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No publicarem oap article que vingut

T/auroola do'l triomf
Catalunya resumeix: 1' ideal
nacionalista fructifica. La Lliga,
única força política catalanista
avenç:», presenta vinthm candidata por a diputat i provincials i
en,una exe'.atant victorià ne sur, tan triunfants dinou, solgament
quedan derrotats els senyors Jlinicle i Sastre, en nostre districte de
Arenys- Mataró.
Malgrat ela obstacles que s'acumulaven contra nostre, hem conBe^'uit obrir bretxa en el districte,
un dels que semblaven mrs inaccessibles i més refractaris a deixar
entrar nous airea dintre el seu
clos.
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No cal dir :JIÍ<« el (limitat'a
per Aren\s i ^1 ili^ktiKa Corts per
ï\lataió h,\\', .-, (ivdjjfíínsíir-ae l*o-

roicarr^pnt

Hfo^R

allò que
-n com ,jmi fvu
en el qual iun?i insu68 jfa-ci. a
pertorbar lo.j la^anquilitat. Teníem, dones, en ©Mitra ela senyora
Sajïnior i P:rJró«, amb totQs les
ventatgos pt'-v ells, do les seves relacions diro-'íea amb els homes que
manen en la política mmirilottyft'í
L' un i 1' a't'C capien be les éoiísoqiicncics quo un portell ol>ert ^ í
seu l)£iluíjrt hauria d' ocasionat
Tant se n"i<-rrib;i^ï captenir el segon dels fv.mcnt.its senyors, que
baixà expresament de Madrid por
pendre part activa i directa on la

.*
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lluita. El cas era por ells, que la
Lu'gi no posi'-:? la pcíj i al districte.
A part (U'ls esmentats senyon?,
teníem en cou ira ela quatre diputats pro* /neiaLi sortints, Tots els
elements de protecció oficial eren
contra de nosaltres, que, per pri
mer cop en aquell districte, ens
presentàvem completament sols,
sense cap pacte ni al-liança tots
contra ncsalttos i nosaltres contra
tols.
Si davant de tantes desveníatges, la nostra candidatura lrgués
sofert una minva on relació amb
••litres eleccions, nins'n se n' hauria
d' estranyar. Doncs no golsament
La deixat-'de registrar se cap minva, sinó que, presentant nos a la
lluita sense cap intel i : geneia hem
pogut registrar un augment de mil
vots, que resten perduts pels candidats que pedriem anomenar tradicionals del districte. Si aquest
s' hagués compost únicament dels
poblts adscrits al de Arenys de
Mar, l'i Victoria hauria estat complerta, puig sorlíen tots els nostres
candidats, sobrepujant d' un milor
de vots al eonyor Ferrer i d' uns
7<>0 al senyor C.iralh
La importància, del triomf a
Arenys Mataró es, doncs, comple
tament palesad»,. Sense c;ip deís
aventatges que dóna sobre un districte la possessió de poder; eense
cap pacte ni al·liança; lluitant
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contra els dos diputats a Corts i els
quatre provincials sortints, hem
po.-nt gloriosament la petja en-oi.
districte.
La ,a-e.sta d'A renys-Mataró ca
una de les mes satisfactòries—amb
tot i haver n'hi tantes-- d' aqueix;».
lluita electoral tan superbameiit
coronada per 1' èxit.
FliANÏ'KSC Fi >\Ti:< I! M I \ A

Somniant
Fugint, de la malhaurançr, ï·ijíiu d.-l lloc alidiit híilía de sul'rir
mon cor, els tristos exhels d'una.
victorià oryiosa, de una victorià
obinguda per aquells fiíls desnaturalitzutp, contra s-i ni·ire Patiia,
ho sortit de nostra vila, i ïurdiia
bont, melancólic, 'vagant incert
s'ns direcció, pel camp, dominat
per la intensa trútesa que mon
cor sentia, m'he trovat sense darme compte, en una hermosa val!,
plena de verdor, animada per Ics
cantades armonioses de festius rossinyols, amb sos marges i, sun-s,
roblerts d' hermoses VÍ0I03 i flors
campestres... talment semblava
que'l destí m'hi havia portat, per
dissipar una tristesa pero... envà...

•vi;.

hràn com cl fill pródic... ja tornaran penedits al escalf desa mare!...
Corre, corre digas als que me aprecien als q'ie per mi se aacr'fiquen,
que trevaUiu, que no 's cansin,
que sos sacrificis sertín premiats
amb lo meu amor!... lluiteu sempre, sempre, sens parar mai!...
I al ser en aqueixos paraules,
amb sa ma destre, me sigua el camí de la vila... Ses paraules i son
gest me dominen i corrents torno
cap a la vila... mes... ala primera
gatnbada que dcno, me sento com
un sotrac i..rme despertí! ;ab! ha
esset un somni! però quin somni
mes agradable! la figura de aquella hermosa Mare, me vivifica i
engrandeix l'amor que per la propúi sento... aquelles seves paraules, me recorden els companys de
sacrifici... me sento orgullós de defensar tan bella causa... i després
penso amb aquells germans, i filis
ingrats, que celebren una mísera
victorià en contra de ntstra aimada Mare .. i en lloc de reconcentra-'ls hi un pensament d'odi... de
mos ulls ne cauen dues llàgrimes
de compassió i planyidesa...
, Josep Costa i Ribas.

Malgrat, 12 de mars de
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EI; FET
DE LES ELE€€IONH
• • * - • • •

Ja s'han y.jrific-ut les eleccions
de diputats jwovincials han trion
fat els nostr"fj candidats,han triomfat els nostwa aliats per minoria,
han trion filç-'en la majoria dels districtes on -'intervenen els homes
més senyà^us i «!<: major sontit català. Tan important ha estat la
victorià <jjsfepv,onvé fer parada als
nostres <Vtpí»^, i meditar una estona sobre'w^xit trascondonlal que
en aqueÍMjbp!!! omotttg do glòria per
a Caltriu&^i acaben de veu;or realitzat. I '
A tòtems districtes, cu que han
ir.tervinktit els regionalistes han
donat pajtaís decisives assegurant
la feconÉRtKt do la seva espiritu*l
oficacia, ijonys al llastimós districte d'Areajj's, el que s trob t encare cego i-fhfivat de veurer les
llums de la pw^pfítat i del resurgiment, c&faut en fil deplorable estat d'eníeriir, a lo qu'es refereix
al nostre jsfàlgrat aj, Gobera i al
règim, es un delicte d© lesa pàtria
de que elis-inatcixos seran víctimes.
Va Idnapreguntar a semblants
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electors dol cíntr^lisme Malgrateoeh en nom de quin5! interessos i
de <]uiii8 idea's obren, i quin patrimoni defensen. No pidrà dirlio
IJÍ un sol d'cíls plens de sufientcia
provincial i deszraciadamect entrfí;-;its dintro un centralisme estèril, caduc i foraster.
Es cosa moltes vegades que faria tornar boig a qua'sevol estranger q ;e per primer cop vingués a
Catalunya aquests dies, al sentir a
tothora, com critica enèrgicament
al Gobera, com condemna una p'olitiea vergonyosa, i com, per V altre part molts delí* que censuren i
es queixen tan pern:* quostió com
períi'tre, ajulen les candidatures
que repreaentea aquell Gabcrn i
aquella política.
IVr un íntim sev-tirí-pensar dels
c:ital;iii3 les candidatures tninistelials haurien de tindré un èxit esquifit, no es aixis, A'Malgrat la
Fe·itene'a bíblica: «Coneix~ras 1'
arbre pels fruits> na pot »p icarse'
on la poiíüca.'i riunfitrçn^candid.its
lliberals i conservadors i en tot Ca
talunya, gairebé no hi ha lliberals
ni conservadors metòdics i en diaciplina p'iitïe,:*.
i'-^'io ho pe sin tia enganyats i
els desencaminat !
Lhi,i Aíuleu l'o usa.
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Amb complerta dcmocraeia,ens
deien quï -rovernan ho fent vostó
senyo... Ie3 coaccions que s'han
f-ít no es poden ni explicar, ni els
rifenyos, fina a menaesar a treure
els arrendataris de les casses, despatxar de les Fàbricas, els amoi
dels camps anaren a tro va r els
pobres arrendataris o a votar per
en Bartrina o trets dels camps; li's
pirant meteix, a la alcaldia ame
nassant als quittre trevalladors que
disposa i lo principal de tot, de les
llistes del e r ns electoral 'esborreu
homens que poden treure la cara a
tot arreu i joves de 26 a 27 anys
no tci.ien vot i en canvi, ne tenien
per els cacics fins pobres inclosos
en llistes de beneficència, tots els
captaires i joves de '23 anys això
ho feren els d'en üartrina els que
el divendres deyan que deixen viure amb complerta democràcia ->ls
de la candidatura lliberal, qu^j a:ub
el seu «quefe» al frecte, fins les
coses mes vergonyoses tòlararen.
De '205 vots guanyaren però heu
de sabers que els <ata'anistes nialgratencs poden anar aix>b la c,\ni
ben alta, vosaltres... j i ho sabeu.
Fins als meus companys que amb
un èxit exclatant donaren la conferencia, les coaccions mes vergonyoses s'els hi feren fins a menassarlos. Convé qu'el poble net se
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era tant lo meu doior al recordar porta en son pit, iiiscrit amb lleque un cop més, en nostre airnada tres daurades, el nom hermós de
vila, havia sigut acaparat l'amor Barcelona, representant una do les
que verdaderament hauria de sen- cuatre províncies catalanes; una
tir se en pro de nostra mare Cata- altra idèntica en el vestir i en el
lunya que ni aquell hermós parat- semblant porta inserit lo nora do
Tarragona, i Ic3 altres dugués
ge era prou per alegrar-me.
En tal estat rne trovaba, quan ignals a Ica anterior3, porten inssento en les altures de la vall, una crit lo nom de Lleida i Girona.
arrnoniosa música i eanturia, dolDe tots els cantons del tàlem no
çament encisat mi dirigeixo, i veig pi-ngen hermeses banderes catalami espectacle tan gran, tan atrac- nes; en una d'ellc-3 representa'e la
tiu, que sens dar me'n compte, rec solemne escena, en que el rei en
inspira unes fortes ganes de córrer Carles, estampava en el escut de
cap a n'ell per veurer si es una Jofre el Pelós, de la sang de ses
visió o si es una verdadera reali- ferides, les sagrades cuatre barres;
tat... En menys de uns segons puc en una de les altres s'hi representa
contemprado aprop meu, i es tan quan Jaume el Conqueridor, encalo que m'embelesa que quedo com mina's ala conquesta de Mallorca:
fascinat.
en una altra representa's quan líeEs nua gran comitiva de juglors jc-Dgucr lo Grau ,fou ferit lluitant
i üovadors, cantant i tocant armo- per la reconquesta: en uua altra la
niosas balades; d' entre mitj d'ells funesta escena, eu que Pau Claris,
s'hi destaca com ura mena de finia quant les armes catalanes sorgrandiós talem, portat o sostingut tien victorioses en 1* batalla de
per cuatre hermoses donzelles, que Montjuich; eu altre la triste essctui
rcspkindentes i amb el somrís mar- en que lo Cooceller en c»p don K icat, en sos encarnats llavis, atnre- fel de Casanova, moria en les bav
Xiiii amb la .intensa mirada..,: les rricades de Barcelona,entreg;uit si
euatro barres de sang, estan mar- sang per la aixada pàtria; e.n alcades o representades, en els cua- tre l'inmoaiorable Joan Fivaüer,
tre pals amb que les don/.o.U<:s sos- lluiían per els drets de Catuiupe33en el tàlem: eu la p u t supe- nva,..
rior d'aquest i de manera que
Després, PH la part superior del
transparenta en l'interior si veu tàlem, com en una mena de corbrodat lo gloriós escut de Catalu- nisa, s'hi veuen grabades les íigu
nya: una de les cuatro donzelles res de grans homes caulaii?..,
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Mossèn .lascinto Verdaguer, Anselm Clavé, Serafí Pitarra, Santiago Rossinyol, Àngel Guimerà,
Francesc Pi i Margall, etc, ctc.
Una re«plandor intensa ho illumina tot, i en sos raigs de llum
s'hi veuen gravades eixe8 lletres
«Mancomunitat Catalana»: aqueixos raigs de llum, iliuminen i
donen vigor a una hermosa dama,
que esta en el centre del interior
del tàlem... es esbelta, atractiva,
somrient, mes... en son somriure,
s'hi veu quelcom de passades tristeses; en sos ulls shi veuen senyals
de haver plorat molt; en son incoaculat front s'hi veuen encar alguns
vestigis de passades arrugues; està
encoberta amb una hermosa bata
blava... s'apoia en na* gran bandera catalana, de quina asta s'en
desprenen grans cintes, reveladores de inmortals glòries; en el centre e'hi veuen inscrits els grans
noms de Pàtria i Llivertat... i sobre son pit s'hi veu un herraóa cor,
rtlluiut ü'amor i gravat amb llc
tres daurades s hi veu el grau i
h'iraios nom de Catalunya;
En arrivant a rai.la comitiva se
atura, i la dama, la dol<;a Catalunya aní pas corprenedor i amb
mirada que aconhorta 's dirigeix
a mi, i al notar ma tristesa amorosa me pregunta: —Qué t passa,
català! que tens fill meu, que tant
trist te Irovo!
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Al sentir sa dol«;a veu, la garganta se'm núa, la boca voldria
parlar li, però lo meu cor parla per
ella...—Uh, dolça marc Pàtria! Oh
dolça Catalunya! Ploro i e&tic trist
perquè al fugir de la vila, he deixat a mos gcraians, a vostres aimats ulls,els uns celebrant una derrota de vostra causa i una victorià ej menyspreu de vostre amor...
i els altres que com jo vos airaan de
cor, afectats greument, al contemplar tans germans falç. os i tans HUs;:
K
ingrats...
I la bella Catalunya, am Uà-J
ÍÍrimes als ulls exclama...
Oh,
bon català! corre, ctfrre cap a la
vila, digals-hi a ïl'aqucatos fill»
ingrats, que 'Is perdono, quo'ls hi ]
obro cl nieu cor, que acudeixin al 1
crit d'amor de sa mare... i als Jfiíls.'
que m'aimen els dius que no's can-í
sin per les derrotes, que amb ells
hi va sempre guardant los jmon cor
i ma vida...
' "(
— Oh dolça Catalunya! li dic,,:
aquestos estic segur que BO'S can,-:
sarau, que t'estimaran sempre! po--»
ró aquells,molts d'ella tenen OUM&'V
de roca! ro tenen sentiments per
aimar a ttx mare! no més É? imtefcf,
xen odi!...
• j" ^
— No, bon català, no Is odií|
me diu ella, no alimentis en [on coj;
l'odi... sou germans!
. -,
Jo eoe sa mare, i ']s perdouV
perdonals tu, tingals lú
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ïventcri que aquets senyors feudals
tracten de dominar lo portant-lo
j-cr un camí de degradació.
i}nv ne eabareu d'ï titular-vos,
demòcrates, defenso de tot, els que
ho sentirem de boca d'aquell qu'en
enterau-voa per primera volta
aquest any, el mateix que picava
la taul*. ÍSí e3 vritat que tens concienciu.lojtevesfechorias^'haur'e i
de fer caure els iris de vergonya,
ai:;is com te penses ser home de
euarlos ne tingueses... Si voleu sa•ber qui es el director i redactors, a
J'ineda al centre o .. al j-iij<it i allí
us ne dona-an conu. te, ai e; que vo
Ien justícia, i tcüiu ci'iieicncia d'els
vostres actos.
DKMIK'IIÀ

TIC

alg d'òpera còmica

— Escolti, ja'm faix càrrec de
lo que vostè intenta, però ja està
pres l'acort de junta autoritzant
a n'aquestos joves per a donar Ics
conferencies anunciades, i com
vostè compondrà...
J.'amo: Jo no comprenc res, ho
sents; avui mateix tens de posar
un anunci en la socieítt diguent
que queden sospeses les conferencies anunciadea.
—Però home l'assis càrrec que
ja vàrem pendrer l'acort de Junta
un dels conferenciants es dels meus
companya millors i que procedint
d'aquesta manera jo faig un paper
molt poc lluït.
J.'amo (amb posat solemnial·:
("om que'ia parles d'amistats are
vui fer te una pregunta ;/.ens algun
amic milior (jiie jo? No tinc ganea
de retreurert'ho, però ;.lii ha. à]<j;ü
(jue t'haigi fet un favor com el que
t'he fet ja, i tant deainUi'exxadamo.r·i't

Ponchs bé, are tu no ets capas de
forroe aquest petit favor que't deIJSOKNA I
mano?
L'n 1)10: Te eii\'i;it í>. buscar per- — Si home, però...
L'amo: ;;Prouü TMio ex'geixo,
què t'ho_arreglis com vulguis, petó
o sinó t'en recordaràs.
e.s necessari cuati lo que costi i po
— Bueno home, ja In furé: però
sant en practica tota ela medis que
es puguiTi usar, cp-e aquestos joves si no'm deixa esplicar, vull dirli
no donguin les conferencies anun- que això portarà molt rebo.nbori i
ciades en la societat que tu presi- qoe no sè las conseqüències q >e
portarà a n b això ....
deixes.
L'orno: Amb això pots c·.·nil.-ir,
Home... me sap greu... petó..
amb al meu apoyo que es de, in>. It
que vel que li digui... e! don;r con
l'erencies no crec que sigui cup valor, coni j.i sabs, ^.que per vtvi
mal, avana "o contrari, perquè es tuni, després d aquelles proves, ho
has olvidaiV Si hinre, ja ho saba,
una obra de cultura, i...
L'amo: jQ,ué es això de cultura mana i disposa, rom sempre. A:nb
ni ocho quarlot! Nada, nada, es això entesos ;,eh?
— Bueno, entesos.
precís que fa98is lo que t'he dit
{Continuarà)
perquè...
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Oran funció por al dia 18 de Març de 1017
La Companyia de declamació catalana inalg'ratenca, sots
la direcció del SR. VICENS HAYERR1 i do la que forman
part les Srte*. Mcm> Cama, Teresa Marques i la xamosa nena
d'aquesta vila, Vepita March, posaran en escena el sentimental
drama en tres actes i en prosa del malaurat dramaturg Frederic Soler iPitarra).

Lolliri daiaua
i la no menos nj>Tadal)le comèdia en un acte d" en Martí Giol

8c comensara a les quatre de la tarde i ;i les nou do \n nit
(>n punt.
riíEl'S
Asiento (ixo, :'»') ets.

(íeneral, 2") ets.

hnp. «L·i Eilitoriu! (jei
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Mitja entiada, ir> ets.

