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DANTE

Essent nacionalista racció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret el
y
dever de cooperarhitots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionaliyne, qualsevulga
que sia llar pensar y sentir en materies religioses, polítiques y socials.

(DECLARACIÓ

VITALITA.T DEL NACIONALISME
De feia

temps que's

venía dient q e'l Cata
esperit de rebelió con
tra'l centralisme; y les orientacions y actuació de
la Lliga Regionalista, de complerta aproximació a
les actuals institucions, havía fet creurer als que
no coneixen el
problema catalá, que l'esperit na
cional de Catalunya estava decaigut.
Ajudá a n'aquesta creencia el que l'Orfeó Cata
lá fós molt aplaudit a Madrid y homenatjat per
l'Ajuntament de la Cort. Quels fins de certs ele
ments autonomistes eren fer valdre'l viatje artístic
del Orfeó pera justificar certes aproximacions, no
un

lanisme havía perdut el

seu

explicables, ningú pot negarho després que hagl
llegit les correspondencies de l'Agulló a La Vea,
durant les jornades artístiq:.es del meritíssim Or
feó Catalá a Madrid, el que imitant an en Cambó,
quan a les Corts va retirar la firma den Prat de la
Riba del llibre d'aquest La Nacional itat Catalana»,
eh l ab les seves cartas, va intentar borrar tota una

gloriosa actuació

cata'anista del diari regionalista
al menyspreuar l'himne nacional de Catalunya ab
els mateixos mots quels enemics de la causa na
cionalista catalana, lerrouxistes y alfonsins, li ha
vien dedicat,

Calificar Els Segadors de cant d'impotencia y
tornarse a sentir pels carrers de ja capital catalana
dit himne catalá, ha estat cosa de moments.
Prutestant de dites renuncies de nostres cants y
de la política que té en oblit y vol ofegar les ma
nifestacions en pró de l'integritat deis ideals cata
'artistas, un estol de joves cantá El» Segador» el
día de l'arribada del Orfeó y els ha tornat a cantar
ab més entussiasme si hi cap, al finalisar la (esta
deis Jocs Florals y també a la de l'inauguració del
bust den Llorente, disolguentsels manifestants

DE LA

VII ASSAMBLEA

DE LA

UNIÓ CATALANISTA

quels

cantaven després de protestar sorollosament
devant del domicili de La Veu, el diari que havía
dit al himne catalá «cant d'impotencia».
Tot aixó demostra la vitalitat y intensitat del
moviment nacionalista catala, que no está vinculat
en cap agrupament ni diari; y que
estant la seva
voluntat molt per sobre la d'aquets, procedeix
enérgicament contra'Is mancats d'energía, els que
son partidaris de remerciaments y els que deserten
del lloc d'honor, llensant com inútil tot lo nostre
que molesta o fá nosa als polítics centralistes espa

nyols.
El catalanisme renaix ab tot el seu esplendor y
forsa y no l'aturarán, per més que ho intentin, els
que fá deu o dotze anys organisaven patriótiques
manifestacions que cantaven, com els animosos
joves d'aquets dies, El» Segador», que predicaven
indiferencia en vigilies de reials jornadas y diri
gíen xiulades a Ministres de la Corona.
Els temps no han cambiat pera tothom, y avui
son, com fá dotze anys, instes les protestes, car a
més de no haver conseguit Catalunya ni minses
concessions deis seus drets, durant dit temps ha
rebut noves Ileis contra'l dret estala, Ilengua y la
llivertat deis seus fills, pera'Is que va dictarse la
llei d'excepció nomenada de jurisdiccions.

COMENTAR1
petits Jets, les coses insignificants ?enea a vol
eloqüencia incontrastable. Me sugereix aquesta
rellecsió la lectura del relat de l'arribada de ?a «Or
questa Sinfónica» de Madrit de la seca obligada vi
sita l'aOrfeó Catalá» ab el segtient paragraf que
copio de «La Vanguardia»:
«Preguntados los recién llegados si preferian asis
El»

tes

una

a

tir por la tarde á los

Juegos Florales

ó

a

los toros de

de las Arenas, solo tres obtaron por lo pri
los demás asistir á la corrida».
Ignoro d'aont va partir l'invitació d'asistir als
toros puig no he conseguit enterarme d'aquest detall.
Vull suposar que decía venir de part del -«Centro
Madrileiío» ja que a esser cosa de l'«Orfeó Catalá»,
no trovaría paraules proa enérgiques en el meu coca
bulari, pera censurar el Jet de que una institució ca
talana y artística arribés al rebaixement moral de
patrocinar l'assistencia a la festa anticatalana anti
artística y inculta per excelencia.
Deixant aisó de banda, queda'l Jet de que, al
les dues testes,
esser ínvitats pera assistir a una de
tots ele professore de la Sinfónica menys tres, obtaren
la

plaza

mero,

prefiriendo

per la fiesta nacional y renunciaren generosament a
la 'esta catalana. Y aquesta elecció voluntaria dele
mestres de l'orquesta madrilenya, representa una
falta de cortesia y una prova de llar sentiment anti
catalá.
Es una falta de cortesía per qué poca te a escullir
entre una festa catalana que's celebra un sol cop a l'
any al mateix local d'una entitat artística germana,
y una cursa de braus identica a la que poden veure
cada diumenge en quansevol capital espanyola, devíen
decidirse forsosament per la primera per respecte y
consideració al poble que' le hostatja, com a prova de
simpatía a la llengua y a la literatura catalanes.
Es una prooa de llar sentiment anticatalá, perque
se'ls presentava una magnífica ocasió d'associarse co
lectivament a la nostra festa poética y patriótica per
excelencia, de compartir els nostres sentiments pera
fer veure que no existeixen preleses incompatibilítats
y antipaties; podien assistirhi seas cap perill pera la
llar inconsutilitat amparats per la presencia del re
presentant del Góvern Central y de l'Arcalde de real
ordre; podien assistirhi y no hi varen assistir y llur
conducta es un acte de despreci y de desconsideració
pera la nostra llengua y les nostres institucions mes

prenades.
passat unes

hores entre lo més gra
con eixer de
politice,
ele
nost
res
poetes,
ele
nostres
ele nost res
visu
escriptors, y preferiren pasearles entre toreros; po
dien hacer rebut ele aplaudiments d'un públic ca/te y
catalá y preferiren les ovacione de la multitut abiga
rrada de la plassa de toros, estranya barreja d'ele
mente índigenes y exótics, qual únic nexe comú es l'
incultura y'l flamenquisme.
Que no s'en desjassin ele mestres de la Sinfónica,
de l'ovació de la plassa de toros; es aquell un públic
que no'ls anirá a escoltar puig deixa lotes les esqui
siteses de l'art de Beethoven, Mozart, Wagner
altres estrelles musicals per l'art d'un torero o d'una
coupletista. El públic que'ls escoltará es un altre
formal dele mateixos elements que no han volgut co
neixer y aquestos ele aplaudiran també, perque'l seu
art s'ho val pero'ls aplaudiran com artistes; com ar
tistes y res mes.
Celebrem l'are dele músics de la Sinfónica a l'en
semps que recordem Cacle de desconsideració y de
descortesiadels madrilenys per la nos Ira festa poética.
Podíen hacer

nat de l'intelectualitat

catalana, podíen

JEPUS

CONSEQÜENTS

EN

NOSTRA

ACTITUT.

Pretensiosament ens surt l'orgue de les dretes
Sol Ixent, en el seu darrer número, dient que no
saltres, tot manifestant que no volém discutir ab
éll, cada setmana ho fem. El pobre confrare dretis
ta, la gloria (?) de les eleccions darreres li ha pujat
al cap y's creu esser superior a tothom y que al fer
veurer al públic els seus mancaments a la veritat y
la seva manca d'ingenitat y sobra de mala fé, es
discutir ab éll. Pobre! deixemlo viure ab aquesta
ilusió, peró que no s'escarrassi que no caurém en
el parany de discutirhi, perqué no volém perdre
el temps ab un enemic innoble, que sempre acusa
y malparla sense justifich el seu procedir y que fins
nega lo que se li demostra ab provee irrefutables.
Al públic sois ens dirigím convensuts de que,
tart o dejorn, es fará justicia als homes del ante
rior Ajuntament, que no desertaren del seu lloc
d'honor; y el confrare dretista deu témer molt que
vingui aquesta justicia, quan al cap de quatre me
sos d'haver acabat les tasques aquell Ajuntament,
números a
encara dedica la major part dele seus
Sembla
que li
malparlar d'éll y deis seus hornee.
molt
aviat
el
pro
que
hagi
de
reconeixer
fassi por
cedir de noblesa dele regidors de dit Ajuntament,
quan segueix en la seva destructiva campanya de
pretendre desacreditarlos y per altra part calla com
un mort, quan el confrare Acció y nosaltres demos
travem que la majoría y especialment en Martí
Pujol y en Domenech Galcerán, varen defugir
parlar de les causes de la «descomposició» del
anterior Ajuntament, malgrat haverlos invitat al
debat en Casas y provocat en Costa.
Tot aixó queda escrit y dia vindrá que'l pohle,
que segueix als homes directors de les dretes,
veurá que se l'ha enganyat ab falsee campanyes,
que elan negat legalitat a documents oficials
firmats per el contador municipal y l'Arcalde pera
administrador
no haver de reconeixer com a bon
ben
un Ajuntament, y també es posará de manifest
clarament, el perqué abandonaren els escons con
sistorials dos regidors mentres atiaven als regidora
radicals contra els seus ex-companys de majoria y
campanya periodística
con sentien la destructora
del confrare dretista, de tothom coneguda.
Al confrare dretista no li convé apretar massa
contra el passat Ajuntament pera fer més grane
als seus hornee. Hauria de recordar que les multi
tuts que's crean idólatres son molt inconstante y ve
un dia que's cansen del ídol y l'enderroquen.
-

EL

PERQUÉ

NO

DEBEM

DEMOSTRAR UNA COSA JA

DEMOSTRADA.

Avui, sentim una vera satisfacció de dir al llegi
dor, amic o enemic, el perqué no tenim de demos
trar una cosa ja demostrada y a la vegada posar en
evidencia la manca d'«ingenuitat», de serietat, de
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noblesa y de veritat, de lo sostingut per Sol Ixent

—ja

que fins u fem la propagonda—en el seu
prop passat número.
Ja ho din éll: A n'aquest mon se'n ha de sapi
guer de mentir y a la vegada tenir memoria, sinó
facilment un queda atrapat>. Efectivament, aixó
es lo que mai ha sapigut fer éll.
Perqué es tonto y de mala té lo que fá Sol Ixent,
de volguer defugir un compromis que té ab l'opinió
pública y pera defugirne pretendrer que un altre
Li demostri el superabit de la liquidació del presu
post de 1910, que es de 28,728'80 pessetes, per ehl
negat; ja que nosaltres estém conformes ab els
comptes del referit any de 1910, y no es el que hi
está conforme el que ha de demostrar el superabit,
el que ha de presentar proves d'ell, per la sencilla
y d'evident inmediata raó fde que ja constan en el
fascicle. Si el confrare dretista no'l convens lo con
tingut en la página 29 dels comptes municipals de
1910, éll ha d'esser el que provi al públic, que
l'estat demostratiu del superabit es una falsetat o
quels comptes no estan conformes. S ha de tenir el
valor de dir les coses clarament y no ab el tó de
ven

petulant perdonavides.
En el número 17, página 133, corresponent

al
dia 29 d'Abril de 1911, deia Sol Ixent: «Quan se
publiquin els comptes mnnicipals ja parlarém
com tenim promés, deis mateixos y de l'aordena
da» actuació que's va seguir». ?Es per ignorancia
o per mala fé que
aixis no s ha complert? Potser
sigui per una y altra causa.
També ens plan fer observar al públic perqué
retrata els fins duna política, el que pera Sol Ixent
no representa rés, el que'l fascicle
deis comptes
municipals de 1910 vagi firmat per l'Arcalde
d'allavors y per el Contador municipal en J. Plá y
Más—el nom d'aquest funcionani se 1 calla—essent
aixls que tots els comptes publicats desde 1906 fina
a la fetxa, s'han publicat suscrits per les firmes del
Arcalde y Contador, y el de 1906 ademés ab les
firmes dels individuus de la Comissió d'Hisenda,
entre ella en L. Botey y l'Isamat. Tos els fascicles
han estst compostos com es natural, en la mateixa
forma del de 1910.
No creiem que a Badalona mai s'hagi arribat a
negar un fet tan trascendental, com es la liquidació
d'un presupost, molt menys quan es publicat ofi
cialment.
A la gene d'ordre els hi estaba reservat ter aquet
trist
En el número aniversari de la sortida de Sol
Ixent, en Leopold Botey, en un article, aplaudia les
campanyes de dit periódic. Convindría sapiguer si
esta conforme ab la primera part del desgraciat
articie «Sobre les darreres Notes Locals de Gent
Nova», que publica el prop-passat dissapte.
-

DEL PRESSUPOST EXTRAORDINÁRI
En la ressenya que de la sessió d'aquesta set
mana publiquem en altre lloc d'aquest número,
podrán ferse cárrec nostres Ilegidors del importan
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tíssim debat desenrotllat ab motiu de la discussió
d'un dictamen de majoría de la Comissió d'Hisen
da. proposant caries transferencies de crédit pera
cobrir la quantitat de 12,000 pessetes manada con
signar en pressupost extraordinari pel Governador

previsió pera atendre a les calamitats que
poguessin presentarse durant l'any.
Sosté la majoríal criteri d'escursar vares con
signacions del pressupost vigent, fina a sumar l'es
mentada quantitat, fent per consegüent les corres
com a

ponents transferencies de crédit.
Les minoríes per la seva part entenen que es
sent regularment els nostres pressupostos quasi
purament pera atendre les imprescindibles neces
sitats de la ciutat, no es Ilógic fer dites transferen
cies, ab més motiu quan pot cobrirse dita quanti

en
forma de pressupost extraordinari consig
nanthi un ingrés eventual de 12,000 pessetes, ja
que eventual ha d'esser el gasto, criteri que ja va
sustentarse en una altra ocasió y en idéntic cás es
sent Arcalde en Martí Pujol.
El regidor en Jaume Martí feu una clara dissec
ció del dictamen demostrant l'inutilitat de dites
transferencies, fent al ensemps una justa crítica de
cada una d'elles y per les que n resulten notable
ment perjudicats alguns serveis.
Eloqüent estigué també en Casas defensant el
criteri de les minoríes, aixls com també quan, junt
ab en Costa, refutaren an en Nadal, que defensa
val dictamen, certes alusions mortificants que
com
té ja per costura aquest regidor, va dirigir
molt inoportunament contra l'Ajuntament passat.
No es aquesta, senyor Nadal, la forma mes correc
ta de defensar una majoria y menys un dictamen,
y aixís deuría reconeixerho eh l mateix, quan no
torna en el transcurs del debat, a fer cap més alu
sió molesta pera l'anterior Ajuntament.
En Nadal feu tots els esforsos pera rebatre els
convincents arguments aduits per les minories,
sens conseguirho, vegentse obligat a rectificar al
gúns conceptes y a presentar una esmena al dicta
men, sustituínt la partida destinada al son del ce
lador, plassa que s'amortisaba malgrat haverhi un
empleist destinat a dit fi y cobrant de distinta con

tat

signació.
Nosaltres,

per la nostra part, entenem equivocat
el criteri de la majoría en aquesta qüestió, ab més
motiu haventhi precedents; empró al intervenir en
el debat en Pujol, feu unes manifestacions per les
quals ens inclinem a creurer que 1 intenció de la
majoría es un'altre, car vingué a suposar que si
sortosament no s'hagues de gastar dita cantitat en
concepte de calamitats, podría invertirse en obres
de carácter higiewic, entre elles la cloaca que des
de la Plassa Mercat se projecta fer al carrer de
Mar.
No tindríam gran cosa que objectari, no obs
tant considerarho molt equivocat, si clarament
aixís se manifestés, discutint aleshores la con
veniencia y oportunitat de dites obres. Empró
tothom pot recordarse que en Pujol calificá, en
certa ocasió, de pressupost del fracás el vigent, per
no haverhi, segóns digué, reserves en les seves
consignacions y ara ab la presentació del aludit
dictamen se troven, escursant vares consignacions,

12,000 pessetes.
Es dones, evident,

que la majoría de la Comis
sió d'Hisenda al presentar el seu dictamen, ha fet
quedar malament an en Pujol, puig ha demostrat
que en les consignacions del vigent pressupost hi
ha marge y, per lo tant, que no pot dárseli el cali
ficatiu del fracás, que aquell dona al mateix a en un
judici crític que va ferne en una sessió anterior.
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LA FESTA NACIONAL CATALANA
L'any passat, ja molt avans d'aquest temps, els
entussiastes catalanistes que redacten uostre ben
volgut con frare Renaixement iniciaren y tractaren
de dur a terme la celebració de la Festa Nacional
Catalana. Desgraciadament, el seu patriótic esfors
fracassá.
Hi ha que tenir en compte per aixó, que les cir
cunstancies polítiques en que ara fa un any se
trobaven els estols catalanistes en brega, no eren
les més a propósit pera poder celebrar nostra Festa
Nacional, car no era molt fácil el poguer aplegar
en un has d'amor y patriotisme ala que en llur po
lítica s'apartaven del ideal nacionalista y feien de
Ilur senyera, senyera de personalismes.
En part potser valgué més que no's celebrés.
Aquets desviaments deis nostres partits política ha
vien anat minvant, poc a poc, la fe d'una immensi
tat deis ciutadans catalanistes, y hau ría sigut vera
ment deplorable que nostra Festa Nacional per
desviament deis uus y per poca fe deis altres ha
-

gués Pracassat.
Enguany les circunstancies han cambiat. No
cree jo que hagi passat desapercebut de ningú que
actualment se produeix una forta reacció en el
camp catalanista. No

reacció en el sentit d'em
més alts vols polítics,
sinó una reacció en el sentiment purament nacio
nalista de tots álenades de patriotisine creuen
d'un camp a Faltre, y fins molts prohoms, tant de
la dreta com de l'esquerra, convensuts de l'equivoc
en que' romanien, convensuts uns, de que ab tanta
influencia anavem perdent nostra forsa, y els nitres
de que l'era de trevallar de cara a Catalunya y no
de cara a la Cort, s'allarguen els brassos oblidant
passades rencunies.
A finals del mes que vé se celebrará a Tarrago
na l'Assamblea de l'Unió Catalanista.
Allá hi ani
rém tots disposats a desvaneixer equivocs y a tre
vallar de ferm erf bé de Catalunya. No Podríem,
dones, com altres temps per Corpus, que
avans
s'escau esser dues setmanes
de l'As
samblea, celebrar nostra Festa Nacional, que fora
la primera encaixada, la primera unió de tots ele
cors en un sol sentiment després de tant temps de
Iluitar entre nosaltres? A.plegats tots, sota l'esplen
dorós sol de Juny, la senyera enlaire, ben enlaire,
nostre himne als Ilavis, l'entussiasme al cor, éll
ene llevaría les passades culpes.
Nosaltres no som quí pera intentar portarho a
cap. Altres hi han que si volen poden ferho. El
temps es just, ja ho sabém, pero no tant, que nos
pugui portar a la práctica. Voler es poder. Nocal.
tres llensém l'idea per si hi ha qui l'aculli.
Que per sort nostres paraules nos perdin en el
buit. Que hi hagi qui les aculli y fem vots pera po
dernos veure, com més prompte mellor, agerma
nats en un gran abras ont hi cápiga tothom, xics y
grans, homes y dones; ele de les idees més radicals
fins a les més conservadores; els qui fan gran a la
terra ab l'aixada, com els que l'eleven ab Ilur Inte
liapncia: pero tots pensant en Catalunya y treva
d.to t per lata 1,ti.yrt.
F. SALVAEJOt
ROSÉ.S.

pendre

nostres

una

partits

uns

NOVA

POLITIQUES
L'eleccio de

president

de la

nova

Comissió pro

vincial, feta per la nostra Diputació en la sessió de
prop-passada setmana, va recaurer a favor d'en
Moret, di utat per Mataró-Arenys, 'liberal dinástic,
aliat a estones deis lerrouxistes mataronins y cacic
de Mataró, tot d'una pessa.
En els bons temps del Catalanisme y en els de
la gloriosa Solidaritat Catalana, hauría sigut una
vergonya pera Catalunya, que elemeuts dits catala
nistes elegíssim a un caciquista pera'l cárrec de
president de la Comissió provincial, y avui tumbé
ho tindría d'esser l'elegir un aliat dels lerrouxistes,
quan se fan coalicions electorals y dintre les corpo
racions oficials ab la base del anti-lerrouxisme
fots aquests escrúpols nols han tingut pera res
en compte la coalició dinástic-jaumista regionalista
de la Diputació, y ab el vot en contra de les mino
ríes, va elegir an en Moret, malgrat formar part dé
la Comissió provincial un regionalista de valúa y
representació com en Verdaguer y Callís.
Y pera arribar an aixó, la «Lliga Regionalista»
va aixecar al Catalanisme y la Solidaritat a tot un
poble al honrat crit de fora els.cacics?
En Maciá, el bou patrici que representa a les
Corts el districte de Les Borges, s'ha separat defi
nitivament de la «Lliga Regionalista», y en una
festa catalanista celebrada a Almenar, el día de
Sant Jordi, va explicar les causes de la seva sepa
ració de la «Lliga» d'aquesta manera:
Desde'l tríen ingrés a la vida política un mateix
ideal ha encés els entusiasmes meus: fer el bé de la
Patria, combatint, sens descans, ala seas majors
enemics, que són els elements caciquistes que l'han
malmenada durant anys y més anys. En mitings,
en conferencies y demés actes de propaganda hem
predicat sempre aixó. y aixi ho predicaven també
tots els hornee de la Lliga, arrencant l'aplaudiment
y l'adhesió d'un poble, que veía en aquestes predi
ques el preludi del seu salvament. Mentres aquelles
campanyes tingueren aquest aire de sinceritat y de
puresa, tot anava bé; y una nova era de redempció
sera comensada per Catalunya Pero per impacien
eles, o per lo que sia, les coses canvien de sobte, y
avui se m'invita a formar part d'un partit en quina
constitució hi colaboren d'una manera especialíssi
ma aquells elements caciquistes, funests, que ha
viem jurat inutilisar en tantee creuades de carácter

patriótic.
Soc políticament

proa digne pera no volguerme
confondre amb dits elements, y estimo prou a la
meya patria pera no jugarli una burla d'aital natu
ralesa.
Mxís ha parlat aquest home que va sacrificar
la servei d. la causa de Catalunya la seva brillant
carrera, noble actitut que contrasta ab els que ab
la representacíó política han adquirit plasses de
concellers y d'advocat de poderoses companyíes.
En Maciá, ab les seves paraules, ens ha dit que
ele hornee de la «Lliga» fan a Lleida y sea comar
ques lo mateix que fan aquí; tornaren a enlairar
al caciquisme que havía estat vensut per l'enteresa
y després de molts sacrificis del poble catalá.
Per lo que es ven, la reorganisació del partit
que segueix a la «Lliga», per tot arreu es fa aliant
se ab ele caciquistes.
Va!rtita selquisleiA!
x.

'PEATR A LERIES
(*) PICAROL.
Companyía

Jimmy Samson.—
d'en Villagómez

—

Entre lo mes celebrat del teatre sensacional
Samson es lo millor; millor que Sherlok
Homes y una infinitat de vegades superior a

Jimmy

Raffles.
Y es de major importancia que abdues obres
perque és molt més humana que la que en Leblanc
y en Decourcelle escrkurren inspirats en l'héroe
de Conan-Doyle, o sía la primera de les citades, y
de l'ascendencia que té sobre el drama del Iladre
«eleganb, de E. W. Hornung non partem perqué
es tant notable que creiém inoportú el detallarla.
Jimmy Samson es quelcóm més que una obra
efectista; en mitj d'un diáleg frívol l'autor deixa
que floreixi alguna gran veritat amarga—més pro
pia d'un drama d'«idees» que no d'un d'aquest que
semblen escrits sois pera excitar l'interés del pú
blic excluint tota intenció de capficar als especta
dors ab l'anunciat d'algun problema trascendental.
En la monotonía del primer acte Dik apunta
una qüestió greu. La defectuositat deis
sistemes
penitenciaris; l'imborrable estigma que representa
la cédula d'ex-presidari; en fí, unes guantes pa
raules son prou pera fense sentir la dolorosa im
presió d'una terrible veritat, d'un mal crudel.
Jimmy Sanison ab el seu plany,—que no deixa
estar pié de causticitat,—del primer acte,—quan
está en la presó—ja se mereix les simpatíes del pú
blic que inconscientment se sent defensor d'aquéll
que sofreix les injusticies de la Justicia, ab perdó
de la paradoxa, si es que la Justicia en dita obra
está representada en les persones del detective y del
Director del penal.
Després segueix la reabilítació den Samson y
els seus propósits de nova vida de puriíicació,
encara el fan més
simpátic... Poc ja'ns importa
que Jimmy hagi obert caixes de caudals ab una
habilitat assombrosa pera incautarse de riqueses
ajenes. Eh, ja en el bon camí, trevallant, posant
totes les seves facultats pera la millor marxa n'un
negoci legal, vivint honradament, sentint les gra
tes caricies d'unes tendres mans que semblen en
motllar 1 ánima del ex-bandit en llurs Animes pu
ríssimes, está reabilitat.
Pero hi ha el detectiu que es la sombra del pas
sat. Aquell home ab la seva perseverancia irritant
sembla que ha de fer perdre l'estabilitat de Sam
son. Si ell mostra a la Ilum pública la vida passada
d'aquést, sobre el front Jimmy hi haurá un infa
mant

estigma...

Samson sent una forta sotregada ab la reapari
ció del detectiu; y éll, l'home fort, el sang-fret, no
poguent resistir la pó que li fá, en aqueixa ocasió,
la Iluita, apunta en el seu pols el revólver... Pero
la ven d'un company Ii recorda la seva naturalesa
de fins allavors ?com se compren un cambi tant
radical?
(")

Retirat de! paseet número per sobres

d'original.

Jimmy Samson no ho din pero se compren.
Aprecia ja la vida, pero una veritablevida, plena
de llivertat y amor; excluint aquest bell aspecte, Ii
sería insoportable.
L'autor de Jimmy Samson no es fatalista. Al
últim dona una alegría al públic fentho acabar tot
perfectament. El <detective», triomfant, abdica
els drets de la victoria y en Jimmy ja no den te
mer rés que puga torbar la seva felicitat.
El primer acte es un bon xic ensopit El tipo del
<detective» massa tonto. L'aparició d'aquel' inven
tor d'un pany es de més a mes. Aquella tia román
tica un xic exagerada y un xic mal educada.
Massa convencional lo de la susceptibilitat deis
dits de Samson com també la justificado que dona
Dick el Rata de la seva presencia en el quarto de
la caixa en el moment del robo.
La

***
companyía Villagómez

que

representá el

di
el «Picarol»
es ben notable, sobressortint en Víllagómez que es
un estudiós y excelent actor y interpretá el tipo de
protagonista ab molta vivesa y justesa; en Rubio que
estigué molt bé en el Dick el Rata, y la senyorela
Palma. Els demés justos formant un excelent
mecres

prop-passat l'anterior cbra

en

conjunt.
La presentació espléndida.
Avans del obra tou representat l'extremes De
pesca molt ben interpretat per la senyoreta Mareca
y

en

Rubio.
E.

DEL AJUNTAMENT
JUNTA DE VOCALS ASSOCIATS
En sessió de segona convocatoria se reuní aques
ta Junta a les set de la tarda del dissabte prop-pas
sat, estant presents els regidors senyors Domenech
Renom, Nadal, Casas, Antoja, Padrós Vidal, Bar
bosa, Padrós Salvatella y els vocals senyors Marc
Pibernat, Josep Cuixart, Ramón Buera, Francisco
Boix, Gregori Casellas, Josep Costa y Lluis Bosch,
presidint l'Arcalde en Marti Pujol.
Exposat pel President l'objecte de la sessió que
era discutir el dictamen de la Cornissió nomenada
pera l'examen deis comptes municipals de 1911,
passá a ocupar la presidencia el vocal senyor Buera
Ilegintse a continuació el dictamen de dita Comis
sió trovant conformes y sense reparos els esmentats
comptes, aprovantse seguidament per unanimitat
dit dictamen.'
Y s'aixecá tot seguit la sessió.
SESSIó ORDINARIA DEL DIA. 6 DEL CORRENT
Comensá a tres quarts de non ab assistencia de
tots els regidora menys en Claros, presidint l'Ar
calde en Martí Pujol.
—Després de llegida fou aprovada l'acta de la
sessió anterior.
—Se Ilegeix el dictamen, denegan, per ara, lo
demanat pel dentista en Francisco de P. Viader.
En Padrós Vida 1 presenta una esmena en sentit
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de crear l'any vi
si per desgracia vingués una calamitat, se trova
Viader ofereix regir
ríen els medis pera atendre a les necessitats que
gratuitament, pagant l'Ajuntament sois l'instalació aquella portaría.
y medicaments.
Lo que demana la Superioritat, va dient, no son
unes transferencies de crédit, sino un pressupost
En Vinas. ea Serra y l'Antoja dinen haver fir
extraordinari, lo que fá pensar que lo fet per la
mat el dictamen sense haverse adonat de que no hi
figurava l'acceptació y agraiment segons s'acordá, majoría resulti després una ilegalitat, puig el dic
deis oferiments den Viader d'atendre durant aquet
tamen es una complerta desfiguració del actual
any, en la seva clínica a tots els pobres que se li
pressupost.
Passa a continuació a analisar partida per par
presentin ab un volant de l'Arcaldia.
tida
Se treuen, diu, 1,000 pessetes destinades al
Se promou una !larga discussió sobre si es des
cuit, omissió o fet exprés, no treient rés en ciar, Auxiliar de Secretaría, plassa que malgrai necessi
tarse, no s'ha cobert per despit polí tic de la majo
encara que obligat per en Casas parli en Domenech
ría. També's treuen 534 pessetes de les 1,000 desti
Renóm, president de la Comissió.
nades a la conservado de les Cases Consistorials.
Prenen part en la discussió, a més deis esmen
D'eleccions se suprimeix tota la consignado, 1,000
tats, en Borhosa, en Costa y el President.
pessetes
com
si ja sapiguessin que no se'n farán
S'aprova per fi el dictamen ampliat ab les ma
aquest
any.
Se
suprimeix també un guarda muni
presentada
per
nifestacions fetes y ab l'esmena
cipal 1000 pessetes, quan encara'n fan falta; un peó
en Padrós Vidal.
1,095 pessetes, quan se gasten cada setmana quan
—Se posa a díscussió la proposta den Pau Ro
titats per brigada eventual, y la plassa de celador,
dón Amigó sobre'l II Congrés d'Ateneus Obrera y
1,500 pessetes. S'escursa la consignació de mate
Associacions de Cultura que slia de celebrar a Vi
rial del Escorxador en la meitat, 500 pessetes, y se
lanova.
En Nadal sense oposarse obertament a que
treu d'un cop la quantitat de 4,000 pessetes desti
l'Ajuntament s'hi adhereixi, hi posa alguns repa
nada a cumplir un manament del Governador de
ros entre aquets el de que'l delegat que s'hi envii
ampliar l'Escorxador, quan aquest, a més de defi
no hi entendrá rés y ademes perque potser cap mes
cient per marca de material, es insuficient. Tam
Ajuntament s'hi adherirá y qui sap si farán un ri
bé's treuen 500 pessetes de les 1,500 consignades
dícol. Tampoc se mostrá parlidari de que sigui
per obres en les Cases Consistorials quan son ne
l'Ajuntament qui demani que'! III Congrés se cele
cessaries pera fer la reforma de les oficines les
bri a Badalona.
qual resulten una vergonya. Y aixís també son les
En Costa, en Martí, en Serra y en Casas demos
demés quantitats, resultant que's deixen de cum
tren que l'Ajuntament no fará cap ridícol adhe
plir imprescindibles necessitats pera subvenir a
rintse a dit Congrés, dient el darrer que quan en
uns gastos eventuals. Y ara, dieu si devant d'aquet
Rodón els invita, es que está convensut que no fa
esquifiment de partides no's pot acusar el criteri de
rán cap mal paper, puig els Ajuntaments tenen el
la majoría de ridícul y mesquí.
deure de procurar cumplir ab la seva missió cul
En Padrós referma algunes manifestacions den
tural.
Martí, acabant per exposar que les minoríes soste
Després d'una petita discussió en Nadal, que ha nen el criteri de consignar en pressupost e (traor
demostrat no coneixer de lo que's tracta, barrejant
diluid en concepte de Ilegats, donatius y mandas
en la discussió el Congrés del Art del Llibre que
la quantitat de 12,000 pesSetes, aixó es, un ingrés
rés de cultural, dernana s'aplassi pendre cap acort
eventual pera subvenir als gastos, també eventuals
y se cridi an en Rodón demanantli antecedents.
que imposa la Superioritat.
Aixís s'acorda.
En Nadal manifesta que aquest dictamen es la
—Se llegeix un dictamen de la Comissió d'Hi
condempnació més grossa pera'Is que han confec
senda proposant vares transferencies de crédit pe
cionat el pressupost actual califlcat per en Pujol
ra atendre a lo disposat pel Governador de confec
del fracás. Diu a continuació que les partides de
cionar un pressupost extraordinari de 12,000 pes
gastos en la secció de Foment son petites, fent una
setes pera Sanitat.
serie de consideracions y análisis de partides en
En Martí, de la Comissió d'Hisenda, combat el
defensa del dictamen. Acaba dient que les mino
dictamen y manifesta que les minoríes no están
ríes en principi estaren d'acort ab ells. Manifestaut,
conformes ab el criteri de la majoría, afegint que
ademes, no estar conforme ab el criteri de les mi
mai han negat el seu concurs en aquella assump
nones perque s'exposen a que no s'aprovi.
tes que creuen factibles y de profit, empró en les
En Martí replica criticant an en Nadal perque
circunstancies actuals, diu, se veuen obligats a re
enraona ab altanería.
fusar el dictamen de la mljoría de la Comissió y
Recorda que ara fá dos anys, essent Arcalde en
defugir tota responsabilitat, puig entenen que pe
Pujol passá un cás sembl ant y se va obrar ab el
ra fer una transferencia de crédit sha de
tenír la
criteri que exposen ara les minories. Fá notar que
seguretat d'haverla d'invertir No es necessari, din, la actual consignació de llegats, donatis y mandas
gravar, puig com que's tracta d'un gasto eventual,
son quantitats a ingressar si la majoría vol
En
també eventuals s'han de buscar els ingressos, car
Nadal, diu, ha fet una crítica deis gastos, descui
de

que's contregui'l compromís
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nent la clínica dental que

-

en

-

-
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dantse de fer la d'ingressos, havent en aquestos
tnenys consignació que lo recaudat l'any passat.

Explica

a continuació lo passat en les reunions
de
Comissió lo qual es contrari a lo dit per en Nadal,
puig no sels varen dir les coses be.
Intervé en Costa el qual se dol de que en Nadal
torni a usar els mateixos procediments que al prin
cipi del any, criticant, sense motiu, al Ajuntament
passat cada vegada que parla. Devant d'aquest
atreviment, diu, anirem allí aont les circunstancies
ens portin. Acaba detnanant quels demés regidors
de la mejoría intervinguin en els debate, puig sem
pre s'han de dirigir an en Nadal, acabant per ata
car a n'aquest per la forma en que sempre parla.
Intervenen també en Serra y en Miralles qui
exposa que enguany no s'han fet més que 4,000
pessetes en 4 mesos, d'obres y hi han consignades
21,600 pessetes replicantli després en Costa que al
hivern no's fan gaires obres.
Parla a continuació en Casas qui comensa recu
llint les fietxes que en Nadal tira sempre contra la
administració paseada, cumplint ab aixó, din, un
deute de companyerisme ab la mejoría de que'n
formava part, mejoría que va veures y se veu sa
crificada d'una manera molt poc noble. Fá després
un análisis de les consignacions de Foment demos
trant que aquestes están bé y d'acort ab lo gastat

Pany passat.
En Pujol,

va dient,
calificá l'actual pressupost
de fracás per no tenir les consegüents reserves, em
pró ara d'una plomada s'han trovat 12,000 pessetes
demostrant aixó que hi ha el marge suficient en
cada consignació. En la d'obres, diu contestant an
en Miralles, se feu a base de lo recaudat l'any an
terior.
Seguidament fá una critica del dictamen refer
mant els argumente aduits per en Madi dient,
ademés, que les manifestacions atribuídes a un alt
funcionad, per en Doménech Renom, sobre l'in
necessitat del Auxiliar de Secretaría han d'estar
equivocades can, del contrari, dit funcionad s'hau
ría contradit ab lo manifestat al Ajuntament en
Mars de 1906, y majorment avui que hi ha més
feina a les oficines. (En Domenech Renom no con
testa). Acaba fent una proposició en el sentit ex
pressat per en Padrós Vidal.
En Nadal ens fá sapiguer que es molt bon minyó
y que no sab veure perque u dirigeixen- atacs en
eh l que quan parla ho fá sense ofendre. Din, ade
mes, que les minoríes fan obstrucció y que si pre
tenen al proposar gastos, fer fracassar a-la majoria
que están previnguts sempre. Din que la mejoría
té'l criteri d'estalviar y recaudar lo que's pugui.
En Padrós Vidal y én Costa neguen les. inten
cions que atribueix en Nadal, a les minoríes, par
lant després en Martí qui din que l'entonació y ex
pressió den Nadal es molesta sempre. Acaba dient
en Martí que la majoría fá com aquells pagesos an
tics que pera estalviar una pesseta s'estant de men

jar.
En Nadal

replica

que han obrat de conformitat

NOVA
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ab el criteri deis técnica, contestantli en Martí que
maIgrat no haverhi humor quan hi han calamitats
se respecta la cowignació de 5,000 pessetes pera
festes Quan hi han calamitats, din, no hi han
festes.
En Casas nega que fassin obstrucció y pregunta
quina es aquesta.
gestió municipal d'una me
joría, va dient, no consisteix en esser uns excelente
recaudadors, afegint que es inoportá fer transfe
rencies que no s'han d'invertir, exposantse a que
la burocracia se les mengi.
En Pujol, que en quasi tot el debat ha estat en
sopit, de cop y volta's deixonda y hi intervé, mani
festant que si no hi han calamitats se podría inver
tir dita quantitat, puig hi han serveis d'higiene a
cumplir, entre ella la cloaca del carrer de Mar,

l'Escorxador,

etc.

En Casas celebra que al fi se sápiga l'objecte
d'aquestes transferencies y se dol de que s'amaguin
les intencions. En quant al arreglo del Escorxador
diu que no enten el perqué s'ha tret dones la quan
titat, consignada en el pressupost actual per

aqueix
Sembla que s'acabi aquí el debat, empró en Pa
drós Vidal diu que abans d'aprovar el dictamen se
ha de dictar la supressió d'aquelles plasses en el
mateix consignades.
Sobre si es legal o no, se promou un altre debat
fins que's pregunta al Secretad el qual manifesta
que no hi ha inconvenient. En Costa nos conforma
sobre tot en la del celador, venint després en Nadal
qui també dubta de si será legal y acaba pro
posant que la quantitat de 1,500 pessetes import
del sou de dit empleat, se reparteixin en 500 dels
gastos de representació, 500 de festes y 500 d'im
-

previstos.
En Casas celebra que en Nadal dubti d'una co
abans seguretat complerta, passant
se a votació el dictamen
ab l'esmena den Nadal,
essent aprovat per 9 vote contra 8 de les minoríes.
Se continúa l'ordre del día.
—S aprova'l pago de varia comptes importante
sa

que'n tenía

8,51605 pessetes.
•—Se concedeixen ele permisos demanats per na
Salvadora Guardiola, en Victoriá Borrás, en Josep
Marnt, en Ramón Amat, en Geroni Soler y en Joa
quím Giralt.
—Paseen a les respectives Comissions les ins
tancies de na Madalena Roda, en Francisco Cui
xart, en Josep Estapé, en Josep Marot, en Joan Us
trell, en Josep Jutglá, en Josep Costa Colomé, Com
panyía Barcelonesa d'Electricitat, na Consol Boro
nat y un recurs del Gremi de Fabricante y deis
Contratistes d'Obres contra'l projecte de les O. M.
—S'aprova la recaudació de Consume del mes
passat que ascendeix a 31,460 08 pessetes.
—Se queda enterat de varis oficie de la Comis
sió Mixta de Reclutament senyalant varis díes pe
ra revisions.
—Se dona compte d'haver sigut adjudicada la

•
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tanta núm. 10 de

carn

del

Pagés per 705 pessetes.
—S'aprova la distribució

Mercat

an

en

de fondos del

Evarist
mes ac

tual.
en

—S'aproven les nómines de la brigada eventual
la quels jornals pugeu 110 pessetes y els carros

84 pessetes.
En Bachs dona una nota deis que tenen dema
nat pera trevaliar el seu carro a la brigada.
—En Nadal demana que no's prorrogui la sessió
etnpró en Padrós Vidal desitja parlar, passantse a
votació y acordantse per 9 vots contra 8 aixecar la
sessió, lo que fá acte seguit la Presidencia. (Es
prop de la una de la matinada).
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CENTRE CATALANISTA <GENT NOVA›.—Joes Flo
rals.—La setmana entrant sortirá el cartell deis
nostres Jocs Florals d'enguany.

Teatre.—Diumenge vinent, día 19 del corrent
tindrá lloc en el Teatre Espanyol de nostra ciutat
un aconteixement teatral a cárrec de la
companyía
que dirigeixen els nostres amics en Terrades y en
Casas, representantse l'hermosa tragedia en tres
actes del eminent Guimerá El Fill del Rei, acabant
ab un bonic fi de festa.
Detalla per programes. Per encárrecs, ala socis
del Centre.
—

**

Bolsos i moneders de plata i

or

de la acreditada fábrica de

JOAN
Especialitat

en

GOMILA.-011:1140'
moneders i bolsos pera

Representant

en

aquesta

PERE LLORET.

-

primera comunió
ciutat:

CENTRE 37

**

NAIXEMENT.—E1 divendres de la passada setma
na
en

la muller de nostre distingit amic l'arquitecte
Joan Amigó Barriga dEsIliurá una preciosa

nena.

Nostra enhorabona
familia.

als

nous

NOVA
VISITA.—Una Comissió del Ajuntamient de nos
tra ciutat té anunciada pera demá una visita a
l'Escola Industrial de Sabadell, pera estudiar el
funcionament de la mateixa.
**

«Les mellors aigues alcalines Vichy Hópital (es
tómac ), Vichy-Célestins (ronyons), Vichy-Grande
Grille (fetxe), son insustituibles.

Rejuseu

Iota imitació.>
**

FESTIVAL.—Dimecres vinent, día 15 del corrent,

vigilia

de l'Ascenció, a les non en punt de la nit,
tindrá lloc en la Sala «Picarol» un gran festival a
benefici deis soldats badalonius que's troven a Me
lilla y de les families de les víctimes, essent orga
nisat per les entitats «Partit F. N. R.», <Partit Ra
dical», <Unió Coral Euterpense», «Coro de Marina»
y «Ateneo Obrero». Se representará per I'Estol
Artíst'c», que dirigeix en Tomás Guardia, la bonica
comedieta d'en Jacinto Capella La plansadora y l'
hermosa prodncció en 3 actes, del eminent drama
turg en Angel Guimerá, La reina jove. Els interme
dis anirán a cárrec del sextet <‹Luchia» y el tercet
El Alba».
No cal dir que donat el carácter benéfic del fes
tival, se veurá aquest forsa concorregut.
<

**

CENTRE BADALONL—Delllá a la tarda, la compa
nyía Terrades-Casas representará en el teatre d'
aquest Centre el drama La Dolores, y un bonic fi
de festa.
**

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
RAMEA U.
*#

ALS LLEGIDORS.—Hem retirat, ja compost, per
sobra d'original, una crónica que de París estant
ens ha enviat un
volgut company de causa resi
dent en aquella capital; (Teatraleríes, respecte la
Guillot, del nostre company Nomi y la continuació
del article «D'Hemofilia».

pares y demés

**

Una bona colocació s'obté més fácilment essent un
bon mecanógraf; per aixó La Academia Mercantil,
Passeig de Martínez Campos, núm. 16 ha insta/al
una
Secció de Mecanografía ab tots els avensos
moderns, establintse classes especials pera senyoretes.

JUNTA LOCAL DE

**

«Demaneu Sal Vichy Etat pera begudes. Compri
mas Vichy-Etat, efervecents y l'astilles Vichy-Etat
en els seus envases d'origen.
Refuseu tota imitació.»
**

PROTECCIÓ

A LA INFANCIA

Balans del 30 de Abril de 1912
Existencia anterior

Cobrat

en

Pts

dit mes del cine Moderno
»

»

»

**

UNIÓ CATALANISTA.—E1 «Casal Catalii> de Bue
nos Aires y l'‹Orfeó Catalá> de l'Habana, han enviat
expressives adessions a la vinenta Assamblea que
ha de celebrarse a Tarragona.

-

»

Pagat

a

»

Picarol.
Mari.
Doré.

»

•

un

mes

de
90'00

sou

Pagat

2752
7536
21'60

16'16
Total, 1969.32

.

la Profesora de la Escola

1828'08

per

gastos

de material

d'ensenyansa

910

Total,
Existencia
Badalona 8

Maig

Imp.Vda. Badia,

en

Caixa 1870'22

de 1912.—El President, Martí
Dr. Dou, 14 —Barcelona

99'10

—

Puja.
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