UNIÓ FEDERAL

El programa de feata que aauaciá l'«Art Jove» era escullit y selecte, consistents ealarepresentació de dues sarduelefi y un dialec que
cridaren molt I'aíenció del public, especialment
la represenUció de «Tela de Araña» que fou esmerada en grau superlatiu, representació que
doná ab estricta justirûa la paient d'actors aïs
que fins avuy s'ela anomenava aficionats.
Terminada que fou aquesta representació.
va procedirse al sorteig' de varis obg-ectes régalais per les distintes societats de nostra vila,
quin résultat fou molt satisfactori ja que'd recaudaren mes de tres centes pesetes.
Nosaltres felicitem al quadret d'aficionats
titulat «Art Jove» per son triomf y bon résultat
de la festa que orgauisá, al propi temps que
aplaudim els seus progresos.
Assîstiren á dita festa l'Arcalde y alguna regidora, al propi temps que varies representacions
de societats politiques y recreativea y représentants de la prempsa local.
Y ara, com á comentari, eols direm que, coneguda nostra manera de pensar en materia política y d'acort ab les bases insertes en nostre
Programa, preferiríam l'organisació d'altres actes encaminats à acabar l'origen del que motivá
el que'm ressenyat, tot y respectan l'esperit humauitari que anima alsseus orgauisadors y co
laboradors.
trn premi.—El «Centre Federal» de nostra
Vila, considérant que la missió dels homes tots
deuría esser el conreu de l'estudi d'obres dels
grans pensadors, escullí per premi á oferir à. la
festa mes amunt resseayadá un exemplar de la
obra d'en Pere Coromînas que porta per titol
«Les hores d'amor serenes».
Segons referencies, sabem que dit premi ha
fiigut molt alabat y aplaudit.

al comentar ab aquest sentit lo programa ofîMal.
¡Quiu ridicol per Arenysl
Teatre del AtQnQo.—\íagda fou la obra
que, comja anunciarem oportumiment, representá el passat disaapte la notable compaiiyia
Blanca-Masdip.
En el desempenyp de la matc'ixa, se distingi
tota la compinyia, sobresortint la Sra. Llórente
y el Sr. Massip.
Com cas! sempre que's representen obres
dramátiques, el públic fou poc nombró.-'. ¿Quant
eus esmererem, arenyencs, d'aquest defecte, y
sabrem estimar el verdader art?
"Victima del trevall.—Ha fou víctima el
passat dimecrea, cau.santli la mort, en la fábrica
de pastea del Sr. Palomer, de Mataró, el que en
vida fou bou amic noatre, el fill d'aquesta vila en
Joan Cfinestá.
A Phora que escrihim' íiquestea rallies, profondament conmoguts, no tenim détails de com
ha ocorregut l'accident.
A l'exposa del deaventurat amich y demés
familia, traalladem desde aqüestes columnes
l'expressió mes aencera de neatre sentit condol.

tindrém de peleiar novament per p^rtarjá Calalunya al camí de la Llibertad.
Aqiiest es el meu cataUnisme y e.^sent així-í
novull posarme en periti deque un altre día
lingné.^ d'empunyar contra germana catalánf,
Ia/(Z/5 que aerviren d'eined al poblé catalá ¡»er
donar U llivertat »Is demócrates Clartí«, Serra,
Vtí'góá y Tamarit en la diada del 7 de Juny de
1640.
PERE ABBOIX SALAMI.

Calcila, Juuy de 1912.

Una selvatjada

Era la vigilia de Sint Joan que tinguerem^
l'ulí-gria de veurer entre nosalires al noetre eatimat amie en Demetri Perez, que actualmènt re-Bideix á Barcelona, que vingué á passar dos
dies ab sa familia y amica
Nosaltres, ni ell mateix, ja no peñsabaoi ab
res de lo pas.^at, perque qui mal no fa. mal no
pensa, mps, reflexionades les coses y l'autor de\
atraco á que fem referencia, ja ne extrañará à
ningú.
Pufista.
b'Antón Cassola, autor del atraco, á la tarde
del dia 23, el vpjerem mudat y poque.s hores
avants del succès no falta qui'l vejé de cada dia
en el Cassino Calellense, proba aixó que portaba
males intencions. Si es que portaba préméditât
l'anar á empendre al amie Demetri, li va costar
molt el decidirse, puigja hi havía uoea vint horea
que el que va cantarli le.s vritata y va ofendrel
Avuy aimat lector me crec obligat á moles- defensant á nostre amic Fausî Padrós, en un artar la teva atenció per donarle una idea de tal
ticle que contestaba á u'aquest tal Cassola, perque
havía publicat un article aludint 4 nostre amie
com es y sento jo el catalanisme; y m*hi crec
Rudrós sens tenir motius ju-i:ifijat3. Després de
obligat, perque, dies enrrera varis amies meus y
pa.-îsar el dia y U uit seus pensar eu rea, ens en
socia tota ells dé «L'Associació Nacionalista de
anarem à descansar, med, al ¿er á l'endemà eus
Calella»,raepregaren que ingresés en l'esmenexplicaren
l'incident ocorregut, lincident de coTothom sab que pera pastes selecles
no
M
ha
tada societat
bardíá!
y
e
á
segueix: El nostre amic Demecasa millo?' que à can Llopis de Barcelona,
araamics, jo els hi dono lesgracies tri després decom
A tots aqueta
acompanyar
á sa piomesa-^ casa
casa Rôtira.
per la confian-a que tenen ab mi com autonoseva,.se dirigí á sa casa, quant al esser ácaaa seSombrerers Sy 1.—Teléfono %.764.
va, posar la clau al pany y rebre un cop de puny
mista y per volguer contar ab el meu humil
tot va esser un, perque el aubjecte aludit QO
concurs per fomentar l'obra per elU comensada,
atre.vjni^^ôç^uvp^idrel,
de dîa y Cftra.A caca se
pero ab aentirneut deo dirioshi que per avuy me amagá èu una portalada
Festa Major.—Programa de fest^ijos que
y sortintU per darrera
es imposible d'allistarme ab ells.
la Societat tAteneo Arenyense»'ha organisai ab
l'agredi cobardament.
¡\Ies, no perque jo .«iga nacionaliala ni que
motlu de la propera festa major, la que tindrá
Els abaixfirmala,proîeatan cnérgieameut
tampoc jo no els hi tinga â n'elisi Res de tot aíxó d'aquesta selvatjada pprUda à termeá altea hoHoc durant els dies 9, 10 y 11 del prop vinent
Juliol:
imposibilita el meu iugrés à l'esmentada «Asso
res de la nil per un que's vol dir cataiauista y
. Día 9.—A lea 12 del matí. Concert vermout ciació». Encar que no en cap entitat catalanista,
protestém del catalanísme d'aquest jove, perqué
en lo saló Café;=A lea 3 de la tarde. Concert ins- no per aixó deixo de aer autonomista, bastaria
eia calalanistes no fan selvaijades d'aquesta cla
trumental en la Societat.—A les 9 de la nit Se- dirse federal com jo me die y soc, per treure el se y fem un crit d'alerta á les autoritats perque
renada enfront de la Societat, .durant l'encesa
si es tornaá repetir semblant acte, pot porter un
duple, com bastan aixis mateix les probes per
dels focs artificials.
gros
conflicte.
banda d'ells, de la seva catalanitat Pero lo que
Acabat aquets tindrá lloren lo envelat que
Buck, J. Ferré y Ferré, Antoni Boa
per avuy imposibilita de que jo me unexi à vo- F. Jaume
dita societat aixecará en la platja de Llevaiit, la
Padros, I). Francesch Tresserras, Tomà
saltrea, que vósaltres sois g-asié.u el nom à secas Llms Andreu, Salvado Simon, Jaume Galc
representació de les «plaudides operetes «MujeJoseph Coraminas, J. Bsposit, Llorens Rom
res vienesas» y «Canto de primavera», per la
de Nacionalistes y de Nacionalistes, jo entenc
firmes).
'
compauyla del Teatre Nou de Barcelona que dique lo mateix ae ho pot dirse un carlí, que un (segueiasen mes
rigeixen elsaenyors Santpere y Conti.
borbonista. Els primera podríen voler el nacloDía 10.—A les 10 del matí. Salutació á les
nalisme, per imposarnos el dia de nostra victoria^irónica
Caaes Conaistorialc per la orquesta de la dita So- à
n'el seu Idol ñ sía en Jaumet ab el seu absolu- Una Vetllada.—Díumenge prop-possat y
cietal.—A les 12. Concert vermout en lo auló Caarganisada per elements de dintre y fora de la
fé.—A les 3 de la tarde. Concert instrumental en tisme, convertir en camp de disbauxa nostre
societat
«Centre Obrer» se celebré una vetllada
la Societat.—A les 6. Ball á l'envelat.—A les 9 de terra, y per últm els monárquica borbonistes,
literaria
y choral, prenenthi part entrealtreselela nil. Serenade enfront de la Societat,—A les 10. portarnos un rey com en Feíip IV, que á cada
menta,
el
s simpátics barítonos Viusá y Tallardá
Ball k l'envelat.
provincia catalana hi tinguós un compte de
que ab l'ajuda de la tiple senyora Balaachy el
En la primera part d'aquesí ball tindrá Hoc
Santa Coloma, y p^r conceller seu, un compte
inestre Salóm donaren un reals á la festa.
un extraordinari ball de rama.
duc d'Olivars.coQvertint nostre Catalunya ab una
Tots racullireñ aplausos merescut^ deixant
Dia 11.—El programa per aques día es el ma- naciópobrement gobernada y ab la tiranía com
en el cor de tots els assistents un recort mes deis
teix que l'anteriorá excepció del ball de rams,
bons que de dita societat guarden els assistents
la que exercían els hornea avants anojnenats.
Per amenítzar aqueet programa la Societat
ais seus nctea,
ha contractât k la antigua y acreditada orquesta
Per lo tant, com que á vostre Associació tant
Nostra enhorabona ais ¿organitsadors, aixía
«EacnlaosD de St. Saduruí de Noya, corrent à cá- hi tenen cabuda(meutresse diguin nacionalistes)
com ais que hi prengueren part.
rrec de l'adoraista de Üirona Sr. Comas, l'empla- els carlina com els deméi monárquics, per aixó
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eament y adorno del envelat
jo no puc ser deis vostres perque entenc que'
tín lo proper número eaperem poguer com-*' la Catalunya que tots avém de deaitjar ha de ser
pletap lo prog.-ama general de festeijos, publinetament Republicana, per poguer abordar els
cant el de la Societat «Casino Industrial» y l'ofiproblèmes del progrès que tan interessan á noa
eial de l'Ajuntament que per are sembla que
EL día 29 del present mes, una comiesió de
porta el aeu desentrotllô à pas de tortuga y molt tre patria.
admiradora del desgraciat poeta Isern, visitará
aquest poblé per rendir tribut al mentat poeta
bé podría esser que sortis acabades les festes.
Jo crec que me explicat ab sensillesa y per
La comissió arribará á l'estació de Vilaaar de
Podem adelantar no obstant que les festes
lo tant, que m'haureu entés y eaaent aixis, crec
Mar
el malí á le.-» 9 y es trasladará á la tomba ^e
religiosea aoa les que omplenarán la totalitat de
dit poeta per la larde.
que
baureu
comprés
que
per
jo
ser
dei
s
vostres
dit programa y^aixó no pot sorpendre á niugi'i ja
Segons ens comunican, )es Autorität^ de dique es cosa sabuda de que per festeijos populara es précis que vostre Associació es digui republi- ta població
hi acudirán à dopar mes reala al acte
no hi haigi may cuartos á l'Ajuntament com euc- cana qu'aixis fugirán algúns homes que tot esIiis Companys y correligfonaris de Cabrera y
eeeix aquest any que per falta áQ-coniquihussent
no catalanistes tot ho esperen de una monarla dita comissió eu.s pregan que per medi de
aquest periódic invitém á tota ala BOIÍM y adbii.
saber) que fèr que tingui carácter popular.
quía, si -no ho feu prompte, no precisament
radors,
perque faasin el possible de concorrer á
Bsperem dones la seva publicació per acavosaltres, sino totes les societats que es diuhen
dit
aciequeaixisels
quedarán agraits.
barnos de convencer de la rahó que'ns assiateix nacionaliatesel dia que hagim alcañsat el triomf,
Imprenta H. Abadal, Rambla Mendííibal, 4«.—MtUré
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