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DANTE

Essent nacionalista l'acció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el
dret y eldever de cooperarhi tots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionalisme,
qualsevulga que sia llar pensar y sentir en materies religioses, polítiques y
socials.
(DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALkNISTA)

COMENTAR]
Com a nota d'actualitat política cal dedicar un co
mentari al debat Perrer que podria portar conseqiien
cies importante, que deuria portarne si no visquessim
en un'atmásfera de con vencionalisme
polítich, agrava
da pelfet d hacer comensal el debat el inca ye indicat
pera ferho, en Soriano. Al nostre entendre, a qui co
rrespon portar el pes del debat es ale representante
catalans y pincipalment als catalanistes de la dreta
que son els menys sospitosos per una cosa aixís, enea
rrilant la discussió al sea verdader terreno.
No's tracta de reivindicar la memoria den Ferrer,
es tracia de quelcommés enlayrat, de Cali ideal de
jus
ticia qui deu estar molt per sobre de toles les passions
politiques, es tracia de lluytar per la supremacía del
poder civil contre les lleys d'excepció que son un estig
ma infamant perdí poble que les sofreix. No deu esser
l'objecte del debat evitar que'n Maura torni al poder,
sino impedir que per cap rahó ni motiu es julji y con
demni valentse dan códich, segons en Melquiades Al
varez, anacrónich y duna severitat draconiana propia
solsament deis temps miljevals.
Mes consti que no tenim cap fé en ele resultats; el
procés Ferrer seguirá la maleixa sort que'l procés de
Montjuich y la fatídica montanya continuará essent
als ulls del mon un rest de l'Espanya mitjeval ahont
hi cura encara l'esperit de Torquemada. Estem al co
mensament del debat y fa comensa a veures que-encara
que sembli mentida, a Espa.nya hi ha quelcom intan
gible, indiscutible, quelcom que no's pot equivocar ni
molt menys esser posal en interdit encara que's tracti
del suprem ideal de justicia, y altra cop veurem com
al arrivar a cert punt, com al voler discutir certs pres
tigia es pronunciará la para ula sagrada Tabú y per
damunt de les velles institucions históriques se inscriu

les paraules de l'evangeli de Sant Lluch
visa protectora.
Noli me tangere!
ran

com

a

di

JEPUS

NOTES LOCALS
QtESTIÓ INTERESSANT

Déyem

la prop-passada setmana, que'n aquest nú
tractartem ab més extensió de la qüestió susci
tada sobre l'establiment per un «Gremi d'Agricultors>
d'uns dipósits de latrinas, en el barri de Llefiá, lloch
el turó de Caritg
El debat que'n la sessió d'aquesta setmana suscitá
en Martí Pujol, ens estalvía de
procurarnos datos pera
estudiar dita qüestió, tota vegada que en el debat dit
n'hi varen portar els sulicients pera conéixerla y nos
tres llegidors els podrán llegir en la ressenya que de
la mateixa publiquém.
Per les manifestacions tetes en la sessió, resulta
que uns agricultors de Badalona varen solicitar
en 1904 la concessió del servey públich de
l'extracció
de latrines en aquest terme municipal. En una de les
bases de la solicitut, segons manifestá en Sió, s'hi
demanava l'exclussiva de les extraccions per quinze
anys. L'Ajuntament d'aquella fetxa no va oposarse a
l'establiment a Badalona de les extraccions per el sis
tema inodor, com no s'hi oposa l'actual, pero
no
concedi el privilegi durant els 15 anys, com se solici
mero

tava.

Poch després fou lolicitada pel ‹Gremi d'Agri
cultors l'instalació d'uns dipósits en el turó denCaritg
y l'expedient d'aquesta solicitut, segons digué en Pu
jol en la sessió, sofri extravíos. Y ara el «Gremi»
procura reproduirlo y al ferho no s'ha dirigit al Ajun
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l'espay, ni la barreja
parlament
va ter en Pujol
d'assumptes que en el
relació pot ha
comprenem
quina
permeten,
no
car
ho

tament sinó que directament fá les gestions dintre les
autoritats de la provincia.
parlar
Fetes les anteriors manifestacions, aném a
que
no es pas l'es
díes,
suscitada
aquets
de la qüestió
tabliment o no establiment del sistema inodor en la
extraccio de latrines, sínó l'emplassament deis dipó
y que
sits que vol construir el «Gremi d'Agricultors
molt
Badalona
y
en
lloch
está situat a la sortida de
dintre
pochs
futur,
potser
en
lo
aprop de poblat y que
anys, se trovará dintre les edificacions. Es neeessari
puntualisar bé l'actitut en que s'ha posat l'Ajuntament
perqué no hi hagi ningú que la desvirtui, y es que
l'Ajuntament es entusiasta partidari de l'establiment
del sistema inodor, que es el solicitat per el <Gremi
d'Agricultors, y s'oposa que l'instalació deis dipó
sits, repetimho, se fassi en el turó den Caritg, per
estar situats a poca distancia de la carretera y del
nucli de població y en la sona d'aixamplis de la ciu
en
tat. Precisament un dels ajuntaments presidits per

rem

que's refería a la qüestió d'ara.
Que es aixís, tothom se'n podrá convencer llegint
la ressenya de la sessió en aquest mateix número.
En primer lloch ens fixarem en la llarguíssima
narració seva y crítica de la qüestió consemblant que
fá prop d'una vintena d'anys va suscitarse en el Con

,

regidor

Pujol,

D'UNA FUGIDA

costum
la sessió de
aquesta setmana y en ella hi va parlar llargament peen
ra defensarse —segons digué—deis cárrechs que
ferse
varen
contra]
<Grede
l'anterior
els parlaments
mi d'Agricultors, y contra d'el'.
El parlament den Pujol, que ell va calificar de defensa, va esser una peroració llarguíssima que hem
procurar extractar, ab la mejor extensió possible, peEl
desde

ra

un

en

Martí

quant temps ensá,

contra la

va

assistir

seva

a

quels nostres llegidors puguin judicarla,

com

perque ni

verhi entrels mérits contrets per eh l a Badalona ab una
instalació d'uns dipósit de latrines y per aixó no te
nim el mal gust d'incorrer en el mateix vid. Ademés
les répliques al discurs fetes per l'Arcalde y els regi
dors Vehils, Sió y radicals en Costa, com de cos
tum, se sortí uns moments de la qüestió—varen des
virtuar per complert la part del discurs den Pujol

dríen resultar la mort de bona part de l'urbanisació de
aquella barriada, o sigui la no edificació de part deis
carrers del plano que l'Ajuntament, durant la presi
dencia den Pujol, maná fer al Arquitecte municipal.
Es donchs natural el prevenirse pera no destorbar
el progrés normal de l'urb badalonina, com també fer
cumplir la 'ley de Sanitat, car per sobrels interessos
duna societat, encara que sigui una que vol establir
de Badalona.
un higiénich servey públich, hi han els
Que's faciliti establiment del sistema inodor
pera l'extracció de materies
sense donar privilegis,
fecals, tothom ho aplaudirá; pero d'aixó a ajudar
quels dipósits s'estableixin casi a dintre la població,
essent tan extens el terme municipal y haventhi tants
llochs ahont establirlos que no perjudicaríen a la po
blació ni als propietaris deis terrenys vehíns, hi ha
gran distancia
Que ho estudiessin bé els del «Gremi d Agricul
tors,, fora convenient, en benefici propi y en el de la
ciutat, ja que diuhen que al establirse en <Gremi, els
guiá abdos interessos.

Y

precisos,

seu

Pujol, va encarregar y aprová un plano, modificació
del general, quins carrers projectats, amples y espa
yosos toquen en lloch més Iluny de la carretera del
que voten construir els dipósits y per lo tant l'emplas
sament d'aquets, a més de que poden esser una moles
tia pera'l vehinat y un perill pera la salut pública, po

AL ENTORN D'UN DISCURS

els més

tam-

bé els curts comentaris que sobre la mateixa fem. Fa-

sistori badaloní sobre unes ofertes de la -Mutua» de
Barcelona y una alabansa de la gestió que's proposa
desenrotllar el <Gremi d'Agricultors, ab l'explotació
d'aquell servey públich a Badalona. Empró al comen
tar aquesta part del discurs den Pujol devém dir sin
cerament que trovarem de molt mal gust y de poch
respectuós pera'l Consistori y regidors el que esmen
tés influencies de diputats y reparts de diners al par
lar de la Mutua>, y del allavors gerent seu en Galo
fre, pera acabar dihent que semblava que l'influencia
del caciquisme Galofre encara imperaba en el Consis
tori.
En Pujol coneix tant com nosaltres als seus com
panys regidors y sab que després de citar poch es
crupuloses costums, que suposa existíen fá aprop de
vint anys, buscant semblanses ab ara no he podía ni
ho devía fer sense cometre una injusticia ab el Con
sístori y molt especialment ab els seus companys de
majoría. Es un mal procediment parlar de l'honra

propia y no recordarse de la
compte en din paraules injustes

deis altres no parant
que Is poden molestar

y ofendre.

Ademes

no

entenem

a

que

ve

retreure influencies

diputats, si aixó ens faría adonar si es que ja no
s'hagués vist prou bé, de l'intervenció declarada den
Plaja en l'assumpte per més que en Pujol dongui per
de

filia de la casualitat.
També resulta poch serio pera un ex-Arcalde el
din que un Arcalde, el primer magistral popular, deu
procurar enterarse per ahont arriba un funcionad
técnich pera anarlo á rébrer, sobre tot després que
aquell y els seus acompanyants no's recordaren d'anar
Creyem
a l'Alcaldía fins després de feta l'inspecció.
elevada
mes
la mis
consideraba
que
era
que en Pujol
del
Arcalde.
sió
Y finalment no podém admetre en un home del
ciar criteri den Pujol, que cregui ab aquelles manires
tacions que va ter de que considerava era desitg deis
regidors el que ell s'allunyés del Municipi, car sols
llegint l'acta de la sessió y les ressenyes de tots els
periódichs locals, a excepció de Sol Lrent, queda des
feta la seva apreciació. Lo mateix deu negarse lo que
digué de les renuncies den Botey y den Cuixart, que
ja sah eh l y tothom que foren voluntades per cambi
de domicili y malaltía respectivament y de la no assis
excusa

que

es
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tencia també voluntaria al Ajuntament den Domenech,
a causa de la seva denuncia sense proves que'l posá
en ridícul y l'incapacitá pera fins tant no provi que si
gue just en la seva conducta.
Fins aquí els comentaris que'ns sugereix de mo
ment el discurs den Pujol. Ara ens toca dir unes pa
raules sobre la seva sortida del saló del Consistori
desseguida que acabá el seu discurs
De primer devém calificar dita sortida de gens
seria y de desconsideració al Consistori, y després
dirém al senyor Pujol que el sortir sense volguer es
coltar les répliques deis regidors aludits per els seus
cárrechs, no perjudica a ningú més que an eh, car fá
creurer, ab fonament, que les seves acusacions no
deuhen esser justes, ja que no té el valor de sostenir
les y ratificarles després de les rectificacions deis
aludits.
Un Consistori municipal ahont hi ha la representa
ció genuina del poble mereix y es necessari que sigui
tractat ab més respecte. Creyérn que en Pujol, si bé
ho medita, ho entendrá aixís y rectificará el seu pro
cedir, de lo contrari justificaría y asentiría ab el sis
tema usat per un regidor—avuy ex-regidor—durant
la presidencia seva y la den Botey.
LA veritat EN

MARXA

Sol Lren1 segueix olvidant la seva promesa, feta
el primer número, de tenir per norma y guía «la
veritat y l'ingenuitat,
En el seu darrer número publica una ressenya de
la sessió, que ningú coneix que sigui la que va cele
brar l'Ajuntament de Badalona el día 21 de Mars. Ni
el mateix que va feria ho den sapiguer.
Alló no es més que una nova habilitat del confrare
pera poguer justificar la publicació d'una denuncia, en
el primer solt de la <secció badalonina,, dirigida al
Governador Civil y contra l'Ajuntament
Recomaném a tots els badaloníns que llegeixin
Sol Ixent y veurán fins a quin gran d'habilitat inven
tiva arriba la Redacció del confrare al publicar una
ressenya de la sessió, totalment diferenta de la que
publiquen els demés periódichs locals; desfigurant ab
aquella bona fé quels caracterisa el debat y el darrer
acord que'n ella se va pendre
en

BERENGUER.
Observació.—Per

local,
pert l'oportunitat.

car una
no

nota

manca

d'espay deixém de publi
en el vinent número, si

que anirá

Ensenyaasa
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DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ

ORDINARIA

DEL DIA

28

DEL MES PASSAT

Doná comens a tres quarts de set ab assistencia
deis regidors senyors Vehils, Monés, Batlle, Sió, Pa
gés Antoja, Casas, Bosch, Pujol, Fió, San Martín,
Serra y Costa, baix la presidencia del Alcalde en Jo

seph Vergés.
Després de llegida l'acta
Pujol demana poguer firmar

de la sessió anterior, en
la mateixa ab protesta,
car tot lo que en ella s'hi va dir, diu que va
fundarse
sois ab suposicions y al mateix temps pera no incorrer
en la responsabilitat que senyala l'article 180 de la
Lley municipal. S'aprova l'acta ab les manifestacions
den Pujol.
S'aproven uns dictamens de la Comissió d'Obres
concedint els permisos solicitats per en Joseph Marot,
Francisco Cuixart y en Joseph Estapé.
--Se'n aprova un de la Comissió d'Hisenda sobre
pago de comptes que importen 3,481'49 pessetes.
—Passen a les respectives comissions les instan
cies presentades per en Baldomer Palmer solicítant
permis pera construir una casa al carrer de Weyler;
altra den Pere Martín Soler pera construir un panteón
y una tomba, y una altra den Eusebi Gasol oferint la
casa núm. 127 del carrer Reyal pera estació telegrá
fica.
—S'aproven les nomines de la brigada eventual
en la quels jornals pugen 192'18 pessetes y els car
ros 144 pessetes
—S'acorda, a proposta del Alcalde, el pago de la
estancia deis pobres de Badalona en l'Assil de les
liermanites de Mataró.
—La presidencia en nom del Ajuntament y Junta
de Socors dona les gracies als particulars, entitats,
periódichs, etc.. que han contribuit a la suscripció
iniciada per l'Ajuntament a favor de les families deis
náufrechs badalonins.
Lo de les latrines. S'aixeca en Pujol y diu: En
el desenrotllo de la discussió del assumpte de les la
trines va escamparse en la sessió passada sobre meu
una nebulosa que'm cal esbahir. Va tractarse de que
s'havía obrat a espatlles del Ajuntament y aixó -diu
—es complertament fals, ja que s'ha portat en la for
ma acostumada en semblants assumptes. En aquesta
qüestió hi ha dos aspectes: un de delicadesa y un al
tre de procediment. En el primer cás haig de rer
constar que totes les manifestacions que's feren, son
sense fonament, ja que si jo he intervingut en
el ma
teix, ha sigut, no com interessat, sino requerit pels
agricultors a qui per la seva humil condició y per es
ser del meu estament no puch negárloshi el meu con
-

curs

d'idiomes

Francés, Anglés, Alemany.
Gramática castellana y catalana.
Conferencies batxillerat.
Comptabilitat comercial.

Informarán:

NOVA

San francisco 13.-BADA1011A

Fá sapiguer la pressió que segons diu, se li feu
pera acceptar lanar en candidatura en les passades
eleccions, citant an en Vergés y calificant l'acte seu
d'acceptarho de moment de debilitat. Censura als
regidors que varen cGmbátrel no estant present en el
saló y extranya que se I tracti ab tan poca considera.
ció. Aquesta malehída qüestió —segueix dihent—ha
provocat un acte atentalori a la seva dignitat del qual
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protesta enérgicament, car se va veurer quels re
gidors no estaven enterats del mateix. Si en Monés
afegeix en lloch de callar y deixarme atacar hagués
manifestat lo que jo Ii havía confiat respecte aquest
ne

-

assumpte, segurament no hauría passat rés.
En Monés l'interromp dihent que nos recorda de
que n'hi hagués parlat may.
En Pujol demana que no se l'interrompi que ja Ii
contestarán quan eh l hagi acabat y diu que tenía la se
guretat de que en Monés no se'n recordaría.
Pera tractar l'assumpte aquest s'ha partit de l'ins
pecció del Inspector de Sanitat, y no hi ha rés més
mancat de fonament, puig l'expedient data del any
1904 o 1905, que degut als manejos caciquistes, va
quedar encallat, ab pérdua de documents, no havent
fet cap trevall sobre'l mateix perque passá després a
ocupar l'Alcaldía y podía semblar que aprofitava
aquesta ocasió pera tirar endavant el projecte. Des
prés y no tenint el cárrech de Arcalde, els agricul
tors me demanaren el meu concurs pera remourer
l'assumpte, donantme ab aquest motiu el cárrech de
correvedile en la qüestió, entenent que l'Ajuntament
no té dret a fiscalisar
els actes que ab aquest motiu
fassi, aixís com tampoch que'l carrech de regidor el
privi de trevallar a favor de la qüestió, de lo con
trari sería negar el dret de ciutadanía an dl y als po
bres pagesos, als quals pel carinyo que sent per ells
defensará tota la vida. Els regidors va dihent, varen
proposarse passejar la meya honra per el saló, no
tenint en compte que d'honra en tots els ordres de la
vida sois n'hi ha una, car no existeix la divisió de la
honra en pública y privada.
Explica a continuació el per qué de la seva pre
sencia en el lloch de l'inspecció, que no es altre que
l'haver rebut de l'Alcaldía una comunicació (que Ile
geix) notificantli un ofici que aquella havía rebut del
Governador ordenant facilités al Inspector la seva
gestió al venir a inspeccionar el lloch ahont s'hi ha
vien d'instalar els dipósits de letrines y que ho trans
metés als interessats. Per aquest motiu vareig assis
tir a l'inspecció, venint després a saludar al Arcalde.
Extranya com en Vehils s'ha sentit molestat, car
l'Inspector obra autónomament fent lo que li plau.
Explica també per qué en Plaja l'acompanyá ab son
automóvil, detallant la casualitat d'haverse trovat dit
diputat ab l'Inspector, fent que ell els anés a esperar a
tots dos a Sant Adriá. Segurament que l'Arcalde es
perava que vingués en tren y aixó fou causa de la
molestia que tingué aquest y sosté la teoría de que
l'Alcalde tenía que mirar per ahont vindría l'Inspector
anantlo després a rébrei. Va seguint defensant an en
Plaja y citant que l'acort del Ajuntament en la sessió
passada cau de pié en l'article 71 de la Lley munici
pal que diu que'ls Ajuntaments sois poden tractar
assumptes administratius y en el 180 que castiga tot
desacat a l'autoritat y l'Inspector de Sanitat es una
autoritat governativa, a la qual se va censurar en la
passada sessió. El Secretan, forsa hábil, segons diu
eh, ja s'ha apressat a amanyar l'acta de manera que
no hi hagués responsabilitats. Segueix dihent que
li
importa poch en la forma que's resolgui l'assumpte y
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lo que l'Ajuntament digui en l'informe, perque'n tin
drá prou ab la satisfacció d'haver trevallat pera posar
a Badalona higiénicament a l'alsada de les poblacions
que creixen y avensen com Mataró, Manresa, Saba
dell, etc., que tenen establert el servey inodor ,en la
extracció de latrines.
Cita á continuació els trevalls que la Mútua va fer
pera implantar a Badalona fá divuyt anys dit servey;
empró veyent que dita entitat cometía nombrosos
abusos a Barcelona y després d'estudiar les bases que
aquella presentava, els agricultors cridaren l'atenció
del Ajuntament y no s'acceptá, conformantse en con
tinuar prestant aquell servey en les péssimes condi
cions en que actualment encare se fá. Parla després
d'un senyor Galofre de la Mútua que durant aquell
temps exercía un verdader caciquisme, que feya vuyt
diputats y que repartia diners. Va seguint parlant de
quan el Gremi d'Agricultors en 1904 o 1905 solicita
fer dit servey y establir uns dipósits. Aleshores en
Galofi e va moure als propietaris pera que s'hi opo
sessin y qui sap si aleshores també corregueren di
ners pera que s'encallés la resolució.
Exposá que no
es cap perill pera la salut pública
l'establiment dels
dipósits en el lloch ja indicat, car continuament s'hi
escampen d'aquesies materies pels camps y al en
semps que també existeixen dipósits d'escombreríes
y femers en llochs equidistants al de les latrines Sosté
gneis dipósits se fan en condicions de que no hi hagi
filtracions. Va seguint fent una pila de consideracions
defensant el sistema inodoro pera l'extracció de latri
nes, semblant de la seva peroració que l'Ajuntament
s'oposa a dit sistema, cosa que no es veritat.
Cita algunes de les bases presentades y declara
que després de lo que ha fet en bé de Badalona no
mereixía la bergassada que rebé en la passada sessió,
encare que I' importi un pito l'actitut de l'Ajuntament
en aquest assumpte. Parla després de desconsidera
cions que suposa rebudes per en Botey, en Cuixart
en Domench als quals preté que sembli que seis ha
volgut eliminar y vol fer veurer que an éll també se'l
vol eliminar. Y acaba son Ilarch discurs tornant a din
que al oposarse l'Ajuntament a l'establiment del siste
ma inodoro y dels susdits dipósits de latrines a Bada
lona, semblaba que aquell volgués resucitar el caci
quisme den Gafare.
(En Pujol ha enrahonat una hora y mitja essent
escoltat ab atenció pels regidors empró al co
mensar a parlar en Vehils contestant a les ala
sions que ji ha Jet, abandona el Saló en Pujol, cau
sant sorpresa en el públich que's conyerteixdesprés
en censura al veure que no torna a entrar).
En Vehils contesta a les manifestacions den Pujol,
que enterat de la comunicació del Governador, que
no indicaba per ahont arribaría l'Inspector, l'esperá
allá ahont deuhen esperarse tots els que vinguin a
cumplir una Comissió oficial en la localitat, l'Arcaldía.
En Vergés, desde un escó, diu que s'extranya que
en Pujol hagi dit que eh l l'había enganyat.
També ha parlat d'un document extraviat, afegeix
en Vergés, a lo que he de objectar que durant la meya
permanencia a l'Alcaldía no se'n ha perdut cap. Sent
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en Pujol no estigui present pera demanarli que
rectifiqui quelcóm de lo que ha dit. Ab toles les
qüestions, va dihent, obro ab imparcialitat y qui sab
si he tingut massa tolerancia ab els parlaments deis
regidors, empró no he fet mes que seguir la costum

que

obrar conforme al meu modo d'esser perque no vull
autoritari. D'aquesta qüestió no en tenía cap mes
noticia, repeteix, que un sobre tancat a nom de senyor
Martín, presidente de la sociedad de letrinas, el
qual vaig fer a mans den Pujol perque había sentit dir
qu'hi estaba interessat. No crech que ningú s'oposi a
que s'estableixi a Badalona, el sistema inodor en les
extraccions de letrines, y sois es disenteix del lloch
d'emplassament d'uns dipósits. No soch partidista ni
dels quels volen ni deis altres y obraré sempre ab
justicia, manifestacions que vareig fer als que s'hi
oposen y també al Inspector de Sanitat en una visita
que li he fet Acaba repetint la seva crida als regidors
pera que trevallin tots, sense tendencies, pel bé de
Badalona y afegeix que quan acabi el seu comés no
demanará pera eh l cap gloria, car tota la feyna que
fem ha de ser obra de tots, may sha de fer personal.
En Costa creu que després de la fugida den Pujol
s'hauría de sospendre el debat. Empró no obstant
parla combatent la gestió den Pujol a l'Alcaldía en
l'assumpte de l'Escola Moderna. No extranya que tin
gui tant carinyo en Pujol als agricultors, més no
ho ha sigut sempre aixís. Segueix contestant algúns
altres punts tractats per en Pujol, entre ells el de que
no es veritat que s'oposi al servey inodoro
sinó a l'es
tabliment d'uns dipósits de latrines en un lloch proper
a poblat. Si en Pujol hagués sigut noble les explica
cions donades aquí, les hauría portat avants de portar
l'anunci el B O.; habent fet lo contrari fá suposar que
no es tant just com aixó. Acaba demanant se
cridi an
en Pujol pera que dongui explicacions sobre tules pa
raules que podlen atacar la dignitat deis regidors, a
lo que contesta en Vehils que aquel] se refería a exer
cicis anteriors, replicant an aixó en Costa que'n Pu
jol había dit que's tornaba al temps den Galofre y com
que segons també ha dit, aquest repartía diners, es
necessari s'aclareixi.
Parla a continuació en Sió censurant an en Pujol,
el que després d'haberlo escoltat, sen vá sense espe
rar la resposta deis demés. En Pujoi ha dit que.]
lloch
destínat dista un kilometre y aixó no es veritat, ja que
hi ha molt aprop un carrer. En Pujol, segueix dihent,
ha tingut un especial cuidado en posarnos enfront deis
agricultors com si l'Ajuntament s'oposés al servey
inodoro y rés mes fals ja que aquest sols y esclusiva
ment s'oposa al establiment deis dipósits en el lloch
indicat. Manilesta a continuació que la comunicació
enviada pel Gremi d'Agricultors demanant permís
pera instalar els dipósits anaba firmada per en Pujo].
extranyantse que aquest hagi dit que había servit sois
de correvedile. També s'extranya que en Pujol s'hagi
descuidat de esmentá una base en la que's demanaba
l'esclusiva d'aquest servey per 15 anys. Acaba maní
festant que encare que l'expedient datés del 1904, de
bien dirigirse al Ajuntament actual demanant el seu
parer ja que'l que en aquella fetxa regía, deixá aban
esser

NOVA

5

donat y no concedí lo que solicitava el Gremi d'Agri
cultors. Aixó constitueix una desconsideració al Ajun
tament y es per aixó que ferem constar el disgust que
sentíem per la forma de fer els trevalls.
En Serra censura durament an en Pujol y an en
Plaja, sobretot al primer per haberse ausentat sense
esperar que se li contestes. Parla també d'una supo
sada oferta de la Secretaría an en Botey.
En Vehils fá manifestacions de negad&
Rectifiquen abdós y en Sió qui es ratifica ab tot lo
que va dir en la passada sessió.
Parla també en San Martín dihent que en Pujol ha
aludit a varis regidors sense esperar que se li contes
tés. A continuació esplica que en el seu país d'encen
dre les barrinades en les pedreres en diuhen la pega.
Aixís quant se fá aquesta operació el de fora diu pega
y el que encén contesta pego;pega y se va; lo mateix
ha fet en Pujol.
Després de parlar breument en Fló puig no vol
rebatre lo dit per en Pujol estant ausent, la presidencia
aixeca la sessió.
Eren tres quarts de deu.

NOTES DE

TEATRE
GENT NOVA.—Flames

en

l'om

bra, drama de D. A. Butti y La
gloria a casa, den Joseph Ponsa.
Flames en l'ombra de D. A Butti, adaptació ca
talana de R. N. Gatuellas y P. Pellicene, es un drama
d'acció quelcom confosa y en el que sois hi varem
trovar dos tipos molt ben dibuixats, el de Mossen Ri
cart y el de 1 Isabel, deixant apart els dos secundaris
deis vells servents del primer.
L'acció consisteix en el retorn a la casa rectoral
duna germana de Mossen Rieart, la que un jorn va
rugir ab un home que la va fer mare, abandonantla
després. L'Isabel a casa el seu germá no sab avenirse
a la vida de solitut y reculliment d'aquella
rectoría y
al trovarse ab un jove, tul d'una dona de la que Mos
sen Ricart n'había estat enamorat, contínua visita de
la casa, se veu estimada per aquest y ella li corres
pon. D'aquest amor s'anuncia un fill y allavors nova
ment l'Isabel es veu abandonada per el seu segon

aymant.

L'escena final, la millor de l'obra, es una hermosa
y humana Iluyta de sentiments en que Mossen Ricart
no Iletisa a la seva germana,
pecadora per amor, y
marxa ab ella cap a la montanya, allá ahont la maledi
cencia y les envejes de la ciutat no hi arriben. En el
transcurs de l'obra, s'hi celebren unes eleccions pera
ocupar el cárrech de Bisbe y Mossen Ricart, sacer
dot sabi y virtuós se veu derrotat per el secretari ge
neral, home molt ambiciós.
L'execució bona per part den Boix que interpretá
el Alossen Ricart ab molt carinyo y en alguns mo
ments estigué inspiradíssim. Fou secundat per les se
nporetes Riera, Fornés y senyora Vidal y els joves
alicionats Caballé, Tarrés, Muns y Campmany.
La comedia La gloria a casa es un juguet molt
senzill y d'una acció quelcom poch cómica, en el que
s'hi lluhí molt la Fornés.

J.

GENT

6

COMUNICAT
en Joseph Ventura Gausachs, ens
publicació el següent:
Sr. Director del periódich GENT NOVA.
Molt distingit senyor meu: Espero de la seva reco
neguda imparcialitat donará cabuda en el periódich
de la seva digna direcció a les linees que van a conti
nuació, donantli anticipadarnent les gracies son més

Nostre amich
ha enviat pera sa

att.

y

aff. servidor,
LA

QÜESTIÓ

Joseph

Ventura Gausaehs.

DE LES LATRINES

Havía fet decidit propósit de no ocuparme may
en cap sentit, de la ditxosa qüestió de les latri
nes, suscitada en aquesta ciutat ja fa molts anys y res
sucitada ara actualment; peró, l'home proposa y Deu
disposa, l'assumpte ha anat enmaranyantse de tal modo
que avuy ja'l meu silenci podría semblar interessat,
trovantme en el cás més que ningú de poder aportar
algún dato que segurament interessará a la pública

més,

opinió.
Tothom sab, y aixís consta en el llibre d'actes de
les sessions, que fa dinou anys el Sr Agustí Coll va
proposar al Ajuntament l'establiment a Badalona del
sistema inodor d'extracció de latrines; proposició a la
cual jo, en ma calitat allavors de regidor, vareig opo
sarmhi per entendre quels dipósits particulars de les
cases eren sumament deficients, y que'l Sr. Garitg, en
vista d'aquesta meya oposició, va demanar que passés
estudi de la Comissió corresponent.
Ara bé, al cap d'un any y quan ningú's recordava
ja de la cosa, una comissió de la ‹<Mutua de Barce
lona visitá als pagesos del <Foment de l'Agricultura*
de Badalona, del qual feya anys era jo president y'l
Sr. Martí Pujol secretan, proposantnos la convenien
cia d'extendre els seus serveys fins a Badalona, en bé
dels mateixos pagesos y de la població en general.
L'oferta, després d'esser ben estudiada per tots nosal
tres, fou aceptada en principí, y a la fí després de va
ríes entrevistes entre'l ,Foment› y la •Mútua, se va
acordar, precisament a indicació del dit Sr. Pujol, que
jo, en ma calitat de regidor, tés una moció al Consis
tori, en lloch d'una solicitut particular, puig aquell
luna tindría més eficacia que
meu amich deya que
feyna y abreviaría
vegada
qu'estalviaría
l'altra, a la
a

temps.
Y en efecte, bonica manera fou la del Sr. Pujol de
estalviar l'una y abreviar l'altrel Quan la proposició
ja estava del tot tramitada y aprovada, per unánim
parer, per l'Ajuntament, y per lo tant aquést no podía
tornar sobre'l seu acord, tot plegat y com per art d'
encantament revoltá en contra] dit acord, a la vegada
qu'en contra meu també, a tots els pagesos ab cente
nars de firmes posades a grapats, propalant per tot
la cosa y que aprofi
arreu que jo era únich autor de
pera robar la m.... de
de
regidor
tava el meu cárrech
satisfeta
encare la seva des
Badalona.
no
prou
tot
Y
preocupació, aná a oferir la seva persona y les seves
forses al allavors novell capdill Sr. Palay, el qual
desde aquell moment se feu seu tant l'assumpte, com
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la perscna y les forses den Martinet, fent servir l'un
de pedra d'escándol perals seus aprofitats fins ulte
riors, y l'altre de muralla hont escudarse.
Judiqui donchs ara el poble la conducta d'aquest
senyor que, sens dupte per haverse repensat, se'ns
presenta avuy com el més ferm y decidit defensor del
sistema inodor d'extracció de letrines.
El Sr. Martí Pujol s'oposá, després d'haverla acep
tada primerament y fins empenyat la seva paraula, fa
dinou anys, a la proposició de la «Mútua» de Barce
lona, solsament 'perque vegé després de sobte en ella
un negoci qu'ell podía explotar particularment; y el
seu egoisme y despreocupació Ii feren trepitjar tant
l'honra deis altres, per medi de la calumnia y la dila
mació com l'honra propia, desentenentse de tota pa
raula empenyada y posahtse incondicionalment als
peus de qui ja comensava a travallar per la ruina de
Badalona.
El Sr. Martí Pujol s'oposá allavors a una proposi
ció molt justa duna societat que no tenía altre pre
tensió que portar els beneficis duna innovació a Ba
dalona, sens perjudicar a ningú ja que deixaba en
complerta llibertat a tothom de aceptarla o refusarla;
avuy, fentse seva la proposició, no sois pretent ex
plotarla en profit propi sino que, no reparant en me
dis, olvida els més elementals devers de cortesía en
vers sos companys de Consistori, trevallant solapa
dament a espatIles d'ells y de la Corporació que re
presenten, no reparant en amenassar la salud pública
ni en molestar y perjudicar els interessos del propie
taris lindants ab el Turó den Caritg, lloch ahont pre
tenen instalarsels dipósits; y tractant en fi de mono
polisar un servey particular y Iliure, en perjudici deis
interessos d'un sens fi d'agricultors, y sobre tot deis
interessos suprems de tot un poble.
Potser algú que de bona fe encara cregui en les
honrades intencions d'aquest home, obgecti a tot aixó
que dich que may hauría tingut mellor ocasió el se
nyor Pujol de servir sos interessos particulars que'n
l'época en que era Alcalde, ja que allavors podía
aprofitar tota la seva Influencia aprop de l'Ajuntament
y de la Superioritat, y fer passar per bona una oferta
tant perjudicial com la del «Gremi d'Agricultors; si
aixís es, contesto ja per endavant que'l Sr Pujol—en
qué no atinaría élll—ja va fer valer tota la seva in
fluencia aprop del allavors diputat pel districte senyor
Girona, pera que li trevallés l'assumpte á tot arreu
ahot fós precís; y aquést, dignament, se refusá á ser
vir d'instrument a les seves pretensions.
Y potser tarnbé, pera acabar, algú altre se dolgui
de la forma crúa de tractar a qui la fama havia colo
cat en Iloch tant eminent; a lo qual per endavant igual
ment dech respondre que'l poble acostuma a posar
tant més altes a les persones com menys d'aprop les
tracta y les coneix; y'l pedestal que les circunstancies
els alsa, si vist de lluny sembla del marbre més pur y
inconmovible, vist de vóra resulta de fanch, que ni re
sisteix a la més petita prova del temps.

JOSEPH
Badalona, 29 de

Mara de 1911.

VENTURA GAUSACHS.
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les lamilies deis náufrechs, hi ha sigut ingressada,
per En Manel Teixidó, la cantitat de 380'20 ptes im
port de la Suscripció oberta entrels pescadors fills
d'aquesta ciutat, residents a Montevideo, el nom deis
quals y la cantitat ab que han contribuit es com se
,

Rectificació del Gens electoral.—
cions de les llistes

NOVA

el que

cuydard

de la trami

**

CENTRE CATALAN1STA <GENT NOVA
Teatre.
—El vinent diumenge dia 9 del corrent tindrá lloch en
nostre Centre una extraordinaria funció a cárrech de
la Secció Dramática del mateix, la bonica comedia
inglesa en tres actes traduhida directament pels pul
eres escriptors en Salvador Vilaregut y en A
Maris
tany, La Victoria deis Filisteas, acabant la funció
ab la xistosa comedieta den C. Gumá, El meu modo
de pensar.
Per encárrechs de localitats dirigirse al conserge.
**

DELS TEMPORALS.—E1 dimecres passat estigueren
en nostra ciutat nostre company en la prempsa en
J. Pons y Pagés, redactor de El Poble Catalá y un
empleat de l'Administració al objecte de repartir a les
families deis náufrechs badalonins, lo quels tocaba de
la suscripció popular iniciada per aquell diari. Foren
rebuts a Casa la Ciutat pel Arcalie senyor Vergés
els regidor senyors Sió y Fió, estant presents ademés
les families dels interessats, el president de [«Unión
de Pescadores» en Joan Teixidó, el del «Coro de Ma
rina» en Joaquím Massó y el de la Societat de Remit
gers en Esteve Sabaté.
El repartiment se feu en la següent forma: al náu
frech sobrevivent 25 ptes; a cada viuda 220 ptes. y
als fills d'aquestes a rahó de 110 ptes. a cada un; ade
mes s'imposará a cada un d'aquests 110 ptes en llibre
tes de previsió. Als pares deis náufrechs solters
deis casats que vivien y eren sostinguts per ells,
també reberen l'auxili de 220 ptes
El total de lo entregat pel delegat de El Poble Ca
lalú es de 5,195 ptes.
Les cantitats que's destinen pera un dipósit de pre
visió pera cada orfe deis náufrechs serán dipositades
a dit objecte en una caixa, més endavant.
Acabat el repartiment, l'Arcalde feu un petits dis
curs, recomanant a les families deis náufrechs que tre
guin profit de les cantitats rebudes. posantles en doch
segur peral dia d una necessitat y enaltint l'altruisme
d El Poble Catalá, tan ben secundat per tot Catalu
nya; a continuació els representants de les societats
inarineres en nom deis interessats donaren les gracies
als comissionats.
Aquests declinaren els elogis que se'ls feu en tots
es que han contribuit a la suscripció.
—A la Suscripció general de Badalona a favor de

gueix:
Simeón Comas, 27'25 —Pere Comas, 27'15 —Fé
lix Comas. 27'15.—Joaquím Capdevila, 27'15.—Joa
quím Capdevila (fill), 27`15.—Antón Capdevila, 27'15.
—Salvador Capdevila, 27`15.—Pere Teixidó, 27'15.
--Ramón Teixidó, 27'15.—Jaume Giró, 27`15.—Lluis
Sabater, 27'15 —Miguel Fibla, 27.15.—Francisco Ri
bas, 27'15. —Pere Teixidó, 27'15. Total 380'20.
El total recaudat fins ahir a Badalona es de pesse
tes 23 569'60.
**

OBITUARL—El divendres de la passada setmana
morí en nostra ciutat el que vida fou en Gaspar Fono
Ilá, pare de nostre amich y consoci en Joaquím Fo
nollá
Rebi l'amich y familia el testimoni de nostre con
dol per la sensible pérdua soferta.
**

CAIXA D'ESTALVIS.—Durant la última setmana la
Cai.ra de Pensions pera la Ve//esa y d'Estalvis ha
rebut per imposicions la quantitat de 130,689 pessetes
y ha pagat per reintegres d'estalvi y per plassos men
suals de pensió 57,459 pessetes havent obert 84 lli
bretes noves.
La Sucursal de Badalona ha ingressat per imposi
cions 4 849 pessetes, ha pagat per reintegres 244 pes
setes y obert 8 llibretes noves.
La prop-vinenta setmana estará de torn el vocal
d'aquesta Junta de Patronat don Baldomer San
Martin.
**

«Empleinse les mellors aygues minerals alcalines
embotellades: Vichy-Hopital (estómach), Vichy Ce
lestins (ronyons), Vichy-Grande Orille (tetxe).
Son insustituibles.>
**

ATENEO OBRERO —Desde el Ler Abril aquesta
entitat ha obert una classe de solfeig y piano a cá
rrech y baig la direcció del inteligent mestre en Joa
quím Riera.
Pera més detalls a la secretaría de dita entitat.
**

MERCÉS.

Hem rebut de la nova empresa del Ci
pase a nostre favor.

nematograf «Mary» un
Agrahim l'atenció.

**

TEATRE ESPANYOL —Demá

a

dos quarts de qua

posará en escena en aquest Teatre
el drama La Mort civil, prenenthi part y desempe
nyant el protagonista l' estudiós actor badaloní en
Joseph Terrades; el juguet El Chiquillo pels nens
tre de la tarda

se
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Morer,

acabant la funció ab el divertit saynet La sala
de rébrer.
Aquesta funció es organisada per el Cassino ,Nue

!fu.

¦~1111111=~1~

vo

Espay pera '1

**

PRECH —Ens permetém

la Comissió
que correspongui l'arreglo de la sortida de l'estació
del ferrocarril, car creyém d'imprescindible necessi
tat dita millora, puig se fá verdaderament intransita
ble en dies com els que durant aquesta setmana ha
fet convertint aquella plasseta en un verdader estany
recomanar a

d'aygua.
No
que

no

dubtem
sería de

es pendran
gaire cost.

ab interés dita reforma

**

«Demaneu Sal Vichy Etat pera begudes. Compri
mas Vichy-Etat, efervecents y Pastilles Vichy-Etat
en els seas envases d'origen.

Refuseu

Iota

imitació.»

Grans

**

QUEIXA.—Quan

va

finir el contracte pera la

llida d'escombraríes varem abrigar l'esperansa de
que, en la nova contracta se procuraría millorar quel
com el servey.Pro,els escombriaires son tan
incivils y
malparlats com avans; els carros destapats y curulls
d'escombreríes passen deixant un rastre de bruticia al
Ilur darrera. Decididament el problema de la higieni
sació de Badalona es cosa llarga y difícil.

euadras

ab magnifich xalet, pera vendrer, bara
tíssim. Comprenen tota una InanSana
propía pera qualsevol industria y en el
millor punt de Badalona, a l'entrada de
la mateixa ciutat ab fatxada a la carre
tera y al tranvia
--141

recu

Rahó: 1š. Querált, Temple, 13 Badalona
y Mas Bagá, Valencia, azie, Barcelona

**

DEL

JOCH.—Dissapte

la prop-passada setmana va
jugarse, molt declaradament, en alguns deis establi
ments públichs de Badalona. El diumenge va cam
biarse de sistema y sembla que

va

ferse la

cosa

més

amagada.
Aixó ens prova que'els agents de vigilancia ho
toleren o bé baden. Recomaném que per qui sigui, en
un y altre cas, se fassi entendre
enérgicament als
agents de vigilancia y molt especialment a llur quefe
que deuhen cumplir ab el Ilur dever.

ANUNCI OFICIA L
EDICTO
La Excma. Comisión Mixta de Reclutamiento de la pro
vincia ha senalado el día 10 del entrante Abril y hora de
las nueve de la manana, para la celebración del Juicio de
Exenciones alegadas por los mozos del corriente ano y
cupo de esta ciudad
Lo que se anuncia qara conocimiento de las perst nas á

quienes pueda interesar.

Badalona 27 de Marzo 1911 —El Alcalde, José Vergés.

Imp.

F.

Badta,

Dr.

Dou, E4.—Barcelona

JOSEPH BUXEDA Y CUCÓ
RE LLOTJER
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