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DANTE

Essentnacionalista l'acció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y el dever de cooperarhi tots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionalisme, qualsevulga que sía llar pensar y sentir en materies religioses, politiques y socials.
•

NOTES LOCALS
UNA PATRIÓTICA PROPOSICIó
En la sessió d'aquesta setmana's va donar comp
te de l'instancia del amic en P. Bodón Amigó, so
licitant el concurs del Ajuntament pera demanar
en el proper Congrés d'Ateneus y Associacions de
Cultura, que enguany tindrá lloc a Vilanova y
Geltrú, que'! III Congrés que's celebrará en 1913,
sigui Badalona la població catalana :que s'elegeixi
pera celebrarlo.
L'idea den Rodón es digna d'aplauso per lo pa
triótica y també perque la celebració d'un Congrés
cultural en nostra estimada ciutat, podría iniciar
en ella una acció feconda pera la nostra cultura, ja
que no hi ha cap dubte que l'ambient que ell crea
ría, donaría lloc a perfeccionar els actuals organis
mes instructius y Pducatius modernisantlos y per
feccionantlos, y també a crearne de nous, quan
desgraciadament está ben demostrat que escas

sejen.
Tenim la convicció que poques poblacions d'im
de Catalunya, tora de les capitals, se tro
ven en millors condiciona
que Badalona pera la
celebració d'un Congrés, perque la proximitat y fa
cilitat de comunicació ab Barcelona feria quels
congressistes tinguessin tota mena de comoditats
pera assistirhi. Per lo tant, tenim l'esperansa que
!'iniciativa del Delegat en nostra ciutat del C. E. del
Congrés de Vilanova d'enguany será una realitat,
si ho procura qui té media y autoritat pera ferho,
l'Excm. Ajuntament.
Esperem que l'Excma. Corporació Municipal
estudiará detingudament l'assumpte y compene
trada de la trascendencia d'aquets congressos, fará
seva !'iniciativa den Bodón y en el Congrés de
Vi

portancia

(DECLARACIÓ

DE LA

VII

ASSAMBLEA

DE LA

UNIÓ CATALANIST

A

lanova y Geltrú oferirá la nostra laboriosa ciutat
pera que en ella s'hi celebri el de 1913.
Si aixis se fá, no hi ha dubte que rebrán l'aplau
diment de tot Badalona, que veurk ab goig que
l'any vinent sigui aquesta ciutat la que's vegi hon
rada ab la celebració del III Congrés d'Ateneus y
Associacions de Cultura.
DE LA DESTITUCIó
D' UN cROMANSO)

ENCARA

Y

DRETISTA

Segurament

ab el fi de desviar y dissimular les
que contra l'Arcalde s'han dirigit, ab mo
tiu d'haver buscat excuses pera destituir al (»efe
del personal de Consums, quan tenía medis pera
ferho dintre la Llei sense elles, l'orgue de la polí
tica del senyor Pujol va retreure fa dues setmanes
unes dimissions del any 1909, les que segons mani
festacions d'un regidor d'aquella fetxa varen esser
censures

obligades.
Els correligionaria
que
han

no

volen soroll

en

del orgue dretista, que diuen
rés y s'esgarrifen quan hi

campanyes periodístiques estridentes, poden
qui es de Badalona el que les promou que
fina retreu, ab parcialitat ben manifesta, coses de
veure

tres anys endarrera.
En aixó el confrare de la «veritat» y de l'«inge
nuitat> usa'l procediment deis que tenen culpa, y
que es sempre cercar y acusar a un altre que'n
sembla tenirne o sembla que se'l pugui fer passar
per culpable. Y no es pas aixó lo que avui Ii inte
ressa al públic sapiguer, car s'esbrina lo d'ara, y la
destitució feta en 31 de Mars será injusta o no,
segons siguin fundats els motius que l'han pro
moguda y no perque's suposi més o menys justicia
en les dimissions forsoses del 1909.
Fassi lo que vulgui y digui lo que li sembli el
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que merares no demostri al públic que la
destitució ha sigut per un motiu que tingui rela
ció ab els serveis pública y que es justificat, lo que
no ha fe,t encara, els ciutadans que no siguin ceca
ni fanátics d'homes «prestigis», no creurán ab la
rectitut del Arcalde y an aixó tenía de dedicar les
la política del
seves planes el confrare, orgue de

confrare,

senyor Pujol.

***
explica en el seu dar
historia del procés de
les dimissions del quefe y un cabo del Cos de Con
indiscreta y ab
sums en 1909 y ho fá en forma tau
molt poc comediment, que compromet ala seus
correligionaris senyors Ysamat, Soler Badía, Bo
tey (L ), Cuixart y Planas, car an aquets senyors
els suposa conformes ab les manifestacions que ehl
fá y per lo tant els acusa de complicitat en unes
injusticies que suposa comeses per en Llorens Mo
nés y l'Antoni Ribó contra aquella destituits.
Sobres aquesta qüestió en Llorens Monés va
publicar un comunicat en el número 493 de GENT
NOTA, corresponent al día 6 de Maig de 1911, y
aquest comuuicat no ha estat desmentit per cap
deis individuus que s'aludíen y que son: en Martí
Pujol, l'Ysamat, en Leopold Botey, en Soler Badía,
en Planas, en Cuixart y en Durió, lo que prova que
era fidel reproducció de la veritat.
Els regidors que componíen l'Ajuntament del
1905 al 1909, son els únics que poden verament co
neixer l'historia y procés de dites dimissions forso
ses, y al públic li consta per un document suscrit
per un d'ells, en Llorens Monés, el que no ha sigut
rectificat per cap deis referits ex-regidcrs.
Per lo tant, connnits els procediments d'atacar
del con trare dretista y la manera que explica coses
d'ara, per mo ts ciutadans presenciades—per exem
ple les sessions—qui pot creure en les «histories»
que'ns expliqui de coses que ell no ha presenciat?
Y diem aixó perque no volem fer el poc favor de
considerar a cap deis regidors de la nostra candi
datura del 1905, inductors de la publicació d'un
«romanso» en que ells queden ridicolisats.
En el seu día ells prejutjaren la qiiestió y pro
cedirieu ab justicia quan lo que resultá fou fallo de
tots.
Consti, dones., que les manifestacions fetes per
en Llore os Monés, queden en peu y que ningn pot
desmentirles, mentres no siguin rectificades per la
firma deis seas companys de Consistori en Maig
de 1909.
El mateix orgue dretista

rer

número,

una

suposada

-

EL SUCCESSOR

DE

«EL COMBATE»

El contrare, orgue de la coalició de les dretes,
segueix ab la seva deria d'atacarnos a nosaltres y
ala nostres dignes amics, que estimant la seva dig
nitat y independencia, no varen ter el joc de la
coalició de dretes en les passades eleccions muni
cipals, negantse a colaborar en l'obra que va donar
com

a

resultat la confecció de la candidatura par
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tidista, que lluitá ab etiqueta de solidaritat. Com
allavors y ab certa habilitat, ara voten escudarse
ab noms de distingits ciutadans pera procurar
treure prestigi a distingits ex-regidors amics nos
tres, essent aixís que, com deiem l'altre día, el
prestigi deis nostres amics va hatimament lligat ab
el deis ex-regidora y correligionaris del confrare,
en tot lo que's refereix a l'administració municipal
del 1906 al 1909.
Es tonta y ridícula la pretensió del orgue dre
tista, car basta recordar el paper que va jugar en
les darreres eleccions pera que ningún fassi cita
d'ell; en les dites eleccions pera confeccionar la
candidaturas va prescindir en absolut del confrare
dretista, porquels prohoms de les dretes tenten
por que molts badalonins recordessin les injustes,
estridente y incivils campanyes del confrare y s'a
Hunyessin de les seves reunions electorals.
Y es que'l despreocupat confrare de les dretes
no més serveix pera
satister les baixes passions
deis ambiciosos y despitats del seu partit y cumpleix
ab tanta fe el seu desgraciat paper, que fas moltes
vegades converteix els solts d'informació local en
grosseres maoifestaeions de la seva venjansa.
Quin cás pot ferse d'un paper aixís?
UN ARTICLE
de molts comentarla, durant la
article que publicá l'orgue radical del
prop-passat dissabte, en el que s'hi feien y con
cretaven uns cárrecs contra un empleat municipal
que depent 1e l'Arcaldía.
Que sapiguem nosaltres, l'Arcaldía no ha obert
cap informació pera esbrinar si son fundats els re
feri ts cárrecs
Ha

sigut objecte

setmana,

un

-

COMENTA R1

Segons
el popular

toles les noticies el ! Cu-cut ! desapareix,
suicida; be mereix que ti dediquem

nano es

un comen tan.

Pocs selmanaris han arribat a adquirir l'impor
tancia del ! Cu-cut ! qui fou en ele seas bons temps
una
verdadera institució, el periodic mes llegit de
Barcelona y Catalunya, el mes agressiu, el mes cas
tigat per iota mena de denuncies y persecucións el qui
va donar lloc en fi ab les seves estridencies
a la me
morable data del 25 de Novembre, de la Lley de Ju
risdiccions y com a conseqüencia de ella a la Solida
ritat.
Després del assalt de la Redacció per uns ele
ments que oficialment s'ha dit que eren desconeguts,
el ! Cu-cut ! va esser suspés y al reapareixer conti
nua distrulant de la mateixa popularitat d'avansfine
que al dividirse el catalanisme en dues branques, passá
esser orgue de «La Lliga» y sucursal de La Veu per
dent tot el sentit catalanista que hacia assolit en al
tres temps. D' aleshores ensá hacia decaigut molt, y
tota la seca acometivitat la dedicara contra'l partit
lliberal y ele homes de la esquerra que havien sigut
molts cops oictimes de les injustificades agressións del

confrare.
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Mes heus

aquí que

de la

manera mes

impensada,

vulgar y
en pie perióde constructiu,
cene
que
en
altres
ocasióus
haferia
passat
earrinclona,
cridar l'atenció de ningú, ?'ha Jet morir de la mala
morl, seres ni tan sols tenir un noble gest de rerolta,
una

contra ele

seas

caricatura

atacante

Yo per la mera part protesto. de la caricatura
grollera del ! Cu-cut !, empró protesto encara més
de la agressivital d aquest element de la colonia cas
tellana que han callat com une morts sempre que Ca
talunya ha sigut vexada y insultada y que ara es ce
ben d'una manera ?lastimosa en el caigut. Es impossi
ble cense que'n pateixi la propia dignitat, admetre
aquesta diferencia de críteri juridic entre'/ mateix de
líele comés a Madrid ó a Barcelona, contra catalans
contra castellans. Protesto de la baíxesa dele cala
lans de diferente punts, que han anal seroilment a
donar escuses com sí tots ele catalans fossim culpables
de lo que fassi un de nosaltres; y deploro y trovo in
justifical el rigor ab que s'ha procedit contra elpobre
/Cu-cut !, empresonant el seu director, y proces
santlo per ?'enorme de/ice d'injuries a la Patria,
delicte que no sarem retire per més prim que mirem.
En Iota aquesta questió hi ha quelcom depressiu pera
la dignitat de Catalunya y dele seus filie, quelcom que
ve a donar un mentís a certes politiquee d'atracció y
Oh. si; ens
a certes suposades estimacións fraternals
estimarán molt, m•entres els catalans de Madrid vagin
a protestar humílment per una ofensa real o suposada
contra- la Cort y no tinguin esma ni per piular cada
regada que la prempsa y'ls escriptors casteltans in
sulten greument la nostra terra; ens estimarán moll
mentres siguem bons minyons, humils, laboriosos y
mansois, y fas el Centro Madrileno de Barcelona ab
tó olimpic y orgullós ene otorgará la sera protecció....
Completament distanciats del ! Cu-cut ! deplo
rem la sera caiguda poc airosa, víctima de
les seres
propies faltes y de la seca equivocada política.
Que la sera vida y la sera morí ene serveixi
d'exemplel
JEPUS.

HI HA

QUE ESSER ESTRIDENTS

Novament, en la quietut plazerosa deis carrera
barcelonins, un crit estrident ha deixondit de la
calma, en que pensaben trovarse els bons espanyo
listes de la veían ciutat. Quan menys era de espe
nr, s'han sentitper l'espai les notes d'«Els Segadors»,
que si bé es cert que no tenen molt de béliques, hi
ha que reconeixer que avui es l'únic cant que
anima els esperits, d'nn quan temps ensa quietosos,
a Ilensarse a les estridencies que durant mol t temps
foren l'única arma de combat de les hosts catala
nistes.
No es estrany. Degut a les moltes, pei no dir
masses, complacencies tingudes per part nostre
d'un quan temps ensá, nostres enemics es congrien,
cercantnos per tots indrets, disposant se a darnos
la definitiva batalla. Al veurens atuíts s'han cregut
que la basarda havía fet presa en nostres cors, Ile
vantnos l'escalf dels passats entussiasmes, y aixó
ha estat un incitiu a llur escomesa. Més al retru
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nyir

novament el Bon cop de falq, que en aquest
ha estat un crit d'alerta haurán pogut conven
cers de que llurs plans eren castells de cartes
Y es que aquesta vegada nostre crit de lluita te
quelcom més subjectiu que mai. Es el clam irat del
poble contra els desacerts de llurs directors. Es el
clam del poble contra la passivitat deis que ho con
fien tot a revolució de la política espanyola. Es el
clam del poble contra l'actuado funesta del actual
govern, sostingut per una per la coloraina ficticia
més o menys lliberalesca que l'ernbolcalla, y pels
altres perqué fá bona la llur actuació, que per ver
gonya nostra ha imperat y imperará, no hi ha que
donarhi voltes, y a pesar de tots els pesars, en el
nostre mon polític. Es el clam del jovent, tant
temps inactiu, disposat a Ilensarse en cremada pela
quatre indrets de Catalunya, portant am llur entus
siasme la fe an els cors adults, minvada pels des
acerts polítics deis darrers temps.
Y ya hern vist els resultats. La gent d'ordre, y
amb ella ele rojos, els que ja quasi estaven dispo
sats a concedimos la panacea de la bien
s'han esgarrifat y han sortit amateurs a sotjar-se
en el baluart del patriotisme. El fantasma de sepa
ratisme ha passat novament per Ilur ulls, y fins
que s'han convensut de que el tal fantasma no era
més que un somni de la seva debil imaginad() no
han comensat a tranquilisarse. Peró aixo no ha
estat prou perqué amb forma de xisto groller ens
enviessin d'allá dalt el darrer insult de la Ilarga
serie deis que té rebuts Catalunytt
Per més que hi hagi qui vulgui disfresarho,
som allá ont erem fa sis anys. Els insulte succeixen,
an
aquí, els uns als nitres. Un jorn es un
pobre de cap anomenat Ayala, que vessa Ilur vení
en l'honrada xamositat y infantívola alegría de la
dona catalana; un nitre jorn tractant d'arrabassar lo
poc que'ns queda de nostres passats drets amb
el R. D. de les Notarles; un altre jorn deixant de
portar a cap un acort per quin es creaba una classe
de literatura catalana_a la nostra Universitat, y,
altres y altres de totes menes. Atacs a l'honrada
personalitat de nostres homes, de nostre llengua,
de nostre art, de nostre literatura. Deixant de com
plir promeses fetes, y més encara si amb ella lii ha
anat aplegat el desprendiment d'unes guantes
pessetes; y empresonant a nostres artistes y escrip
tors per un ignoscent dibuix, per uns sencills arti
cles.
Y contrastant ab aixó la passivitat de tots els
postres política, enfeinats amb intrigues tocata, que
les més de les vegades esdevenen lluites personals
y que son la nota deis que'ns miren amb un ull
obert y amb l'altre fan veure que dormen.
Es ja necessari l'esser estridents. Sois aixís fem
sortir de pollaguesa a nostres enen3ics y sois aixís,
com si esdevingues un miracle,
veiem aplegar a
tothom a l'entorn de nostra bandera deixant apart
les passades rencunies. Y plan el Boa cop de falç
retruny als aires, es tothom qui l'entona, qui amb la
boca qui amb el cor. y es quan. sentintse mes cata
lans y tots iguals, tothom es disposa a nova Iluita.
F. SALVADOR Y ROSÉS
cas

entendida,
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L'ESTRELLA D'HUNGR I A

«Que may m'e pagarvos la dolsa alegría
que'l cor sent donantvos el pa y la salut:

SALVE
(Aocessit al premi de
Florals de 1911).

don Francesch Planas

Molino,

en

els

nostres

d'Assis y d'Albernia la llum

Jocs

vosaltres rebeune la

Set siglas enrera, brillava en l'Umbría
sol Bausa taca, tot hora esplendent;
lloant sa hermosura lo poble's dalla
sens may veure un núbol cubrir! firmament.

Reflex del bell astre, debent

mitj

sa vasta
marcant ab

l'Hungría

ánima encesa
honraba la porpra
son

llum pura,

sa

son

brillava

Y arréu il-lumina paláus y cabanyes
de goig y alegría tresórs espargint,

Y
aná

en l'ample esfera vistosos companyes
qu'a pler la seguexen son pas benehint.

y té

consol del
son

cor

es

cenyintse

es

sena

lo foc que no crema
als malalts.

guarinthi

lluny

de sa patria per befa liansada,
la ventura deixant son palau,
altre refugi, la hit arrivada,

a

que'l

pobre,
malalt;

del

qui plora, retney del
seráfic, del mon tot li

en

Mes, !ay! vingué un dia de greu recordarle*:
la mort 11 prenia l'espós ben aymat,
y ab éll s'en anaven la pau y bonansa
qu'entorn de llur trono havíen regnat.

un

róssec la vía del Cel.

L'estrella galana socórs

venia;

sos trajos, mantel! y diadema,
mantenía, fundava hospitals;

convents

estel;
argentada potenta fulgura
de

me

virtut».

Y dabais

un

bell

seva

ras

de la terra dessota'l cel blau.

Liavors, !cóm brillava l'Estrella d'Hungría!
raigs llumenaven d'un poi a altre pol;
d'Assis la filiada, duptavan si a Umbría
sos

sobra
la corda del célic Heralt.

sortla altre

volta,

com

ans, lo

seu

sol.

Signé en sa infantesa la dolsa esperansa,
l'espill de ventura, la pau de sa llar,
taró en la nit bruna qu'inpávida avansa
cegant al trist náuxer que brega ab la mar.

Mes no: del empiri la porta es
l'Estrella'l mon deixa, y entrant dins del Ce!,
los angels festejan sa ditxa complerta
cantant: «!Gloria, gloria per sempre a Isabel!»

Per'xó en son rich trono la vol coronada
lo Duch de Turingia, l'insigne Lluis,
y al Cel la demana y'l Cel li ha donada

Y l'eco del cande avuy aquí arriva
fruint de set siglos lo pas majestuós:
juntemhi nosaltres ab fé la més viva

veyent qu'abdós feyan

son

()baria,

poble falla.

un

d'entussiasme, fervent, generós.

crit

Un chor de gaubansa ressona per l'ayre,
rebent los efluvis de dues nacions,
les flors mes preuades escampan sa flayre,

AssumPrs

MASCARÓ

Y GAURAN

les nines refilan joliues cansons;
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Y bosc y planura, sorrals y marjades
y fonts crestallines, insectos y aucells,
y faros temudes de sobte amansadas,
y els cors que be estiman y els astros mes bello.

«Les hores d'amor serenes»; elegant volúm im
prés per l'Aveng, original d'en Pere Corominas.—
Aquet 'libre es una confidencia. L'autor de la «Vida
austera» esplica y comenta l'historia senzilla deis
seus amors castos; no uns amors idealisats,
fantas
siosos, sino l'amor reial del home en la plenitut de
vida envers la dona amiga y més tard esposa. Aquet

Tot quan al Altissim rendeix vassallatje
rublert es de joya, sospira ab dols piar:
l'Estel de l'Hungría prenent nou hostatje
al front de Turingla devalla rioler.
Tant tost hi ai.ribava, sa tasca comensa
al cel mirant sempre, a Den sois cercant;
los drets del proisrne valenta defensa;
confón fins las sombras del vici enllordant.

Niuet de colomes, sa cambra alegroya
semblava una mostra del regne del col,
virtuts y platxeries formanthi una toya
d'amor, que conreua l'estrella: Isabel.
Y mara y esposa, doné bell exemple
de quant pot la dona ser reina deis cors,
sent jove y sortosa, de cast amor temple,
trovant l'existencia sembrada de flora.

‹Pobrics, malatissos, veniu a mi,—deya,—
es prou ample, be tots hi cabréu:
veniu, veniu orfens, la santa llureya
ma casa

del Pare deis Pobres aixis honraren».

Ilibre conté

una

moralitat máxima y revela

una

hermosa bondat.

Després

d'uns

temps

de

desenganys,

de mala

ventures, de tristeses y de Ilágrimes, va proposarse
formar una vida nova, «decidit a rompre els mot
llos que la fatalitat Ji imposava», mes aqueixa yo

luntat, per més ferma que hagués sigut no ho hau
ría sigut prou sense la forsa del amor. «Aixís s'ana
fortificant en el meu cor l'anhel de trovarme a
devant duna familia, guardant a vora meu la dona
estimada y una bona benedicció de fills. La Iluita
Individual, amb el seu esperit d'abnegació y les
ansies messiániques de donar a la agena ventura
la propia pau y la sang y la vida, es transformava
en els meus somnis de patriarca y
devenía un altre
b itallar. Per comptes de donarme'm disposava a
batrels enemics, y les aures d'amor m'asserenaven
ab un fresc alé de victoria.» «Sentía la necessitat
d'ordenar cap a un ideal positiu les energles que
va
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brollaven

en mí d'una manera insólita.... y s'ina ala novela de Henry Greville,
publicada
pare duna descendencia nombrosa que poper la revista «El Hogar y la Moda», darrerament
blava per complert la seva patria y s'establia en lesJórn
Uhl, novela de Gustan Frenssen, traduida
illes de la mar y que baix el seu exenaple poss eía del
alemany
per en Manel de Montoliu.
la bondat" y l'amor y sentía la bellesa de la vi
da.
<Historia de la revolta deis Paisos-Balxos»,
«No eral messianisme del sacrifiei
per
individual lo q ue Guillem Schiller, traducció d'en J.
Pons y Pagés,
guiaría d'allí endevant la meya vida, sino l'afa ny obra
sumament interessant pela catalana y
per tots
inacabable de nutrirla, de fortificarla, de renovar la, els pobles
que han sigut oprimits per la monarquía
de feria sana y espiritual y triomfadora. Perq ue
espanyola.
cada fill era una nova virtut o un nou ideal q ue
<María», la preciosa y renomenada novela ame
sorgía de lei potencies del meu esser, talment q ue ricana de Jordi
Isaac, publicada també per <El Ho
de les meves:emanacions humanes se n'omplien les
gar y la Moda».
terres y les illes de la mar.»
<La Vida y la Mort d'en Jordi
Fraginals», nove
En tot el llibre se despren un dols amor a la
la original d'en Josep Pous y
Pagés, de la Societat
vida familiar, a la bondat comensada per un m aCatalana de Edicions. Es una
preciossísima novela
teix y seguida en el si d la llar, y una bellesa sa n- que
honora altament la literatura catalana;
está
ta de les hores del amor. El Ilibre d'en
Coromin as escrita ab una correcció intatxable
y la seva lectura
m'ha encisat; he sentit una fonda emoció llegi nt es suau
y agradabilissima; es la vida del fill
segón
les seves págines senzilles. Jo no sé la mena di ind'una antiga masía regida per el
poder absolut que
preSió que rn'ha causat el capitol en el qual lii de s- la tradició ha donat al pare,
aquell pare tossut, ferial
crin el día del seu casament; en les últimes ratll es a no
reconeixer per fill a aquell que ha
trencat
he tingut d'aixugarme unes Ilágrimes acumulad es
els motllos tradicionals,
resistintse després d'una
y al ferho m'he adonat que havía somrigut dura nt forta Iluita
ab sí mateix, que li imposaven una ca
tota la lectura. En el capítol aont
esplica la mort rrera pera la qual no tenía vocació. Es la vida
d'
del seu fillet, un sent vivament la ferida del dol or
aquell home que, oblidat del seu pare ha
sabut
que eh l mateix sentí.
lluitar heroicament durant la vida pera
deixar ala
Jo la cree a uns chica la bondat den Pere Coro
seus fills, en el moment que
aquesta vida se li fa
minas; aqueixes págines si no se senten intensa
impossible, un entussiasme y un amor á la terra,
ment, integralment, no poden esser escrites. J o als
bornes y al trevall que eh l no havía adquirit del
ignoro si en Maragall l'havía vist aquet !libre, y si seu pare. En Pous
en aquet Ilibre ens
ofereix
n'havía fet la crítica; en cas negatiu es una verit a- exemple d'una
gran voluntat.
ble llástima; en cas afirmatiu, com fora preció
«Eslabones invisibles>, colecció de
Ilegendes y
coneixer el parer d'aquell inmortal, també tan bó
noveletes, originals de la selecta escriptora sueca
y tan enamorat de la familia y de la vida. Malgra t
Selma Lagerlof, Ilaurejada ab el
prerni Novel de l'
la exteriorisació intelectual tan diferenta en aquets
any 1909, publicada en el folletí de la
revista grá
dos homes, quin fons més idéntie s'hi endevina a n fica <La
Actualidad». Aquet labre es un preciós en
en Maragall y en
Corominasl
filall de perles, de uarracions viscudes,
descrites d'
Llegiulo, amics meus, aquet llibre; Ilegiulo una una manera maravellosa.
Nosaltres
hi
aprenem la
y cent vegades y estic seguríssim que no vos can
vida d'aquelles terres septentrionals tant
diferentes
sará mai y vos sentireu posseits d'un nou anhel d e de les nostres.
santetat en aquesta vida, en aquesta vida que esti
«Jerusalén en Dalecarlia», novela de la
anterior
mareta encare més, plena d'hermosura
autora, d'unaextranya fantasía, verament sueca que
en la digni
tat humana.
ha tingut un éxit extraordinari. Es
,«Vialge sentimental». Volúms 123 y 124 de la bi tellá per la bibli,teca Domenech. editada en cas
blioteca popular L'Avenl, traducció d'en Mane
«El cadáver viviente>, drama d'en Lleó
Tolstoi,
Vallvé, de l'obra del escriptor irlandés Lloren 8 traduit al castellá per en Jordá y
en R. Marquina,
Sterne.—Aquet vtatge sentimental a travers de Fran també editat per la casa Doménech.
sa y Italia es calificat
Y per últim dos volúms
com l'obra mestre d'aquel 1
constituint tot l'any
eclessiastic, dones ab molt humorisme y ab gran 1911 de la revista «Nos ab Nos»,
dirigida per en Jo
simplicitat en lo que conta, analitza les diverse s sep Aldavert, els quals han siguts cedits per
nostre
sensacions que agiten al cor humá; examina l'hu
amic y consoci en Joan Costa.
manitat desde un punt de vista originalíssim. Mal
P. f. F.
grat lo ponderada que es aquesta obra, jo tio .; de
El Consell directiu del Centre
Catalanista <Gent
confessar que aquella extranya manera de filosofar Nova» recorda a tots els
badalonins que la bibliote
no mlia plagut del tot, y cree que no
ca de dit Centre es pública.
es pas de les
Tota persona que vul
miltors obres que ha editat la biblioteca popular
gui visitarla o consultar els seus volúms, pot ferho
L'Avenç
de '7 a 10 del vespre dels díes feiners y de
9 a 1 del
Havem rebut també: El volúm IX (es el darrer)
matí deis festius. Aquet Consell creu que ja
pot es
del Diccionari Salvat, qual colecció constitueix un
ser molt útil a les persones
ilustrades, ear actual
veritablb inventan i del saber humá,
ment ja conté uns cinqcents volums, en Ilur
majo
«El calvario de Raisa>, traducció castellana de
ría valiosos y moderna

gina va

-

-

-
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—En Serra pregunta com está la creació d'una
escola de Tall.
En
Nadal contesta que la Comissió, per mejoría,
DEL MES PASSAT.
va acordar la no creació per ara de dita escota.
Comensá a tres quarts de non ab assistencia de
En
eta bona resultats que donen
tots eta regidora, menys en Claros y l'Antoja, presi
aquestes
escotes
y
estranya que per 500 ptas.
dint l'Arcalde en Martí Pujol.
any
ala
se deixi de crearne un altre que es molt ne
llegida
aprobada
l'acta
de
la
—Després de
fou
cesaria, principalment en el Districte segón.
sessió anterior.
En Nadal contesta que'l pendre aquest aeort,
—Se concedeixen els permisos demanats per en
fou
perqué l'Ajuntament anterior no posá en el
Pare Santanach, en Joan Sánchez y en Francisco
presupost
consignació expressa pera dita escota.
de A. Barriga.
En
Costa
després d'argumentar l'importancia
—Queda, a proposta den Padrós Vidal, sobre la
que
tenen
aquestes
escoles, din que pot treures la
dictamen
la
de
C. de Governació desesti
tanta un
cantitat d'un altre capitol.
Francisco
de
una
instancia
den
P.
Viader.
mant
En Casas extranya que'n Nadal s'opoPi an
—Se concedeix, a proposta de la C. de Foment,
aquestes
manifestácions de cultura, quan no feia
l'Englantina ala Joes Florals organisats per «Gent
gaire
s'habia
mostrat partidari de totes. Manifesta
Nova».
que si no hi ha cantitat expressa pot treures de la
Paseen a les respectives Comissións les ins
tancies presentades per en Benet Prat, en Ramón consignació a les Escotes d'Arts y Oficis que no
Marimon, en Geroni Soler, n'Antoni Casas, en podrán funcionar fina a última d'any. Se mostra
partidari de gue's crei una nova escota de Tall,
Victoria Borres y en Ramón Amat sobre obres y un
puig son molts els que desitgen ingressarhi y
altre den Raimond Vilaclara Director-Gerent de la
«Propagadora del Gas», solicitant el cobro de lo l'actual ja es plena. Acaba dient que's preferible
que s'eduquin quinze noies més que no escursar ab
que acredita del Ajuntament.
—S'aproven, a proposta de la C. de Foment, les 500ptas.el superavit que hi pugui haver aquest any.
En Serra referma algunes manifestacións d'en
noves bases pera'l non coneurs pera la reparació y
Casas, parlant a continuació en Nadal el qual inten
conservació de les línies eléctriques.
ta refutar els argumenta d'en Casas fentnos saber
—Se llegeix l'ofici d'en Pan Rodón Amigó rete
que ell com á regidor y com a particular trevalla
al
II
Congrés
Regional
de
Ateneus
y
Associa
rent
per la cultura, una ho prediquen, diu, y ella ho
cions de Cultura que ha de celebrarse a Vilanova y
prediquen y ho practiquen. Nos mostra partidari
y Geltrú el proper mes de Maig, qual escrit publi
d'escursar la consignació destinada a la creació de
cavem en nostre número anterior.
les Escotes d'Arts y Oficia.
En Nadal després de mostrarse partidari de que
En Padrós Vidal pregunta an en Nadal si es
l'Ajuntament s'adhereixi a tot acte de cultura, de
que
quedi
aquell
ofici
vuit
dies
sobre
la
podría
treure dita cantitat per medi d'una transfe
mana
rencia de crédit.
tenla, per desconeixer l'alcans y importancia de
En Casas enten que ab 250 ptas. que pot costar
dit Congrés
Aixís s'acorda.
enguany la nova escota de Tall no's mermará en
—Se concedeix un mes de llicencia al Tinent
gaire lo destinat a la d'Arts y Oficia. Ademes recor
d'Arcalde en Pere Claros.
da an en Nadal que en una sessió anterior va dir
—S'aproven les nomines de la brigada eventual que no'n tenien de ter res de lo que feia particular
de la setmana passada en la gneis jornals pugen
ment. Si aleshores va dir aixo, afegeix, no se per
108'— ptas. y els carros 64'— ptes.
qué en Nadal ens esplica lo que fa com a particular.
Denuncia.—En Bachs observa que en els jornals
Rectifica en Nadal y contesta an en Padrós Vidal
de carro hi figuren sempre els mateixos noms,
que creu que si que pot ferse una transferencia
habenthi motls amos de carro que s'esperen, entre de crédit, empró no ho considera necessari sinó en
ella alguna que están adeudant al Ajuntament per
casaos extrema.
Consums. També denuncia que la setmana passada
Parlen breument en Padrós Vidal y en Casas,
trevallá un carro foraster. Acaba demanant se posi
acordantse a proposta de la presidencia, que torni
fi an aquest abús.
aquest assumpte a la Comissió pera que ho torni a
En Pujol ti contesta que's reparteix la feble
estudiar.
—En Nadal manifesta que per un oblit s'ha
empró en Bachs replica que n'hi han dos o tres que
deixat de consignar a l'ordre del dia el pressupost
mai deixen de trevallar y diu ademés que'l carro
extraordinari. Demana es dongui per presentat y
foraster a que ha fet referencia portaba número de
quedi vuit dies sobre la tenla.
Tiene.
En Pujol diu que estimará se li indiquin els
En Serra s'hi oposa entenent que s'ha de presen
abusos, prometent en Bachs portarli els datos que tar en la vinenta sessió.
siguin necessaris pera demostrarloshi.
En Nadal insisteix y manifesta que aquell va
Mocions.—En Martí demana que's prengui ab
quedar liest dimars de la passada setmana, tenint
interés la colocació de bocines d'aigua en el carrer
ne coneixement tots els regidors.
de l'Industria.
Per fi s'acorde lo proposat per en Nadal y s'aixe
Passa a la Comissió.
ca tot seguit la sessió.

DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ

ORDINARIA

DEL

DIA

29
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ASAMBLEA DE TARRAGONA.—En el prop-passat nú
mero, donavem comte d'haverse definitivament
acordat celebrar l'Assamblea catalanista de Tarra
gona els díes 22 y 23 del vinent juny.
Avui podem ampliar ab mes detalla l'anunci de
dita Assamblea, que pot esser de gran trascendencia
pera'l Catalanisme, innovant que, segóns informes
fidedignes que tenim, han desaparegut les diferen
cies que's deia que hi havía entrels individuus de
la ponencia, composta de l'«Unió Catalanista,. ab
delegado s de la «Lliga Regionalista» y de l'«Unió
Federal Nacionalista Republicana», y que a la fi s'
ha arrivat a una solució satisfactoria perals sagra
tíssims interessos de Catalunya; de ro quena feli
citem car se necessita de tots els agrupaments poli
tics catalana veraments autonomistes y de tots els
seus bons fills, pera laborar per
l'autonomía de la
nostra aimada Patria.
Ben aviat tornará a reunirse la ponencia y es
segur que ben prompte es coneixerán els temes y
declaracións que's sotmeterán a l'aprovació de l'As
samblea.
•

**

II CONGRES D'ATENELTS Y ASSOCIACIÓNS DE CULTU
RA.—Hem rebut el prospecte anunciador d'aquet
Congrés, que no copiem integrament per haver do
nat comte de la major part del seu contingut en el

passat número.
Pera facilitar rassistencia al Congrés, les empre
ses deis F. C. han establert una rebaixa de preus
que podrán disfrutar els congressistes. Els preus
máxima serán de 0'033 ptes. en 3.' classe, 0056 en
2.11 y 0075 en I.' per kilómetre.
Segóns se'ns innova, el diumenge prop-passat
la Junta del Ateneu Obrer de riostra ciutat feu una
visita al senyor Arcalde interessantse pera que l'
Ajuntament resolgui en sentit favorable la deman
da d'en Pau Bodón y Amigó, delegat del Comité
executiu del Congrés, respecte a l'adhesió de la
Corporació Municipal al Segón Congrés d'Ateneus
y Associacións de Cultura de Vilanova y Gene(' y
l'oferiment de nostra ciutat pera la celebració del
tercer Congrés.
Entre les adhessions individuals qu'ha rebut en
Pau Bodón y Amigó pera assistir al Segón Congrés
d'Ateneus y Associacions de Cultura que s'ha de
celebrar a Vilanova y Geltrú els 25, 26 y 27 del pre
sent mes, hi figuren les d'alguns industrials bada
lonins, els quals veurían ab molt agrado la celebra
ció del tercer Congrés en la nostra ciutat.
**

Jocs FLORALS.•—Demá a la tarde tindrá lloc en
el Palau de la Música Catalana la resta deis Jocs
Florals d'enguany.
Se din que ha guanyat el premi de prosa, ofert
pel Consistori, la distingida escriptora y colabora
dora de GENT NOVA donya Carme Karr y la Viola
en Manel Folch y Torres.
**
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Comrsstó PROVINCIAL.—Desdel 1.'" del corrent
ha comensar a actuar la nova Comisió Provincial
pera 1912 y de la que en forman part els següents

diputats: Roig Armengol, Guerra del Rio y Ulled
pels districtes de Barcelona; Duran y Tuloch per

Sabadell-Tarrasa; Borrás per Manresa-Berga; Ami
guet per Igualada-Vilatranca; Jansana en sustitu
ció den Sostres per Sant Feliu -Vilanovs; Verdaguer
y Califa en sustitució d'en Prat de la Riva per Gra
nollers-Vich y Moret per Mataró-Arenys.
**

Una bona colocació s'oblé més fácilment essent un
boa mecanógrap per aixó La Academia Mercantil,

Passeig de Martínez Campos, núm. 16 ha
Secció de Mecanografía ab tots els
una

moderas,

establintse classes

instalat
avensos

especials pera senyoretes.

**

CASAMENT.—Dilluns prop-passat

varen contrau
matrimoni en l'esglesia de Santa María, d'aques
ta ciutat, el jove en Modest Piegay y Cuadreny ab
la gentil senyoreta na Cnrme Camins y Font, filia
del nostre particular amic en Magí Camina Se
re

llares.
Al acte hi assistiren la major part deis regidora
que componien la majoría del Ajuntament, de la
que formá part eu Camina.
Nostra enhorabona ala contraients a quina desit
gem moltes felicitats en el nou es.tat y una inaca
bable Iluna de mel,
**

HOMENATGE.—Ab motiu del II Centenari de la

Maciá, conegut per «Bach de
Boda» s'ha concertat un homenatge que consistirá
en la colocació, en el Mas Bach de
Roda, duna
lápida conmemorativa del naixement d'aquell pa
triota y aixecar al cap de les Devellades de Vich un
modest monument que recordi als presents y ala
esdevenidors l'humillant suplici del Dia dels Morts
del any 1713.
La Comissió executiva está formada de: en Josep
Caminals, metge; en Modest Nicolau, propietari y
en J Baucells Prat, mestre d'escola, per Roda y en
Ramon Bach, advocat; en Josep Ylla y Alibés, far
maceutic; en Joaquím Benet, industrial y en Do
mingo Forcada, comerciant, per Vich.
Pera sufragar el gastos y a tí de que tots els ca
talans puguin cooperarhi s'ha fet una alocucie al
poble catalá, la qual sentim no poder publicar per
manca d' espai.
Totes les societats patriótiques de Catalunya
están facultades per rebre donatius, que's servirán
fer a mana, en el seu dia, deis rressorers de la Co
missió, en Modest Nicolau, de Roda y en Joaquím
Benet, de Vich.
mort den Francesc

**

«Les mellors aigues alcalines
tómac ),

Vichy liópital (es
Vichy-Célestins (ronyons), Vichy-Grande

Orille (fetxe),

Retuseu

son

insustituibles.

iota imitació.i
S*

8

GENT
NAIIEMENT.—Nostres apreciats amics els espo

Miguel Boix Solá y na Balbina Rojo de Boix
han tingut l'inmensa satisfacció de veure néixer
un xamós fill, que la darrera doná a Ilum felisment
el diumenge prop-passat.

sos en

Nostra coral enhorabona als novells pares y fa
milia.
**

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

Refuseu

Iota

imitada.»
**

PRIMER DE MAIG.—La classe obrera de nostra
ciutat feu festa en sa totalitat el dirnecres prop
passat, ab motiu de la Festa del Trevall, passantlo
molts al camp.
Al vespre tingué Iloc en el Café Cervantes una
vetllada societaria en la que hi prengueren part
oradora de Barcelona.

NOVA
El dilluns d'aquesta setmana al
qües*ions del trevall, una dona va inten
tar agredir a un altra en la Riera den Folc. Empró
no vápoguer complir son propósit puig un guardia
municipal la portá a la Comandancia aont quedá
detinguda, a fí de que se li calmessin els nervis.

AGRESSIÓ.

**

CONTRIBUCIó.—Se cobrará

d'aquest impost del

En aquest trimestre se comensará a cobrar
l'aument d'un dos per cent ab que ha sigut aumen
tada la contribució industrial.
**

CENTRE BADALONL—La companyía Terradas-Ca
sas lii posará en escena el prop- vinent diumenge
día 12 del actual, l'aplaudit drama «La Dolores» y
un bonic fi de festa.
JUNTA LOCAL DE REFORMES SOCIALS

El despaix continuará al mateix lloc
Arnús núm. 51.

carrer

de

**

L'important

revista ilustrada EL.HOGAR Y LA
MODA el día 7 de Mars passat comensá a publicar
la interessant novela de Jordi Ohnet, EL DOCTOR
RA MEA. U.
**

FESTIVAL.—Dissapte

vinent tindrá lloc en el tea
tre «Picarol» un gran festival a benefici deis sol
dats badalonins que's troven a Melilla.
**

ESTADÍSTICA.—E1 moviment de població durant
el mes de Abril últim ha sigut el següent: Naixe
ments 36; Defuncions 23; Matrimonis 15.
**

CURS D' ESPERANTO.—L' Agrupació Esperantista
«Barcelona Stelo» ha obert un curs gratuit d'aquest
idioma universal, el qual se explicará els dimecres
y divendres de vuit y mitja a deu vespre. Els que
desitjin matricularse poden pasar pel Centro Poli
técnico, San Pere, 94, tots els dies de sis a nou dé
la nit.
Es de esperar que els badalonins aimants de la
cultura no despreciarán el lloable esfors que dita
Agrupació fa en proflt d'una cosa tan trascedental
com
l'estudi y coneixement d'una llengua inter
nacional.
**

Bolsos i moneders de plata i

or

de la acreditada fábrica de

JOAN GOMILtA. MAHO.
en

moneders i bolsos pera

Representant

en

primera comunió

aquesta ciutat:

PERE LLORET.
**

el segon trimestre
día 6 al 11 del corrent al carrer

Reial, 123.

**

TaAst.LAT.—L'acreditat tintorer en Pere Mon
tana ha traslladat el domicili del seu taller, al ca
rrer del 1 ríncep de Vergara, núms. 10 y 12.

Especialitat

—

matí per

-

Extracte deis acorts presos en la sessió ordinaria de
convocatoria celebrada el 24 d'Abril de 1912
baix la presidencia del primer tinent d'Arcalde en Jo
sep Doménech Renóm y ab assistencia deis vocals se
nyors Rosés, Belis, Marqués, Casellas, Costa Llansó,

primera

Serra, Torras, Andreu, Niubó y Puig.
—Fou aprovada l'acta de la sessió anterior.
—Foren aprovades les Inspeccions verificades

durant

el mes.
—Fou aprovat aixis mateix el compte deis jornals
satisfets als vocals obrera durant el mes corrent per ins
peccions y assisteucia a les sessions.
—Va donarse lectura d'una contracta de trevall fir
mada per el contractísta de les obres del primer trós de
la carretera de Badalona a Mollet y els obrera ocupats
en les
obres de fábrica de dita carretera, qual docu
ment, després d'algunes observacions del senyor Costa
Llansó sobre anomalies que, al seu parer, contenía la

matelxa; s'acordá

a

transcrigui integra

en

Y s'aixecá la sessió

proposta

del senyor
el llibre d'actes.
a

Andreu,

se

les vuit.

A NUNCI OFICIAL
Los Sres. D. Benito Prat y don Ramon Marimont han

acudido á este Ayuntamiento, en súplica el primero para
un electro-motor de 10 HP en la casa número 76
de la calle de Cervantes, y el segundo para construir un
horno de cocer pan en el patio de la casa número 3 de Ir.
calle de Mar

instalar

Les propietarios ó vecinos que se consideren perjudi
cados con las mencionadas instalaciones podrán presen
tar las reclamaciones que consideren pertinentes y jus
tificadas en el Negociado de Obras de esta Excma. Cor
poración Municipal, dentro el plazo de 15 días, á contai
desde el de la publicación del presente anuncio en el Bo
letin Oficial de esta Provincia, pasados los cuales no se
admitirá ninguna y se procederá conforme se crea de

justicia.
Badalona 30 de Abril de 1912.

—

El

Alcalde,

Martin

Pujol.

CENTRE 37

Imp.Vda. Badia,

Dr

Don, 14.—Barcelona

—

Teléf. 2344

