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gracias à la campanya enèrgica y
decidida dels amichs que portarem al
Ajuntament, se pogué lograr que Gi-
rona tingué Padró Municipal de ve-
hins, à fi de que no pugue negarse
may mes la calitat de tals y per con-
següent I' us dels drets polítichs y
administratius à n' aquells que deu-
hen estar en plena posessió de dits
drets; y gracias també à la seva acti-
tut digna y valenta, s' ha impedit
fins avuy, que poguessin ser malgas-
ta ts, pera donar una innecesaria am-
plada al pont projectat sobre lo riu
Güell, els productes de las únicas
làminas de bens propis que posehex lo
Municipi de Girona. En aquest punt,
lo fet pels nostres amichs, constituex
per sí sol una prova patent de quin
siga son caràcter y verdader tremp
devant las impuresas de la realitat, y
en la impossibilitat de donar cabuda
en aquest setmanari, per la seva gran
extensió, al últim escrit que dirigiren
à la superioritat, cridem respecte
d' ell 1' atenció de tots els que senten
verdader interès per la prosperitat
d'aquesta Ciutat, donchs podran pala-
dejaren lo Diario de Gerona,ianl con-
ciensut document jurídich que conté
ademés revelacions importantíssimas
que impediran de segur siguen ma
esmersats els fondos del nostre Mu-
nicipi.

Per acabar, convé, y axis espe-
rem que ho faran totas las personas
independents, desitxosas d' una orde-
nada y recta administració, y que no
vulguin que Ms nostres edils serveixin
may la causa dels enemichs de I

erra catalana, que se voti en tots el
districtes la candidatura administra-
tiva, que es penyora d'orde, d'avens,
de moralitat y de justicia, y garantia
segura de que per demunt de tot es-
timarà sempre de preferència 'Is alts
interessos morals de Girona y Cata-
lunya.—X.

a venta del escorxador de tocinos ha
produit uns tres mil duros, y ha per-
cebut adornes quatre mil duros y pico
de la venta de un salt d' aygua; total
set mil duros d' ingrés extraordinari;
passa de vuyt mil duros los gaslos em-
pleats en jornals y comptes, que à es-
epció de las obras del quartel de Sant

Francesch que costaren unas deu mil
pessetas, la inversió del resto es ben
poch profitosa per la Ciutat.

Aquest constant despilfarro ha de
tenir fi, y cl tindrà si els vehins de
Gerona volen. Com? procurant qiíe
vajin al Ajuntament «las personas mes
significadas y acreditadas en la pro-
pietat, la inteligencia y '1 travall,
allunyant en absolut de la administra-
ció municipal als que no tinguin mes
mèrits que 'Is serveys prestats à sos
partits», com recomana lo Catalanisme
en las Assambleas de Reus y de Tar-
rassa. Defèntsant y apoyant candida-
turas purament administrativas, y si
en ellas las personas que las forman
reuneixen las únicas condicions que
'I Catalanisme exigeix, son garantia
segura de que seran ben administrats
los interessos comunals.

Se presenta are precisament oca-
sió propicia pera desterrar del muni-
cipi als politicayres y vividors, vagi
tothom à las urnas à depositar son
sufragi à favor de la candidatura ad-
ministrativa proposada per lo Centre
Catalanista y Lliga Regionalista d'
aquesta Ciutat d' acort ab altres ele-
ments autonomistas, à fi de que
triomfi y vagin à fer costat als ele-
ments que quedan al -Ajuntament de
la candidatura de administració que
en las eleccions últimas varen patro-
cinar los elements autonomistas d'
aquesta ciutat. Que las eleccions d'

nguany siguin repetició de las me-
morables de 1901, y el caciquisme es
mort y salvats los interessos del mu-
nicipi.

à vos pera que en vos rebin 1' expressió
del agrahiment de la Unió Catalanista
totas las compatricias que contribuhiren
à portar à cap tan noble y patriòtica em-
presa.—La Pàtria, la Fé y 1' Amor sim-
bolisadas en nostra Bandera seran nostre
guiatge en la lluyta. Per la Pàtria, no
mes que per la Pàtria, aniran destinats
nostres entussiasmes; y mentres la Fe en
nostres ideals se refermarà guaytant los
plechs de nostra Bandera,T Amor serà la
noslra mes preuhada arma de lluyta. Per
Amor y ab Amor prediquem noslras ideas:
Amor sentim pera 'Is companys que 'ns
ajudanen noslra tasca, com també pera
'Is enemichs, pera 'Is equivocats, pera 'Is
cegos y pera 'Is aixerrahits de cor. Amor
serà nostra ensenya perquè en Ell s' hi
enclohuen lotas las nostras aspiracions:
Amor à la Llibertat, à la Pàtria y à la Hu-
manitat catalana.— La Bandera que'ns
oferireu nos farà present à lot hora nos-
tres delers; ab Ella per guiatge nostres
cors s'enrobustiran en lo sant amor à
Catalunya y sos colors inmaculats seran
sempre viva mostra de la honradesa de
nostra causa.— Aquestos son los senti-
ments del Consell General de Represen-
tants de la Unió Catalanista, que 's com-
plau en transmetre ab sincera expressió
la Junta Permanent pera que manifes-
tantvosho à vos, ne rebin també sa justa
part las gentils catalauas que ab sa co-
operació tan bella mostra han donat de
son paLriotisme y lleal adhessió à la cau-
sa de Catalunya.—Deu vos guardi molls
anys pera be de la Pàtria.—Barcelona 28
d' Octubre de 1903.—P. A. del C. G. Lo
Presidsnt, D. Martí y Julià; Lo Secretari
S. Gubern.—A la Sra. Na Agnès Armen-
gol de Badia.

Balans,

IV

Si poca cosa feu lo Ajuntament en
1902, menos ha fet encara en el any
corrent, deixant apart lo enderroca-
ment de las casas del Pes de la Palla,
de quina millora no £n parlem, per
haberse fet per medi d' emprèstit y
venim referintnos à las obras portadas
à cap ab los recursos ordinaris.

Durant I' any que corre s' ha
construit la porta de ferro dels jardins
de la Devesa, que costà al Municipi
740 plas. y va à procedirse à la cons-
trucció de la barana del carrer del
Pes de la Palla, adjudicada sa cons-
trucció per 4835 ptas.

Malgrat això y descontadas aques-
tes dos partidas porta per ara gastats
lo Municipi desde el mes de Janer,
passa de once mil duros, quina inver-
sió com los deu mil duros gastats en
1902 tem poch se veu enlloch.

Y tinguis en compte que apart del
recursos ordinaris del pressupost n'ha
tingut durant aquest período de ex-
traordinaris donchs la talla d'abres y

Unió Catalanista.

fort, y aquesta una nova organisació,
no ja armónica, sinó antitètica y par-

ial, informada en I' esperit de lluyta
de classes.

D' una qüestió tant complicada y
gra ve com es la obrera en els nostres
temps, entregada als egoismes indi-
viduals, solament deu esperarsen lo
que à Barcelona y Bilbao^ha resultat;
la anarquia.

La Junta Permanent de la «Unió
Catalanista» cumplint 1' acort del Con-
sell General de Representants tingut el
dia 11 del corrent, ha enviat 1' ofici que
à, continuació publiquem à la Sra. Na
Agnès Armengol de Badia; la que 'ns
prega que fem publicli pera coneixe-
ment de totas las donas que contri-
buhiren à la suscripeió de la Bandera
de la Unió Catalanista.

«Unió Catalanista.—Junta Permanent.
—Lo Consell General de Representants
de la Unió Catalanista, reunit en sessió
del dia 11 del mes que som acordà per
aclamació y plé d' enlussiasme donarvos
grans mercès per la generosa ofrena que
per vostra patriòtica iniciativa feren à la
Unió las donas de nostra Catalunya.—
Com ho feu à son temps la Junta Perma-
nent lo Consell General referma la pro-
mesa de servar sempre honrada, sempre
digne y sempre ben alta la Bandera que
tan solempnement va rebre de vostras
mans en lo memorable jorn de Pasqua
granada d' enguany, y al ensemps feu
entussiasta manifestació de sos sincers
sentiments d' agrahiment envers vos,
iluslre patricia, y las gentils coopera-
doras de tan noble iniciativa qu' encarna
y representa las justas aspiracions dels
catalans de cor que per la llibertat de
Catalunya treballan. Y acordà dirigirse

Notas políticas

Altre vegada crònica negra. La
qüestió social, avuy à Bilbao, com fa
poch à Alcalà del Valle y com avans
à Barcelona, ha fet córrer la sanch
pels carrers.

Y 'Is periódichs tot es esbrinar
qui 'n te la culpa y donaria 'Is de-
mócratas à la burgesia y 'Is d' opo-
sició à las autoritats. La causa in-
mediata sembla que està are efecti-
vament en els patrons, que cometían
y toleraban coaccions pera obligar
als trevalladors à surtirse en deter-
minadas botigas y à hostatjarse de
nit en alberchs, propietat y arbitri
unas y altres, com se pot suposar,
dels amos ó encarregats de las minas.

Però '1 cas es que '1 remey à tals
abusos no 's troba pas legalment y
en la actual situació.

«lAb quin dret, admesa la absoluta
llibertat de trevall, pot privarse als
amos d' estatuhir com à condició in-
dispensable pera admetrer obrers la
obligació de provehirse en un esta-
bliment determinat? Per això hem dit
que 'Is patrons eran la causa inme-
diata perquè en aquesta vaga, com en
casi totas las demés, n{ hi ha un altre
de mediata, quina es la falta de re-
glamentació en moltas qüestions de
trevall.

Quan las professions estaban orga-
nisadas en els antichs gremis, aquets
mateixos, de comú acorl patrons y
obrers, establían las sevas reglas obli-
gatorias pera uns y altres. Arreco-
nada la organisació corporativa y pro-
clamada la absoluta llibertat en lai
professions y trevall, 1" aislament de
individuu ha portat com à conse-
qüència 1' explotació del dèbil per e

No vàrem equivocarnos probable-
ment al anunciar curta vida al actual
ministeri: la crisis està latent y tant
sols la perspectiva de les eleccions
municipals y la absoluta necessitat de
pressupostos le deté per are.

A la primera embestida, el minis-
teri Villaverde mancat de gent de ve-
ritable prestigi y condicions parla-
mentarias, ha quedat de cos present,
fins al punt de que en Gullon que te-
nia una interpelació anunciada sobre
la última crisis, ha renunciat à de-
sentrotllarla diguent que ho consi-
deraba inútil. Y encare gracias que
en Romero Robledo ha fet prodigis
d' habilitat, guanyantse à conciencia
I' honor de presidir la cambra po-
pular.

En Silvela parlant en el Congrés
de la seva retirada ha confirmat els
desenganys y pesimismes que se 1' hi
atribuhían ab motiu d' aquesta. L'
home de la regeneració espanyola hi
ha perdut ja la fé. ^Serà profeta en
^hamberlain?

Consistori dels Joehs Florals de Girona
Títols y lemas de las composicions pre-

miadas al Certamen d' enguany.

Premi ordinari
Flor natural.—Premi. Núm. 117.

pílech. Lema: Tú.

Premis extraordinaris
Un ram de llorer d' or y argent,

ofert pel Excm. Ajuntament d' aquesta
iutat. Premi. Núm. 58. L' escarment

dels esmolets. Lema: Tradició.—Accès-
sit. Núm. 129. Missa de ruinas. Lema:

omriguó la montanya, etc.
Un objecte d' art que regala 1-

Excm. senyor Marqués de Camps. Pre-
mi. Núm. 72. Tradicions polítiques de
a Agricultura catalana. Lema: Lo feu-

dalisme, etc.
Un objecte d' art, ofert pel Centro

Moral Gerundense. Premi. Núm. 76.
Dabar. Lema: Aquest es lo meu Fill, etc.

Un objecte d' art, ofrena del Fo-
mento de la Indústria, Comercio y Pro-
piedad d' aquesta ciutat. Premi. Núm.
84. A la ignorada. Lema: Canso.

Una estàtua de la «Victoire de Bru-
chon, ofrena del Orfeó Catalunya, de
Cassà de la Selva. Premi. No s' adju-
dica.—Mencions honoríficas: Núm. 149.
A la Nostra Senyera. Núm. 128. A la
Senyera Orfeó Catalunya. Núm. 136.
Himne à la Senyera. Núm. 122. A la
nostra Senyera.

Un objecte d' art que regala D. Lleó
Audouart. Premi. Núm. 118. Variats
parlaments. Lema: La vida es curta, etc.

Un quadro al oli que regala D. Pru-
denci Bertrana. Premi. Núm. 57. Te-
rra verge. Lema: ^—Accesit. Núm.
29. Dramas íntims. Lema: Fragments
de cartas,
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