Estudis Catalans de Buenos Aires la seva repre.sen
tació, agraí les paraules de salutació den Sunol ala
catalana d'América y proposá que l'Assamblea
acordi autorisar a la taula de la mateixa pera que
redacti un manifest dirigit ala nostres compatricis
residents a l'América del Sur, exposantloshi el sen
tit y estat actual del moviment nacionalista catalá.
Es necessari, digué, que'ns diriglm ala catalana
que varen marxar fá quaranta anys, quan tot el
Catalanisme estava unit, y ala que han marxat
ara, després de les nostres divisions. S'ha de procu
rar que lo que aquí son
manifestacions de dreta o
esquerra, no siguin allá més que manifestacions
per l'Autonomía Catalana. (Molt bé.) Ademes,
aquest manifest donará un nou aspecte a la qües
tió catalana. Ara sois ens dirigím ala catalana oe
aquí rom pera convéncela de que han d'esser cata
lana y que sois poden sarna, essent fortament na.
cionalis'es. Dirigim nos també ala catalana d'Atné
rica, que ahí veurán nostre plet tots els pobles de
tressa

Tarragona

Cataluttya iuteressa

NO VA

Europa. (ross9 ovació.)

GENT
El President pregunta si s'acorde lo proposat
per en Corominas y ab un sí unánim es aprovat.
Seguidament son Ilegides per un secretan, en
Redergas y Calmen, les coNem-sioNs de l'Assam-

bien y 4UP ja coneixen els Ilegidors de GENT NOVA
per haverles publicades en el número 568, corresponent al 12 del corrent.
EL DR. MARTÍ Y Jr-Lik notificá que essent agriesla una Assamblea o aplegarnent de
Nacionalistes,
en aquestes Declaracions y Caneesiona hi
han co
laborar representants de les diverses branques del
Nacionalisme; per previ acord entrels mateixos, se
convingué en donar temps hábil a tots els assambleistes pera poguer presentar esmenes. Se n'han
presentat ougues, que la Comisails en ea tenir
incouvenient en acceptarles, les que sois se referíen a ter una petita rectificado en la seva redacció.
Parla en nutrí de la GOITIISsi6 EN 15IIQUEL LAPORTA: «L'Esquerra Catalana y
l'Unió Catalanista van
deskrnarrne pera formar part de la cornissió organitzadora de l'Assamblea. No volía acceptar el !loe
conscient de la propia petitesa; pero veje.; acceptarlo temerás de que ma actitut fas cregitda com excusa de polític que's vol aprotitar després de la
conduc‘a prudent observada. (Molt bé.)
Fa prop d'un quart de sigle que jo parlava desde aquest mateix !loe en un miting federalista,
presidir per agrien tribú insigne, gran atnic meu,
en Valles y Ribot.
En aquell tniting recordava uns versos de l'au
tar de <5Brindis» y sCansons»: aquells que diuen
que la meitat del seu con es per l'aimía y l'altra
meitat per la Ilibertat. Jo que Cainita la setze anys
que 1 he perduda, puc dir que tot el raen cor está
entregat a la causa de Cataluuya y de la Llibertat.
-

(Ovado.)

L'Unió Catalanista

va ter práctica eta acords de
passades, convertiutse en una enti.
Aquesta iniciativa fou rebuda ab joia

les assarnblees
tat neutral.

per tot el catalanisme. No hi fa res que una part
de catalanistes en una evolució
quimérica no vinguiri ab nosaltres. Aquets podrán ab sa evolució
guin
encapsalar un llibre de maquiavelisme a lo Duc de
Olivars, pero no Ter minvar el nostre patriotisrne.

(Ovado.)

rero el catalanisme ha d'esser integrat per
tots.
Per aixó en apresta Assamblea hi són representades diverses teudencies ab sos entusiasmes per la
causa que defensen. Vením dintre'l
clos del IlaCi0nalisme, pero ab llibertat de predicar les nostres
especialisacions Iliberals, entusiastes y ab tota la
fe. Lliures de defensar la Repúblita deis nostres
amors, que creiém pot contribuir ademes de a un
régim més humá, a l'esplendor de la nostra patria.
(Gran ovació.1
Nosaltres dirigirém els nostrrs estorsos an
aquesta desvalguda classe obrera, que s'ha de sentir tan catalana com nosaltres (aplaudiments).
aqueata classe obrera que forma part en gran majoría del nostre poble y que es la que en eta momenta suprema de les grana commocions dona la
balausada an els réglala caduca. (Ovació )
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Per aixo convé associar aquesta classe als nos
ideals, no sola ab l'escut d'en Jofre, ab la Ilan
sa d'en Jaume I, ab les
paraules d'en Fivaller, sino
també ab les fortes canonades del nacionalisme de
aquell gran catalá en Pi y Marga II (ovació estrepi
tosa) ab que la riostra Patria saluda al mon. (La
°vació se repeteix.)
Volém que aquets treballadors puguin com
nosaltres estimar la Patria. Tots serém nacionalis
tes. pero volérn el dret de predicar la
nostra Iliber
tat Rimada. (Aplaudiments.)
Entona seguidament un cant a l'esperit de per
fecció. que guía als homes y acaba ab un brillant
paragraf dient quels federals uacionalistes al de
rensar la causa de Catalunya creuen defensar la
llibertat humana y que al cridar Visca Catalunyal
creuen dir Visca la Federació de tots els pobles de
la terral»
(L'ergs ovado que dura bona estona. Tothom
dret aplaudeix al orador.)
EN SANTIAGO OUBERN: Comensa dient que es ab
gran satisfacció que vé a dir alguns breus mots y
sumará després el seu vot a les conclusious de la
Unió Catalauista.
tres

un

8empre es te!radable—segueix. dient—trobarse
aplec de ciutadans dominats per nobles y gratis

aentiments y cap de,més hermós ni més noble que
el sentitnent de Patria, sublim gresol ont se fonen
les divisions y 1 a separacions y les antinomíes.
Preneu a l'etzar—diu-100 ciutadans y els tro
varéu dividits en dos grupus: en dos sentiments
inesborrables: Els una son conservadora, defensora
del statu-quo políti ; o social; els altres senten en
ales de constents renovacions.
Pero les Iluites d'uus y altres, perfectament na
•

turals, inevitables, en riostra Patria han arrivat a
extrema censurables, aviara els una contrals
altres,

l'injuria,

la calumnia, la violencia. el desordre y el
molí.
Per aixó la tasca de l'Unió Catalanista será su
gusta y inspirada pel més pur patriotisme.
L'Unió Catalanista ens ofereix un carnp neutral,
un port de refugi ont tots els catalana, tots els na
cionalistes podem trovarhi lloc segur y escalf que
ens guareixin les ferides rebudes en la
!luna y ens
dongui noves energíes pera repéndrela ab .més
breo.
Acuditnhi tots eta catalanistes a aixoplugarnos
sota la seva bandera. No defallím, no'ns desviém
en
la Iluita. Deleguérn en l'Unió Catalanista la
direcció del sentiment patriótie y seguirla ab fé y
ab disciplina, ab disciplina nacionalista, que es tan
necessari com per l'estudi y com per l'exércit, pera
les patries oprimides » (Grana aplaudiments.)
EN ANTONI SANSALV/.1)OR de l'Unió Catalanis
ta: Cotnensa dient que se sent rnolt satistet del éxit
de l'Assamblf a que revela que en el poble de Cata
lunya ti'ha fet cara l'idea santa del Nacionalisme.
Advoca pera que l'espect,acle d'aquesta Assam
blea repercutelxi per tota la terra catalana y que
no fingid un resultat fictici, sino definitiu. Procla

(
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la necessitat de l'unió de tots els catalans, ja
que únicament així podém fernos respectar per el
govern, el qual d'una manera escandalosa aprofita
les discordies que hi puguin haver entrels Nado
nalistes pera ofegarnos y vexar les nostres institu
cions, com el Dret Catalá, portant pertorbacions en
les nostres classes escalars volguent destruir la
nostra estimada Dei del Notariat.
Canta un himee a l'Unió Catalanista en la nova
efa que emprén
que representa amor a la patria
catalana y unitat d'acció de tots els nacionalistes
pel bé de Catalunya.> (Aplaudiments.)
Després d'aquest parlament se suspengué la
sessió pera continuarla a la tarda.
Reansuades les tasques de l'Assamblea en Fol
guera y Durán Ilegeix l'adhessió del antic catala
niste en Joan J. Permayer y Ayats en la que's dol
del destriament catalanista y advoca per l'unió
deis nacionalistes catalans.
Es tainbé Ilegida una entusiasta declaració de
fé catalanista del Centre Gatalá de l'Elavana, que 's
ma

-

aplaudida.
els parlaments
FaAricEsc MeciÁ, Diputat a Corts per les
Borges, al aixecarse es ovacionat. Diu:
Davant d'aquesta gloriosa Assamblea seno una
forta emoció, com vaig sentirla guata la Solidarilat
Catalana, que va aplegar sota sa bandera a tots els
seas fills pera agenollarse devant la Patria.
Jo ving aquí pera declarar davant Catalunya y
Espanya, que m'adhereixo a les conclusions de la
Unió Catalanista. ( °vació.)
Catalunya es senyora y ~jora; guau se gover
nava a si mateixa, donava mostres de seny, d'ordre
govern. Que venen, dones, a discutirli'ls
en son
que sois han donat exemple de desorde y disbauxs?
Se
EN

reanusen

-

(Grans aplaudiments.)
Volérn governarnos, y aixó ho diem cara a cara,
sense amagamos. (Més aplaudiments )
No tenim odi a les regions germanes, no, pel
contrari, voldríem véureles a totes, com a Cata
lunya, lliures y prosperes. El nostre odi es pels
que'ns desgovernen; no pera cap poble L'odi no
es deis forts; els torts sois senten amor y nosaltres
que som forts, sois volém viure y sois sentitn
l'amor y l'agermanamant de tots els catalana, que
no voldríem vence
mai dividits per odis ni iu
sidies.
Nosaltres acceptém tot lo que tassin en bé de
Catalunya. N'hi han que actúen diferentment de
nosaltres, peró si fan alguna cosa profitosa pera
Catalunya, els hi agrairém, pero entenguis ben bé,
sense renunciar a la ((ostra obra.
Aixís volém declararho franca y llealment: con
sideréin el projecte de Nlancomunitats sois el prin
cipi del nostre govern propi, peró nosaltres treba
réna fina a assolir totes lea llivertats de Catalunya.

noblement,

(Ovació.)

Y acabo dirigitme a l'Unió Catalanista, de la
cap dels seus hornos s'ha tacat: la vostra obra
ha estat y es meritíssima; rebéu n ,stre agraiment

qual

Companys, «!Visca Catalun,)

a!»

(Grossa ovario.)

NOVA
Es concedeix la paraula an EN PERE COROMINAS,
saludat ab forts aplaudiments. Parlé aixis:
El partit d U F. N. R. m'ha portat dins de la
comissió organisadora. Tots hi erem dintre d'ella y
entre tots varem acceptar y firmar les declaracions
y niugú, ab paraula de cavaller, podrá dir altre

que'

s

'

cosa.

Aquestes

conclusions presentaven com a nove
l'Unió obris els brassos a tothom peró
deixant en plena llivertat a totes I s representa
cions que hi entréssin pera qud fessin sa política
deixant ella de ferne de cap mena.
L'U. F. N. R.. com la LI. R. com totes, en con
cordancia abl'ideal que sustenten les entitats arcos
seguen en sa actuació uns elements de Iluita que no
s troben units peró que's troben lligats per una mul
titut d'obligacions reciproques. No s'obliga a niugú
a entrar a l'«Unió», pecó ningú ab cap excusa pa
triótica pot deixar u'entrarhi. (Aplaudiments).
Quan diem que l'«Uniós no tá política, deixem
par ella una pila d'accions quo. tora de la política
poden donar explendor a la nostra patria. Aixís
son les relacious de Catalunya ab els pobles euro
peus que 'tiriten per sa llivertat; relacions ab aquella
homes que desde Ilunyaws terres sjuden a refer
l'ordre espiritual de nostra torra; cultura general,
acció social.
Vol dir, també, que si l'‹Unió> es cert que té
una tradieió política, aquesta no'ns obliga a nosal
tres. Per exenaple els que som partidaris del sufra
gi universal no acceptarém l'elecció per capa de
casa, com tampoe els partidaria de la separació de
t'Iglesia y l'Estat, estern conformes ab la declaració
sobre aquest punt de les Bases de Manresa.
Peró fora d'aquest aspecte polític els que en
trem a l'aUnió> acceptem tata la seva tradició pa
triótica (Aplaudiments).
Qui vulgui venir ab nosaltres que repassi tot lo
que s'ha tet en aquest ordre de coses.
Catalunya no renuncia a rés de la seva perso
nalitat que li bu arrebassada per la forsa (ovació
El Decret de Nova Planta no es per nosaltres una
font de dret sino un origen de violencia. (Grossa
tat el que

.

ovació).
No; no

ha prescrit la personalitat catalana. Allí
ont no hi ha voluntat, no hi ha prescripció. Fina
que Catalunya se sotmeti voluntariainent, no pres
criurán els nostres drets de poble (ovado). Els
drets deis pobles no son com la propietat de l'indi
vidua que es accidental en sa vida, sino que son
substancials, sensels guata serien els pobles re
mata de bens. (Aplaudiments).
Catalunya es nació perque té una independen
cia de cultura, perque constitizeix un orgue d'ex
pressió del sentiment hutné. t,Molt bé). Pera fer nos
tra civillsació, no hem de menester cap !lengua,
que es prou hermosa y torta la nostra catalana.
-

(Ovació).
Tenira una tradició literaria y científica, un
sentiment auténtic tle la riquesa, y quan un poble
té aixó, es un instrument de clvilisació.
i Catalu
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nya

desaparegués,

cap

d'haverlo substituit

en

poble podría vanagloriarse
la terra. (Nova ovació).

Ademes, Catalunya es nació per la voluntat deis
catalans en volerne ser. Aquest dret, aquest
pacte,
que fea' diariament els catalans de ratificado
de
nostra voluntat catalana, es la relació
jurídica que
fem ab més ignoscencia, perque no la fem davant
de cap notad, sino davant del pare, del germá,
de
l'esposa, del fu, parlant diariament nostra Ilengua

catalana. (Molt bé).
Quan partem en catalá y eduquem eta pos 'res
fills, fem que la societat catalana nos mori, perque
sociemt es la reunió d'aquells pactes de que us
parlava que fem diariament tots els catalans.
Y al veure aquesta ratificació diaria no tinc
re
cansa de que ti ndrern els
catalans lo que voldrem.
-

Perque

hi ha

poder

humá que pugui °posarse
si hi fos, pitjor per élls, ja que
hi valdrien ni govern, ni llei, ni rei
(Grossa
no

aquesta

an
no

forsa; y

ovació).
Catalunya

viurá y ressorgirá y se consagrará,
per la fortuna de que som nosaltres els que
anem
ab Europa.
Un moment, en 1714 ella sola s'havía de debatre
contra la

e

rretit de les grans nacions europees
que

entregades a la formació de grans estats,
atropellant a les nacións petites. Teníem aleshores
tot el dret a'ara.-peró Europa no venía amb nosesLaven

altres.
Avui no son eta castellans, no son els centralistes, sino nosaltres els que aném amb Europa.

(Grans aplaudiments
Quant eta estats s'han fet intervencionistes amb
tota manifestació social, s'ha vist que
l'Estat no era
prou pera resoldre'ls problemes Gireu els
ulls arren
que'l problema no es sois nostre, que es d'Europa.
Veréu com en tota ella, les nacionalitats
rebroten.
.

(Aplaudiments).
Els

pobles forts

han vist aquests fenomens y se
donar l'autonomía a Irlanda, y allí
ont
nols donen la llibertat els pobles
s'apresten a péu
drerla. (Ovado).
Aquesta Ilibertat es el verdader

disposen

perque

a

imperialisme,

suma a

l'esfors de l'Estat l'esfors de totes

les societats petites. Lo altre es
absolutisme, el sistema espanyol, el de subjecció del débil al
fort.

(Molt bé).
Que apreuguin els de la trista Espanya que yolen persistir en son sistema que si
abans els dugué
a la gloria
arals duna a la derrota. (Ovació).
El catalanisme ha evolucionat, es
cert, peró
veieune les conseqüencies. Si examiném la
conducta de l'Estat amb nosaltres,
fixantnos en ses Beis,
podem dir que no hi ha res que'ns obligui a deixar

el uostre radicalisme
catalanista.
Hem treballat per la Reí de Mancomunitats y
no'ns en penedim. Pero jo dic ala que han ajudat
a
feries promulgar, que elles:no signifiquen cap concesio política. (Molt bé). No es més que
un reconeixemeut: ens han esquarterat y ara'ns permeten
reunirnos a casa nostra. (Molt bé). Ens perrneten
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l'autonomía de la nostra

administrado, pero l'auto
l'ús de la nostra 'lengua, no ens la donen.
(1plaudiments). Y mentres aivó no vingui Catalu
nya no's rendirá! (Ovado). Tant es que'ns afalaguin
com que'ns ataquin, que en
orde a concesions ad
ministratives, no'n tenim prou. Treballarém per les
conc6ssions d'orde polític: volem Parlament catalá,
el postre dret vigent, la nostra
administració de
nomía

en

justicia (Ovació)

Y mentres no vingui aixo ens treurem FI
barret
Per qui ens concedeixi quelcom d'autonomía admi
nistrativa; ens traurem el barrer peró no ajupirem
la bandera. (Més ovació).
Y ara, per acabar, dugues paraules:
Es cert que hi ha evolució en el
catalanisme.
Abans celebravem Jocs Florals cantant la fe, l'a
tnor,
la Patria, y tot quedaba acabat. D'aixó ha
vingut
una forma d'educado que
no den
continuar. Ara
enviem poetes, cantaires, pintora. Pero (pian un
poble vol recobrar la seva personalitat y hi ha qui
la regateja, no són els poetes els que lo
arreglen,
sinó altres coses. (Ovació). Hem de
transformar nos
tra educació colectiva. No n'hi ha
prou amb Jocs
Florals: hem d'inventar altres práctiques. Una
de
Iles jo crec que podía ser aq tiesta que 'tensa al s jo
ves als sports, al sports
violenta. Pera pquest esfors
que ensenya a l'indivicl u a aprofitarse de la
debili
tat de l'adversari.
Aleshores, amb una joventut així educada, sa
breva venjar la Patria. (Es ovacionat durant
Ilarga

estona)

En aquest moment s inicia el cant d'«Els Sega
que son promptament choretjats per tots els
presents, a peu dret.

dors),

Se Ilegeixen proposicions del
Comité J. F. N. R.
y de l'Associació Nacionalista Catalana,
de Barce
lona, proposant s'envii una salutació ala pobles
deis balkans que Iluiten per sa Ilivertat. Son
apro
vades.
Parla en PERE LLORET, de Tarragona, y en el
seu parlament diu que es
necessari catalanisar la
llar, propagant ala fills el cumpliment deis
delires
que contrauen ab la Patria.
Els assambleistes en Danyans y en Plá y Ar
mengol dirigeixen unes preguntes que son degu
dament contestades per el Dr. Martí y Julia.
Finalment per unanimitat y ab grans aplaudi
menta son aprovades les Declaracions y
Conclusions
-

presentades.
A continuació

se

Ilegeix

el

següent projecte:

PROJECTE PERA •L'ORGANTRACIÓ
DE
L'ENSENYANSA CATALANA
Donada la realitat cultural y social del moment
a nostra terra; prenent en
consideració lo
poc que's fa en aquest sentit y al mateix temíís
tenint en compte lo que projecta un prestigiós or
ganisme públic, eta següents plans son els que
que poden aconsellarse a l'Unió Catalanista pera
promoure eficasment a Catalunya la causa de la
ensauyansa catalana, suposant que's disposa deis
media económica necessaris:

present

GENT
Primer: Intentar associar indirectament a la
empresa a tots els mestres de Catalunya, tant
com

particular, proporcionantloshi gratuita

sólid y substanciós contingut d'ensenyan
inconscientament, si no
sa catalana, el qual, mitg
barrejant
a les seves tas
d'altra manera, aniden
fent,
preceptors,
per lo tant,
cotidianes
de
ques
ensenyansa catalana.
Segun: El contingut d'ensenyansa catalana
podría proporcionarse als nostres mestres per medi
d'una institució que durant els mesos de vacacions
els Iii oferís cursos graduals, en un o varis indrets
de Catalunya, sobre materies destinades a fer co
néixer la personalitat y vida de Catalunya, tals
Catalana, Li
com Historia de Catalunya, Llengua
teratura Catalana, Dret catalá, Geografía de Cata
lunya, Folklore catalá, Folkdancing catalá, In
dustria catalana, Música y Sociología de Cata
lunya, ctc., quals cursos anarlen a cárrec d'espe
cialistes en la materia degudament retribuits. A la
completació d'aquests estudis de Catalanitat, que
compendden diversos estius, se donaría als mes
tres un certificat, el qual, els facultaría pera entrar
l'ensenyansa
en tractes ab l'entitat propulsora de
catalana que's crees pera donar en cassos particu
lar cursos o llissons complementarles als nois de
les escoles sobre alguna de les materies per ella
ment

un

estudiades.
Tercer: Deuría crearse una biblioteca ben or
ganizada ab 'libres de contingut catalá. ab exem
plars suficients de cada obra pera que'ls mestres
de tots els indrets de Catalunya poguessin rébrer
gratuitameut y conservar durant un cert períodels
'libres que uecessitessin o desitgessin Ilegir.
Quart: Deuría alai mateix crearse una (Revis
ta de l'Enseuyansa Catalana>, ab redactora degu
dament retribuits, la qual tos orgue del movimEnt
y al naateix temps un guía pera'Is mestres en la
moderna pedagogía.
Quita: Considerant que, per raons que no son
del cas, a Catalunya no existeix actualment un cos
de mestres a la moderna que pugui desenrotllar ab
éxit un sistema d'escotes que, per sa modernitat,
mereixessin portar el nom de catalans, no's pro
posa la fundació d'escotes catalanes en les princi
pals poblacions de nostra terca, com fora l'ideal.
Mes reconeixent que existeix un grupu de mestres
entesos suficient pera crear y donar vida a una es
cola catalana moderna que serveixi de tipu y sigui
com un miran que estimuli a totes les demés esco
les, se proposa la creació de semblant escola ele
mental pera nois a Barcelona.
Sisé:
Reconeixent que la falta de bona !libres
catalans d'enseuyansa entorpeix la causa de l'ense
nyansa catalana, se proposa que s'encarregui a
persones competents la redacció, degudament re
tribuida de semblants 'libres; els quals, si no son
lo més perfecte en son genre, serán quan menys
un avens sobrs'Is 'libres d'ensenyansa corrents a
nostr, s escoles.—R. Rucabado, Lluis Torres y Ela
di Homs

NOVA
Atenent an aquest dictamen, la Comissió Orga
nitzaJora proposa a l'Assamblea:
L'Unió Catalanista constituirá 'la organismes
que cregui necessaris, associanthi's ja xistents,
pera portar a la prácticals anteriors acorts, comp
tant ab la cooperació económica de tots fis bous
catalans.»
En FOLGUERA Y DURÁN fa la defensa general del
projecte y dtu que l'Assamblea té dos aspecte-: el
primer se refereix a qüestions de pillad pis polítics
y el segon a l'aplicació de procediments de carácter
social. No es ara que !'Unió Catalanista comensi a
preocuparse per l'ensenyansa de lk t'ostra 'lengua;
ho demostra Ilegint unes conclusions que en aquest
sentit foreu aprovades en Assamblees anteriors. Té
paraules de justa censura perals catalans que po
guent no contribueixen al sosteniment y desenrot
no de les escoles catalanes, aixt com també elogís
ben merescuts Is que s'han sacrificat per les ma
teixes. (Fou forsa aplaudit.)
L'ELADI Homs, com a firmant del projecte, parla
pera explicar l'articulat del mateix y ho fa ab un
hermós discurs glosant el projecte.
Fan unes observacions en Flós y Calcat y A I
bert y una adició en Danyans pera que s'afegeixi
les bases l'ensenyansa de la Taquigrafía catalana,
que es acceptada.
S'aprova per aciamació el projecte.
Proposicions. -Una den Durán y Tortejada in
dicant tnedis pera l'expandiment y fortlesa de la
personalitat catalana. b'aprova.
—A petició de'n Folguera y Durán els firmants
retiren una proposició demanant se'i feliciti per ser
l'iniciador de la Mancomunitat Catalana.
—En Folguera en el seu lloc en presenta una
altra demanant que l'Assamblea ha vist ab gran
gust totes les gestions que per la Mancomunitat
s'han fet, desitjant veement que si arriba'l cgs de
implantarse, se fassi ah l'esperit ab que l'apoiaren
les

diputacions.
El mateix Folguera

y Durán excita als assam
bleistes pera que secundin a la Diputació de Barce
lona en la crida que ha fet pera alsar un monta
ment a Mossén Cinto.
—Propodció de la ‹Jove Catalunya» proposant
un cena catalanista, pagant els inscrits una quota
que's destinaría a en senyansa catalana.
—Proposició en la que's declara que's veurá ab
gust la reinstauració de la festa Nacional Catalana.
S aprova.
—De la Comissió Organitzadora fent constar el
sentiment per la mort deis socia Ignasi Prim y Bat
Ile, de Girona, y en Antoni de P. Camptnany, de

Sabadell.
EL DR. MARTi Y Juuk ta el parlament de clausu
Diu: Ja han arribat a son terme les tasques de
l'Assamblea; y hi han arribat, no obstant tot, glo
riosament. Ningú podrá dimos que cobrím les im
pureses deis altres.
Aquest matí deiem !salta, Tarragona! y ara
haurém de din iadeui, convensuts de que Tarrago
ra.
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queda contenta y de que en son sí hagin deli
berat sobrels quefers de la Patria.
Ha estat aquesta una Assamblea de gent forta,
entussiasta, apassionada, pero no com algú havía
vaticinat l'Assamblea de l'escándol (Ovació.)
Y tant no ho ha estat, que fine com bornes mo
derna hem renunciat a actes de justicia que aquí's
proposaven.
Tindrá aquesta Assamblea trascendencia nacio
nal. Aquest poble nos paga de coses petites, sinó
que
provea grosses que puguin satisferlo.
Per aixó diem ara que'l projecte de Mancomunitats
ha d'anar al Senat; aquí som; com hem estat, com
serém, mentres Catalunya no tingui sa Ilibsrtat.
Tant dret tenen els pobles a lluitar per sa Iliber
tat, com els homes. El nostre nacionalisrne no té
altra finalitat que enrobustir la vida de Catalunya.
na

desitjá

NOTES LOCALS
DE LA SESSIO
Per unanimitat l'Ajuntament ha prés l'acort de
issar la bandera catalana al costat de l'oficial del
Estat Espanyol en les Cases Consistorials, en els
díes d festes oticials y en els de testes badaloni
nes.

Ab aquesta proposició també s'acordá fer una
investigació pera indagar quin escut correspon
usar a Badalona y adoptarlo. Sobre aquest particu
lar recordem I estudi fet per en Tudó y Durán, que
va publicarse a G ENT NOVA en 1906
Celebrem y aplaudim l'unanimitat del acort; en
cara que va esser acceptat per part d'un
regidor ab
-

reserves, que sentim fossin fetes per un catalá

Cap

***

darrers del any a la majoría del Ajunta
ment se li desperten iniciatives, ab la particularitat
que encara que anunciades al debatirse'l pressu
post d'Higiene y Sanitat, o siguin les célebres
transferencies de crédit no han sigut portades al
Consistori per un dictamen de la Comissió corres
ponent, sino per proposició d'un regidor de la ma
joría y ademés president d'una de les Comissions
permanents. Per lo que's ven, no son sola les mino
ríes que presenten proposicions a fi de que tant si's
pot o no ferse lo proposat, fer un mérit devantiel
públic; també cauen en aquest gros detecte—que
no ho resulta moltPs vegades, peró que en el cás
que'ns referim ho es—els de la majoría, malgrat
tenir la majoría y la presidencia en totes les Co
missions.
Les iniciatives dites son el projecte de construc
ció de dues clavegueres y del que's proposá autori
sar l'estudi del rnateix en la passada sessió.
Es molt d'aplaudir que's procuri la construcció
de totes les clavegueres que's considerin de més
imprescindible necessitat; peró si aixó's fá, cal que
no s'hi vagi sense fer un bon estudi sobre
l'assump
te, car fora sensible, donada la situació d'alguns
deis nostres carrera y la manca d'aigua, primer
element que's necessita pera qe resultin útils les
clavegueres, que aquestes en 'loe d'esser un medi
de desinfecció resultessin tot lo contrari y se fés
una obra inútil.
a

*

En la

prop-passada

NOVA

Volém que Catalunya sigui reconeguda en el per
vindre per sos mérits com ho es avui Grecia. Hi
hem de treballar ab tota l'ánima pera aconseguirho,
despreciant sis que son enemics nostres, perqué
son

inferiors.

Catalana, adeusiau; porten

a la vostra llar, el
sentiment d'aquesta reunió. Siguen bous, que lo
que triomfa per damunt de la sabiesa es la bondat.
Adeusiau, y que quedi segellat per ara y per
sempre'l tet de que'l patriotisme ens 'ligará a tots.
Grans crits de visca Catalunya.
La gentada entonáab entusiasme Els Segadors».
A la nit els assambleistes varen esser obsequiats
ab un concert per l'<Orfeó Tarragoni», que executá
un escullidíssim programa.
Y ab aquesta festa artística podérn dir que aca
baren les jornades patriótiques del 19 y 20 corrents.
<

y uns comentaris respecte'ls efectes d'aquesta en
els empleats y fins en individuus de la Comissió,
ja que no era pas una mateixa justicia la que
apli
caven, segons fossin o no adietes els que tessin
mancaments; aixó es lo que va deduirse de lo que's
digué sobre la qüestió en la sessió de la prop-pas-,
sada setmana.
S'ha confirmat l'existencia de l'indisciplina en
la sessió del dimars darrer y hern presenciat que
després d'hacer acordat la Comissió de Governació
obrir ella un expedient pera averiguar lo ocorre
gut y exigir responsabilitats si'n resulten, el Pre
sident de la mateixa demanaba el nornenament de
una Comissió especial pera
ferho.
Y devant d'aquesta renuncia y de demanar l'in
cumpliment d'un acort de la Comissíó, se'ns acut
preguntar: Es tan greu lo que passa en el personal
de Consums, que'! President de la Comissió sembla
que tingui por de fer un expedient a uns empleats
suposats rebelds contra un superior? Es que hi ha
compromisos polítics ab tots els que varen ajudar
als directora de les dretes en les campanyes contra
la Comissió de Consuma del any passat, que 'li
guen a algú pera poguer depurar fets?
Altre cárrec va ferse respecte al ram de Con
suma que quedá incontestat y aquest es
que s'han
suprimitels periódica sorteigs de liocs entre/a guar
des, cosa que vé fentse desde l'any 1911 acordat
per la Comissió d'allavors y continuat per la d'en
guany. Y ningú'n sab-rés: ni l'Arcal le, ni'l Presi
dent de la Comiss ó, ni'l vocal de la rrateixa se
nyor Barbosa, que sempre fá de segon an en Do
ménech Renom fins quan s'na de sostenir una cosa
que després resulta que no es veritat, com passá en
la sessió de la prop-passada setmana.
Ignorancia tan gran en un Arcalde y en un Pre
sident de Comissió sois pot explicarse en el cás de
haverhi complerta desorganisació o absoluta dei
xadesa y indiferencia en el cumpliment del seu
deure per part dels que, en primer 'loe, diuen
vetllar pera que siguin executades les ordres y
acorts de les Comissions.
També hi tindrán que veure ab aixó'Is compro
misos política de la majoría?

*

edició ens queixavem de la
indisciplina que regna en el personal de Con-ums
y sobre ella feiem unes consideracious respecte les
causes que considerem promotores de l'indisciplina
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Vichy Etat pera begudes. Compri
Vichy-Etat, efercecenls y Pastilles Vichy-Etat
els S2US envases d'origen.
«Dernaneu Sal

mits
en

Refuseu

iota

imitació.»
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DEL

DÍA 21

DEL

CORRENT

Comensá a dos quarts de non ab assistencia
de tots els regiders menys en Ba .hs, presidint
PArcalde en Martí Pujol.
Un cop llegida l'acta de l'anterior fou aprovada.
Se Ilegeix un dictamen de la C. d'obres referent
el
a l'instancia del Marqués de Barbar. En Costa
combat baix varis punts de vista, donantli unes
vagues explicacions en Miralles, en vista de lo
qual en Casas demana que quedi aquell dichlmen
sobre la tanta, acordantse.
—S'en aprova uu altre de la mateixa C. corlee
dint lo demanat per en Joaquím Bufalá.
—Queda sobre la mula, a petició den Casas, un
dictamen de Governació denegant lo referent al
donar noma a les continuacions deis carrera del
Carme, Mercé y Sant Pau que 's demana a la ja
anomenada instancia del Marqués de Barbará.
—S'aproven varia comptes per valor de 3.245'90

pessetes.
En

Padrós Vidal diu

que

no

dubtant de la

legalitat y bona intenció de un compte de fuster
de 184 pessetes per obres al Escorxador, fa constar
que aquestes no han sigut disposades per la C.
competent que ho es la d' Hisenda, queixantse
d'aquesta falta de trámit. En Pujol explica lo que
perque
son aquelles obres, les quals va ordenar ell
eren urgents' habentho dit ja a la C., sino que no'l
devíen entendre o no's va explicar bé. En Martí

sa conformitat ab les manifestacions den
Padrós Vidal. En Clarós manifesta que sense dubtar
de la bona intenció del Arcalde no 's recorda que
aquest Ii hagués dit que ordenaba per sa urgencia
la construcció d'una porta a l'Escorxador Intervé
en Nadal pera dir que tot aixó den esser degut a
ni
un mal entés, puig ni hi ha desconsideració
intent de treurer atribucions a una Comissió.
Y s'acaba I incidant.
—Passen a les respectives C. les instancies pre
sentades per en Josep Estadella sobre obres y de
na Carme Adrubau demanant l'ingrés a l'Escota
de Tall.
—S'aprova una proposició de la C. de Governa
ció referent a la Casa Ampar y Cementiri.
—Se queda enterat de la revisió d'exempció per
defecte físic del mosso del sorteig de 1911 n'Antoni
Silvestre y d'un ofici del Ajuntarnent de Barcelona
pera que's nomeni un representant pera assistir a
la reunió de representants deis Ajuntaments d'a

mostra

quest partit judicial.
á' aprovaren les

nómines de la brigada
eventual de la setmana passada; els jornals pu
gen 260'25 pessetes y els carros 568 pessetes.
Moci,óns.—En Miralles'desp és de ponderar l'im
portancia de la construcció d'una cloaca a la Plassa
Mercat, les aigües de quals pous morts filtren y
son un perill per les cases veínes, y una al carrer
del Torrent que per la poca aigua que continua
ment hi pasma queda embassada coustituint un
foco d'infecc:ó, proposa que 'I Consistori acordi
encarregar a les Comissions respectives y a l'Arqui
tecte els progectes consegüents.
En Casas creu niés prudent que avans de
fer cap progecte passés a Hisenda pera sapiguer si
hi há consignació, car se tracta d'obres de molta
—

válua, prenentho

ara en

en Padrós Salvatella qui diu
que la de la Plassa Mercat está ja acordada.
En Casas manifesta que no té confiansa en la
construcció de cloaques. puig entent que elles han
d'esser objecte d'un estudi general.
En Nadal din que podría ferse ara lo que's
pogués deixant lo restant pera l'any vinent.
En Casas insisteix que sense un estudi complert
es una temeritat empendre obres de tanta impor
tancia
Després de breus paraules de la presidencia
s'aprova la proposició den Miralles.
—En Serra manifesta que havent comprovat en
l'Administració lo que digné en la sessió passada,
de que'! President de Governació había sospés a un
empleat perjue anant en tartana va veure que no
miraba un carro, ha resultat veritat. Disculpa que'l
President se preocupés y li negués, puig es ja
d'edat avansada, einpró no pot perdonar an en
Borbosa, jove y ab la plenitut de la vida, el qua'
trera salvar an en Doménech Renom no tingué
inconvenient en tergiversar la veritat. Dirigeix
durs atacs an en Borbosa essent cridat al ordre pel

interveninthi també

DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINARIA
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consideració. Segons

ma

nifestacions del Arcalde hi há intenció de treureho
de les 12.000 pessetes del suplement de crédit auto
risat pel Governador pera Sanitat, encare que creu
que no es suficient aquella cantitat, per lo qual es
podría deixar una d'elles per 1 any 1913.
En Miralles insisteix de orle totes son d'interés,

„

president.
En Borbosa diu que

confongué

el

fet, y contes
aquest y ehl

tant als atacs den Serra diu que entre

hi ha una qüestió de dignitat després de les paran
les per aquell pronunciades de que la majoría eren
matutera

En Serra replica que en Borbnsa bada, puig lo
que eh l va dir fou lo següent: ?Qui pot assegurar
que el despedir al Jefe del personal era pera
cumplir compromisos y aixís facilitar eptrades de
matute?
En Doménech Renom se dol de que en Serra
hagi portat altre vegada aquesta qüestió en sessió
pública, després que ja va confessarli particular
ment que s'había equivocat.
En Serra din que no ha rebut cap explicació
privada. Parla altre vegada en Borbosa y també en
Ciarás per alusions, donant el president per acabat
l'incident, el qual creu de poca importancia.
Proposició.—Se Ilegeix la següent:
«Excmo. Sr.:
Los concejales q e suscriben creyendo llegada
la hora de dar cumplimiento a la idea expuesta en
una de bis pasadas sesiones con respecto a la ad
quisición de una bandera catalana, tienen el honor
de proponer al Consistorio que se sirva acordar:
1.0 Adquirir una Bandera Catalana con el
escudo de esta ciudad, la cual en las fiestas oficia
les y solemnidades de costumbre ondeará en la
parte superior de la fachada de las Casas Con
sistoriales.
2.° Que al mismo tiempo se adquiera otra de
igual a la existente con el escudo del Estado de la
misma clase y calidad de la anterior.
3.° Que para su adquisición así como para los
trabajos de investigación de cual es el escudo o
sello de Badalona se asigne la cantidad de 300 pe
setas del Cap. que destine la C. de Hacienda y una
vez indagado ei escudo sea reconocido como oficial
de la ciudad.
4.° Que se faculte a la C. de Fomento para la
resolución de los anteriores extremos.Badalona 19 de Octubre de 1912.—Casas.—Padrós
Vidal.—Nadal.
En Casas la defensa felicitantse de que s'hagi
arribat an aquesta armonía en un punt concret, en
el qual couvergeixen els pensara deis diferents
grupos, pui:_7 ja sería hora que'l plantejament dels
problemes nacionalistes no despertés recela. Acaba
explicant alguns punta de la proposició.
En Costa se mostra conforme ab aquests actes

GENT
de to'erancia y fa constar que al seu entendre, de
bandera sois ni hi ha d'haver una, I espanyola.
Acaba felicitantse d'aquesta tolerancia fent vots
pera que sernpre s'obri d'acort ab aquest criteri.
S'aprova la proposició per unanimitat.
De consums.—En Doménech Renom mantfesta
que en virtut de un incident ocorregut en el fielat
n.° 1, la C. de Governació ha acordat la instrucció
d'un expedient. Deraana que's rellevi d'aquesta
feina a la Comissió y s'en nomeni una d'especial.
En Casas y en Martí s'hi oposen per creure un
ridícol el que per un simple cas d'indisciplina se
nomeni una C. especial En Serra també s'hi mos
tra disconforme, puig la Comissió acordá ja ins
truir:o.
En Pujol y en Nadal excusen an en Dornénech
Renom dieta que aquest ho había proposat per de
licadesa. Queda retirada la proposta d'aquest, expli
cant el vot en Casas.
—En Costa pregunta si s'han fet trevalls pera
obligar als propietaris a construir les aceres quels
correspon, citant el cas de la fábrica Cros, aont s'ha
edificat sense construir aceres.
En Padrós Salvatella s'adhereix n aquest prec,
con testantlos la presidencia que a la rnajor
breve
tat l'arquitecte ho resoldría.
—En Casas requereix a l'Arcalde la prompta
constitució del Patronat de l'Escota d'Arts y oficis.
De les indtsciplines.—E1 mateix regidor lamenta
que en Doménech Benom no li hagi contestat tan
sois per cortesta lo referent a l'indisciplina ?he!
Cos de Botnbers
En Doménech Renorn li contesta que la Comis
sió ja ha prés un acort sobre'l particular; replicant
an
aixo en Casas que quant un regidor fá una
pregunta es obligació elemental de cortesía el
contestarla, tornant a ter la mateixa pregunta.
En Doménech Renom no vol contestarli sino en

Comissió.
En Casas li dona una tremenda llissó y li diu
que privadament no reScoltará, puig mal s'ha de
defugir de contestar cassos que son públics y que
tenen estat consistorial
En Doménéch Renom se veo obligat a dir que
!'indisciplina regnant en el Cos de Bombers no es
tant disposats a sostenirla, sino a corretgirla.
En Casas se dona per satisfet.
—Aquest tnateix regidor pregunta qui ha manat
treure els sorteigs que desde l'any passat se dispo
saren fer entrels guardes de Consums, pera de-tt
narlos el lloc. Creu que aquesta nova ordre portará
nous

disgustos.

En Doménech Renom diu que no hi ha queixes
y que s'en enterará, puig no'n sab rés.
Intervé en Serra' manifestant en Pujol que no
sabia encare que's fessin sorteigs.
En Casas promet enterarsen pera veure qui lío
ha ordenat pera que 's pugui castigar aquesta
extralimitació de funcions.
Y s'aixecá la sessió.

gratuit pera

la classe obrera

:

cárree den FRANCISCO DE P. VIADER
dentista del Hospital Clínic de Barcelona
curació de les enfermetats de ,la boca
a

operacions
Bonsulta particular

sense

en

dolor

Badalona:

Correr de Mar, 35, pral.
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'l'EXTRA LERIES
TEATRE CERVANTES.
Maria
Antonieta.— Los demonios en
el cuerpo.
Seguint la consuetudinaria costum de represen
tar obres emociona, ts, la companyía Panadés posá
en escena el passat diumenge el melodrama María
Antonieta.
Aquesta obra, basada en fets histórica de la re
volució francesa, pel seu desenrotllo s'aparta bon
xic de totes les del seu carácter Té rnoments en
que la seva acció es desenrotlla en un ambient de
naturalitat, encara que poca. En cambi alguna
escena, com la del final de l'acte quart, es d'un
efectisme tant cursi, que n'hi prou pera donar
l'obra per dolenta.
L'execució fou bastant acertada. En Torelló y
la Panadés ajustadíssims, complertament identifi
cats en llurs personatjes. Molt bé els seny rs Cap
devila y Vila. En cambi la senyoreta Comorera,
més que una primpcesa semblava una bogadera.
Tots els demés arrodoniren el conjuut.
Per acabar representaren la comedia Los demo
nios en el cuerpo que aná passablement.
X.
—

CENTRE D'U. F. N. R. (*)
La Resclosa, Quatre ca
sala y un viudo
Diumenge passat per l'Estol artístic d'aquest
Centre fou representat l'hermós drarn
de l'Ignasi
iglesias La Resclosa. L'execució fou del tot defec
tuosa. De sobres se veia que Phavien ensajada molt
poc. Obres com aquesta d'una acció tan natural y
d'un temperament esencialment humá, com quasi
totes les de l'Iglesias, bé valdría la pena que po
sessin bon xic més de mira en estudiarlas. La se
nyoreta Fornés., en el tercer acte, estigué desacer
tadíssima, insegura del tot. La senyora Vidal y el
senyor Carbó molt fiuixos, encara que foren els
qui ho feren mil lor. El senyor Boscli bastant apar
tat de carácter. Els demes secundaren.
A continuació's va representar la divertida co
media Quatre casats y un viudo que ion passable
ment representada y divertí per complet a la con
currencia.
Pera'l día 27 hi ha anunciat el drama den Gui
merá María Rosa.
S.
1•1

Retirat del número passat

per

sobra

d'original.

A N EJNCI OFICIAL
Debiendo tener lugar en

los meses de Noviembre y
Dicten-lb-e (1,31 ano actual la revista de todos los indivi

Ejército en situación de depósito, licencia ili
mitada, reserva activa y segunda reserva residentes en
esta ciudad, conforme previene el articulo 73 de las Ins
trucciones provisionales para la aplicación de la 1 ey de
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 27 de Fe
brero de este ano, se recuerda a los mismos y a sus pa
duos del

dres

tutores el deber en que se hallan de presentarse
a mi autoridad durante los meses de No
viembre v Diciembre próximos, provistos de los pases
que obren' en su poder para estampar en ellos la nota de
«Revistado» y poder ser incluidos en el respectivo Re
gishro, siempre que tal no hagan ante el Jefe de lá zona
a que pertenezcan u otra autoridad competente.
Lo que se hace público para conocimiento de los inte
resados y a fin de evitarles las consiguientes responsabi
lidades y perjuicios que previene la Ley.
Badalona á 22 de Octubre de 1912.—El Alcalde, Mar
tin Pujol.
o

personalmente

La Sastrería ,La Confiansa» den Josep M.' Col!
J. Umbert) ha rebut els géneros novetat pera

avans

la present temporada.

Reial, 71, Badalona.
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OBITUARI —El dilluns prop passat morí

*NC)N7.1R
DBLS CARRILAIRES —En el moment precisament
discuteix al Congrés un progecte de Llei del
tot atentatori als dre:s deis carrilaires, la Compa
nyía de M Z. A. ha fet úblic que'! seu Concell
d'Adininistració había acordat que desde'l primer
un

irnportant

del personal ab preferencia pera'l
mes moderat; que reduirá les hores de trevall, cre
ant noves places, millorant la reglamentació relati
va a Iliconcies y malalties; que establirá el trevall
intensiu en les Oficines de Barcelona y Madrid y
altres millores referent a un nou regim de pen
sions, important lo conjunt aquestes millores un
aument de cinc milions de pessetes en els gastos de
personal, aument que prometen fer arribar en anys
sucessius fins a sis milions.
El Director de la Companyía n'E luard Maristany
ha dirigit als seus obrers una circular en la qual
sels nolificaba aquells acorts, els que han sigut
molt ben rebuts entre aquells, tenint la virtut de
portar la tranquilitat en els anims deis carrilaires
que creien haver sigut objecte d'una burla.
Per la nostra part ens felicitem d'aquest felis
acabament de la vaga carrilaire que per lo justa y
raonada había tingut desde'l primer moment les
simpaties de l'opinió pública, havent rnerescut per
la seva actitut seriosa y disciplinada durant la vaga
l'aplaudiment sincer de tothom.
--Son ben bé d'agrair les gestions fetes pels se
nyors Sedó y Calvet, que com representants de les
erititats económiques de Barcelona, indubtablement
tant han contribuit al felis terme d'aquesta qüestió.
aument de

sous

**

prevenir

Pera

y curar totes les enfermetats
infeccioses rés mellor que'! THE ALPINO.
FOOT•BALL.—En el
camp del «Badalona»
entre el

primer

team

partit

de foot-ball que

en

el

jugá el diumenge passat
d'aquest club y el primer del
se

(Catalá>, resulta triomfant el «Badalona» per sis

goals

a

a la ten
anys, la xamosa nena na Dolors
Campmany fila del nostre particular amic el cone
gut industrial n'Antoni, la qual era l'encant deis
seus pares.
Fem preseut el testimoni de postre mes sentit
condol als afligits pares, germans, en especial, nos
tres apreciats consocis en Lluis y en Josep y a la
demés familia, per la irreparable y dolorosa pérdua
soferta.

dra edat de

que's

deJaner consignará en son pressupost
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**

EN LLIVERTAT.—Ha sigut posat en llivertat baix
fiansa en metálic el director del nostre estimat con
trate el valent setmanari El Cor del Poble, que's
trovaba a la preso en virtut d'una causa que se li
segueix per un article publicat en dit periódic.
Ho celebrem.
**

L'Aigua

de Vilajuiga, e.s precisament una fór
mula médtca que la natura/esa encertá pera la curació
de les enfermetats deis ronyons, estómac, fetxe y
molí especialment del mal de pedra.
Es ceuen els resultats al poc temps de cursar dita

nou

**

EXEMPLE LLOABLE.—Els senyors Boch y C. han
donat un bell exemp e de consideració envers deis
seus obrera, al suscriurer una llibreta d'estalvis ab
cinquanta pessetes per cada home y vinticinc pes
setes per cada dona, al ensemps que a tots els hn
aumentat la setmanada, com si volguessin senya
lar el camí y medi d'estalviar.
Si no'ns manca la memoria son ja tres els fa
bricant de Badalona que han fet inscripcions a la
Caixa d'Estalvis a favor dels seus obrers.
Al felicitar la casa
Vicens Bosch» fabricants
del Anís del Mono, desitjém que la ciasse patronal
imiti tan bella acció.
«

**

El sombrerer del carrer de Mar, núm. 42 en
M Riera pósa en coneixement de sa nombrosa parro
quia y al públic en general hacer rebut un inmens y
cariat sortit en sombreros y gorres última nocetat els
quals ofereix a preus verdaderament seas compe
tencia.
,

**

MORT ILUSTRE.—Ha mort a Barcelona víctima
de Ilarga y crudel malaltía, el gran pianista catalá
don Joaquim Malats, gloria mondial de la Música.
E P. D. l'ilustre artista catalá.
**

TEATRE CERVANTES.—Demá tarda la companyía
Panadés que actúa ab éxit en aquest teatre repre
sentará el melodrama Sor Teresa.
**

NOTARIES.—L'Atenell Barcelonés Ola
dirigit novament al President del Concell de Mi
nistres fentli present que continuaba en vigencia
el R. D. que centralitza a Madrid les oposicions a
Notarles, malgrat la seva promesa en pié Parla
ment de derogar l'esmentada ominosa disposició
ministerial.
No cal dir lo oportú que's recordar an en Cana
lejas les seves promeses are que'l Parlament ha
obert ses portes.
Nostra adhessió y felicitació a la catalaníssima
entitat barcelonina
Lo

DE LES

**

ASSAMBLEA.—E1 Directori de l'U. F. N R. ha
acordat convocar l'Assamblea Nacional del partit
pels dies 21 y 22 de Desembre vinent.

aigua.

**
**

FESTIV1TAT DE TOTS SANTS

COLMADO Y

CONFITERÍA LLIDONA

Piusa Mercat, 17, Badalona.
Gran assortit n panellets fins desde 1 pta. a
1'50 ptes. els 400 grams.
Vins de Jerez, licors y xampanys de totes
marques. Servei de lunr.: y banquets.
Se serveix a domicili.
**

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

TORAL ALPINO.

DR

-

in2mr,mAku
Cirugia

Dentista

Consulta gratuita pels pobres que cagin proceits
d'un volant de l'Arealdía.
Riera Folch, 160
de
9
1
y
3
a
6
tarda.
Hores:
a
matí
de
**

«Les mellors

tómac,,

aigues

alcalines

Vichy Hópital (es

Vichy-Célestins (ronyons), Vichy-Grande

(pise), son insustitu?bles.
Retuseu fofa imilació.›

Grille

Imprenta

Viuda

Badia,

Dr.

Don,

14.—Barealona

