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que p{, aino que sempre aporta les provep. RepasDebido á la importancia de los asuntos á traque'n res va satisfer al pöble ear té la convicció
seu la polémica que ab Vûsaltre'i tingué l'amietar
Libro
se suplica la más puntual asistencia.
plena que res de profit portarán á la práctica.
y vosallres maieixos H doiiareu la raó. En fi, g-ran 23 Noviembre de 1012:
Lo que de moment s'hi ha portât á sigut el
cosaea que durant aquet ^Qt'MinterregnoAq temps
posar
en vigor el máxim del impost de consúms
LA JUNTA DK T.A SOCIEDAD.
corn diría el 8eii3'or secretari de nostre Ajuntaen
alguns
articles.de primera necessitat, lo que
raent, desde aquella polémica hag-uea esmenat
Hi ha el sello que din: Sociedad Fabril.— ha motivat que'le tenders hagin aumentat el seu
el vostre modo de peosHr d'intolerancia y hag-ueeObreros en Géneros de Pmto. —Mataró. preu resultant tot eu detriment del pöble obrer.
siu epcoltat les atiundes rHboi]8[qne'n son día vos
¡Quins cambis més radicals observan aquells
doná nostre amie Libro y per aquest tnotiu en
senyors!.
. Un día volen lligar eis gossos ab liani^îi/no demostraría ser caballer sì de tot cor no
gonisesyoX
pce rato aumentan eis articles de
félicités l'amie Libro, per haver, encare que tart,
primera
necessitat
pera que l'obrer se posi á
conseguit qu'els del Diario de Malar ó y su Codieta forsosa.
marca, aixís ab totes les lletres, haguessiii reco¡Qu tus hisendistes tenim en nostre vila!
neg-Qt la seva eqnivocació y donat al «mie Libro
Nostra actitut.—Ab motiu de la continuaPer de moment, poblé, apunta dos tantos...
ota la raó.
da campanya d'intrigues, insidiesy falsetats que
Y ab eis actes coneixerás el valer d'els homes
deede algún temps se fa desde lescolumues de
que volen sentar plassa d'avensats y actúan de
El Nuevo Ideal, secció local, contra el partit de retrógados.
U. P. N. R., aquesta redaeció, tenint en compte
La organització administrativa de nostre
que cap deis arguments aportats á la Hum púAjuntament, en Puf reconeix qu'es de la millor
blica en sa defensa, ha sigut contestât ab la deque corra,figureuvosque tothom fa lo que li do- guda serietat, y entenent així mateix que sois
na la gana, mediant,sig-uin adietes ais vius, que
mou als autors de tan indigna com indecent
tot ho desgobernan.
campanya lo desitj de mortificarnos, sens poLa Companyía d'Electricitat vella, no fa
guer comprobar la veraeitat de lea seves insimoltri díea demaná permis per instalar un cable
dloses informacions, hem aeordat no contestar
Millora.—Havent vist amb molt bon gust el
eubterrani en nostrea carrer.-^ y el nosire Ajuntacap altra nota informativa locai de dit setmanacomeasament de les obres per fer algunes repament acordá denegarlos el permisfinsy quflnt,
ri, per Io que à nosaltres pertany, de.^preciant y
racions en la «Fábrica Vapor VelU avuy propietat
presentessiü els plans en deguda ícrma y s'atenfenlelbuitá n'aqnestos homens que à falta de
dels
Germans Guri, que segons rumors púbiics,
giiefïsin à lo qti ! lo^ liey.s'prevenen, dones ara
capacilat per defdu.SHR los ideals que diuhen BU,Sabrirá
ses portes els primers d'any nou. Aixís eTs
resulta que la Cümpanyía ja le inslalaí jinrt del
ít-ntar, s'en treten en f^nt i a fei na de ùugadera,
calellencspodrém
aplicar aquell adagi: «any nou
cable, hi lia fei bi fá difereiiie.s eí^cavacian-« sense
mal parlant il-aquells que poden donarlo.s Hissons
vida nova.»
permis de ningú
de eonsequ-ncia y morwlitat poUtljjues.
Nosalties molt ens alegrém de la millora
Aqtiet (Nir^ no e.-5 nou en l'Admiiii-stració de
Aixó uüübáiant seguirém fen púbiics tots
no.stre magiiKir; Ajiinlam-'nt ¡-iiir) qufí'm poeonveusutsde
que Calelia y els seus habitants
eis Hctes d'aquestos falso.s republicans, que vodrÍHin. citar jnolírí. tune e.s aixi-iqiii molteá son
serán
de
nostre
parer.
len fer bona feiua auant tot lo día del'bras dels
les sí'ssit)'^ qir.'.-» ll»'g-e:xeii diclámeuá de percaf'iqijiste.-^, pera que el pöble eU ;coneixi y una
mi-ü.s y Holicituid d'obres que f-i moUes veg-ades vegada mostrai lo seu Tepnblicanisrue pugui do- Aluinbrat —La companyía que té I'alummiij any qu'están executades.'
narlos lo despreci à que s'han fet acreadors.
brat públic de nostra població tant el Gas com
¿Senyors adminíetratius no sería possible reElectrieitat, à contractât la forsa eléctrica á la
LÂ REDACCIÓ.
gular una mica aquets abusos en bé de l'hono«Companyía Canadiense» per escamparla en
rabilitat de l'Ajuntament y en benefici de la moVisita grata.—El passat diumenge la reaquesta vila tant en motors com en Hum, lo
ralitat administrativa?
berem de nostre correligionari Josep Cabot presi- quai ja havém vist algans treballa comensats.
dent del C. N. R. de Mataró, qui vingué à saludarnos à nostra casa pairal, aprôfitant aquella
Enliorabona.—La doném al nostre amie y
ocasió per parlar de política general y en partiMiréu que's bonic ser tafaner, però moites
company
en -Francese Tresserras per haverse procular de nostres districtes.
vegades un está exposât á sofrir deaprecis que'l
més
amb
tots
els requisits de costúm amb la simEn aquella entrevista ensanunciála grata
fan tornar vermeil, á mé.-», ha de tenir alguna
páUca
senyoreta
Magdalena Garrîga,iieMalgral.
cosa en Detective y nocîôïïâ en sohambuli.-îme per - na\:a. de que din^ brr-en-temps v^indrá á vi-^tarnTJS'
Nosaltres estém més que contents que s'hagi
nostre particular amie y correligionari D. Santiatreballar ab més desenvoltura, precissió y treurer
triât
per companya àia senyoreta anomenada,
go
Estapé
y
Pagés
lo
que
motivá
experimentesrésultat.
sim
una
gran
satisfacció.
com
també
convensuÉs de que'n Tresserras sabrá
Ab aqüestes petites condicions un individuo
Desitjém
coralment
la
confirmació
de
dita
cumplir
amb
son deber.
passa alguns ratete que Ii permeten expanssiona
noticia,
al
propi
[temps
que
desitjém
al
senyor
algunas vegades agradables y altres desagradaCabot li hagués sigut grata la curta estancia enbles, segons eis assumptes qu'un tractu d'investre nosaltres.
tigar. Veulien, en Pw/'avuy ha investigat que el
Alivi.—Se troba bastant aliviat de I'enferMatadero nou serâ un pou sense fondo, exacte
metat
que sofreix nostre bou amie y {correligiode lo que publicá UNIÓ FIÍDIÍRAL en un article no
nari
eo
Narcís Oliver.
fa moU temps, ab laagravaotde lo que costará
De tot cor li desitjém un prompte restablil'altre pou segone indican els procediments soPrecedent del ram de Sanitat, el gobernador
nambulescos qu'en P\vf\\h. posât en práctica, que ment.
ha
firmai
una disposició, per la que's desestima
Cine Dorè—Continua assistinthi gran conno serán petits els gastos no; dones eia adminisal
recurs
interposât
en 14 de Mars de m i per
currencia,
puig
l'
e
mpresa
demostra
tenir
gran
trativos X^w en contractât tres máquines de dos
el
concejal
de
l'Ajuntament
de Premiá de Mar
desiíj
de
complaurer
al
public,
puig
que
reprecents caballs de forsa. cada una per treurer quasenta un escullit repertori de pelicoles.
tre centes plumes d'aigua.
el senyor Josep Vidal, contra l'acort de la Junta'
Municipal de dit pöble, nomenant veterinari MuSobre consúms—En nostre crónica anteCom qu'en la Caixa Municipal no hi ha un
rior
parlavem
de
la
retirada
del
flamant
projecte
nicipal á don Josep Puijagut.
céntim y eU grants projectes per assessoraments
de supresáió de eonsums que confeccionà la auohan costat una fortuna tot ho buscan nostras
menada minoria de nostre municipi, retirada
administrativos á Jcrédit, però no bi fa res, ereyém que será una millora que eis nostres venidera els estarán agrahits per haverlos deixat negáis, ofegau y rostits, sense que per lo menos
de dos siglea es tinguin de preocupar d'invertir
cantitats, d'exiingir microbis ni d'administrar
res dt'I poblé, dones eis noslres homes concejals
financiers eis dtiixaràu tota la feiua feta; es á dir
serán tantes les ventatjes, que durant eis dos
FÉRETROS, URKAS Y CORONAS
sigles no será necessari fer eleccions de conct-jals
per innecesparis. Ja veuhen si es bonic ser tade todas clases
faner.
¡Gloria al grau Lessfps mataroui, seuyor
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ÚNICO «ESARIO DE LOS COCHES FÚNEBRES CON LA EXCLUSIVA EN ESTA CIUDAD
CSFÓSITO i:s ATAUDS2

Comunicat
e e í v Y e e a T © R m

La «Sociedad en géneros» de punto convoca á
Mos sus asociados á la reunión geueraí extraordinaria que tendrá lugar el próximo martes 26
alas nueve de la noche.
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