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DANTE

Essent nacionalista l'aedo 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 sia llur pensar y sentir en materies religioses, politiques y socials.
(DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALANISTA)

CAMPANYA LLOABLE
L'<Associació Nacionalista Catalana», de Barce
a l'«Unió Catalanista», con
vocará próximament a totes les societats barceloni
nes pera empendrer una campanya en pro del ser
vei militar voluntari.
Mai tan oportú com ara trovem aquesta cam
panya pera l'implantació del servei militar més
democrátic, perque el poble no está tan enlluernat
per l'obligatori, després de la llei que Ji ha donat
el govern d'en Canalejas y, per lo tant, es trovará
molt mes ben disposat pera analisar les grosses
ventatjes del sistema de servei militar que hem
defensat sembre tots els catalanistes.
Es servei de preferencies y no es lliveral, la llei
del servei militar ubligatori, que's comensará a
implantar enguany, perque per la forma que s'esta
bleixen les redempcións en metálic no es equitatiu,
car un soldat deurá prestar més o menys servei se
góns els medís ab que compti, o sigui els diners
que pagui, encara que les redempcións guardin
una diferencia proporcional segóns la renda de
cada un. Ademés, els' soldats que puguin ser des
tinats al lloc aont viuen o els que estiguin lliures
del servei actiu, per número alt o redempció, al
apendrer l'instrucció tindrán grosses ventatjes res
pecte ala que no viuen en lloc aont hi ha guarni
ció, perque sense gaires gastos podrán def, gir de
les i ucomoditats del servei militar.
Devant de les desventatjes del servei militar
obligatori respecte el voluntari y de la manca d'
equitat del vigent, no dnbtem que tots els ciuta
dans, s'adherirán a la Iloable campanya de dema
nar l'establiment del voluntari.
Nostra adhesió a la campanya que s'inicia, la

que tindrá sempre en nosaltres una lluitadors, en
cara que modestos no menys entussiastes ni lleals
a ella que els altres.

lona, entitat adherida

COMENTARI
Es pera nosaltres dalia conveniencia politica que
els nostres ideals, que les nostres aspiracions nacio
nalisies sien conegudes al extranger, aixís com també
ens ha d'esser de gran utilitat coneixer ?'historia y el
modo d'esser dels pobles que lluiten y trevallen per la
seca autonomía.
Y quan dintre d'Espanya mczteix
sorgeix alguna gusp ira d'aulonomisme, crmem que es
de necessitat, pera nosallres els autonomistes catalans
l'eslol rrtés nombrós que per aquesta idea Huila, dins
d'Espanya, ens posem resoltament al sea costal pera
encoratjarlos, pera ajudarlos en lo possible y al en
semps pera fer propaganda política pera jernos co
neixer ab tota l'integritat de les nostres idees y deis
nostres sentiments patriótics.
Ara mateix a Canaries y a Basconia el sentinzent
autonomista's manifesta; els canaris ja fá temps que
trencillen pera treures de sobre'l caciquisme embruti
dor, pera obtenir una organisació més adequada al
seu modo d'esser y sen ten per nosaltres unafonda
simpatía malgrat y coneixerns moll imperfectament.
Si'ls autonomistes catalans haguessin anal a fer una
campanya per aquelles illes haurien segurameni ob
lingut un triomf sorollós y la nostra doctrina llague
ra posat fondes arrels en
aquella terra fertilissima
avui sois explotada pels negociants anglesos y per la
burocracia castellana. Segurament que la propagan
da nacionalista en terres canarienques seria de mi
llors resultats y de més utilitat que les conferencies
regionalistes den Cambó a Salamanca y Saragossa,
aont pera ferse escollar té de contradirse a cada mo
-
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a sí mateix. Si fins a Salamanca, pera ferse ben
veure, va arrivar a negar ?'hegemonía castellanal...
En Sol y Ortega que es un bon pescador en les ai
filies térboles de la política espanyola ja hi ha fet més
dan viatje ab bon éxit. Que no succeiria si hi anessin
els autonomistes catalans ab tot un cos de doctrina,
ab un ideal nou, ab una historia política neta y hon
rada... Sens dubte que'l desoetllament d'aquelles illes
fora complert y decissiu. Ells bé proa demanen al
Govern que's resolgui'l plet, empró aquell dona altar
gos al assumpte y procura guanyar 1emps.
Les Diputacions basques han tingut una bona
pensada al anarsen a demanar a Madrid el dret de
nomenar els seus
mestres. L'importancia d'aquesta
qiíestió baix el punt de vista nacional es immensa;
posar mestres de la terra, que parlin la propia ?len
gua, que inculquin als nois el ver sentiment de patria
es cosa que té una trascendencia colossal pera les no
ves generacions y en conseqüencia pera7 peroindre de
la terra. A Basconia hi ha menys nacionalistes que a
Catalunya pera trevallar ab ardiment y ab entussias
me dignes d'elogi. Per qué no estar en contacte ab
ells, per qué no establir un intercambi d'idees, una
constant comunicació espiritual que podría esser fa
vorable a les reivinchcacions d'abdós pobles?
Heusaqui una tasca més práctica y bon xic més
important que les conferencies a Salamanca y a Va
lladolid aont creiem sincerament que no hi ha rés a
fer. Després de Catalunya, les úniques regions que
no están complertament
castellanisades son Valencia,
Basconia y Galicia, les Balears y Canaries; allí tro
varém els nostres naturals caíais pera infiltrar a la
política espanyola els nostres ideals autonotnistes;
esperar que aquestos han d'esser acceptats pel centre
d'Espanya es somniar impossibles, es avui per avui
que la Castella centralista, dominadora, imperialista
absorvent se transformi de cop y volta per la má
gica virtut dan discurs eloqüent, en autonomista, en
pausiva y tolerant avenintse de bon grat a renunciar
an
aquella hegemonía que negava en Cambó, peró
quals efectes estem encara sentin a cada pas.

ment
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NOTES LOCALS
EPiLEC
La

qüestió

suscitada per l'Arcalde al suspendre
l'acord aumentant els sous a uns empleats de con.
sums, que fou pres en la sessió del 29 Desembre
passat y modificat en una de les darreres sesions,
ha resultat funesta pera la majorla del Ajuntament,
car encara que per la forsa del número hagin lograt
fer pasar una proposició, pera tapar l'haverse acce
dit l'Arcalde en les seves atribucions, moralment la
resolució recaiguda resulta esser una derrota pera
l'Arcalde y la majoría.
No més cal ficsarse ab els debats que han sus
citat aquella disposició del Arcalde y els medis que
3'ha valgut la majoría pera salvarlo y encarrilar les
coses per la vía legal, pera convences de que la ma
joría ha sofert una derrota moral.

NOVA
En els debats les minoríes han conseguit decla
racions concretes de l'Arcalde y majoría, de que'l
acord del 29 de Desetnbre era legal; y éssentho
l'Arcalde no podía deixar de cumplirlo, quant s`ha
bien seguit tots els trámits que marca la llei, y
més no haventse presentat cap recurs en contra.
En Pujol vá equivocarse creient que tenía facultats
y per aixó vá tenir de recular y es vá fer el dictámen
de la Comisió de Gobernació aprovat en la sessió
del 19 corrent, y s'en vá retirar un en la sessió de
aquesta setmana, perqué estava fet d'acord ab el
«veto» del Arcalde donant efecte retrospectíu, que
cap principi de Dret admet, a dit dictamen, que mo
difical acord del 29 de Desembre.
Y com que un acord es Ilei fins que's modifica
o anula, per aixó, per cumplir
ab la llei, s'aceptá
per l'Arcalde que havía posat el veto, el cumpli
ment del acord, o sigui
pagar els auments durant
els dos mesos que'l acord ha estat vigent en totes
ses

parts.
L'Arcalde ha tingut de rectifica y ab ell la

ma

joría, constituint aixó una condemna del «veto»
o incumpliment del acord del 29 de Desembre pel
mateix que vá deixá de cumplimentar la part.
Y es de confessió de part, y
totes les altres proves.

per lo tant, sobren

-

LA

DRETA EN

CONTRADICCIó

local, orgue de la coalició católic
regionalista jaumista, contrariat per la conclusió
que portá, l'haver l'Arcalde en Martí Pujol deixat de
cumplir un acort al del anterior Ajuntament, surt en
la edició de la prop passada setmana traient foc
pels caixals, com vulgarment es diu, y dedica tota
la part del periódic destinat a política a fer de re
ventador, altra volta de la gestió de la situació pre
sidida per en Vergés, únic objectin pera que bou
El setmanari

creat el confrare

Pera qu's vegi fins a quín punt arriba el despit
del confrare, copiarém d'un deis seus anides aquet
retall :
Referintse al anterior Ayuntament diu :
<La forsa de les sues pasions els feu cometre actes
de tal naturalesr, que ells per si sois, tarjen bons la
major pan t deis actes de l'Ajuntament que termencí
la sua encomanda en 31 de Desembre de 1905.,
Aixís s'escriu, després que'n la sessió del.' 8 de
Febrer passat, en Martí Pujol vá parlar, obligat per
uns rejidors d'una minoría, al
discutir'l dictamen
fet pera salvar la falta comesal posar e: «veto» a un
acord del 29 de Desembre passat, en aquest sentit :
«de que'l dictamen era una fórmula conci'iadora,
que al seu entendre tenía els mateixos defectes en
la part material—que aquí son quartos—que l'acord
dit, el que nos revoca, sinó que's modifica» y a con
tinuació digué <,que l'acord del 29 de Desembre era
pet:fectament legal, com també ho será el que's pren
gui y que no estava en el seu ánim, desacreditá al
Ajuntament pasat». Aquestes manifestacions s'han
vist confirmades pels acorts de la sessió d'aquesta
setmana
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Per lo que's veu el confrare dretista, vol amagar
la rectificació del «veto», ja que aquesta tira a terra
tota la seva campanya contra l'anterior Ajuntament.
Tothom coneix als que tenen la direcció de la
coalició de les dretes y els qu'inspiran y pot ser
escriuen les campanyes del seu portaven en la
prempsa, com també l'intima relació d'uns y altres,
pera que les declaracions respetuoses y favorables al
anterior Ajuntament, fetes en sessió pública, per
l'Arcalde en Martí Pujol, al compararles ab els viru
lents anides del orgue dretista, ens diguin clara
ment que tota la campanya contra l'Ajuntament,
presidit per en Vergés. vá ésser sois feta ab fins po
lítics, no guiant als que la portaren a cap un fí de
moralitat y de justicia.
Al comensament de la denuncia Domenech assis
tía, quan Ii plauía, a les sessions en Martí Pujol y
al aprovarse'l fallo de l'expedient, que vá ferse pera
depurar responsabilitats, hi havía en el Consistori
l'actual Arcalde, allavors regidor; recordém també
que vá ésser el primer d'anarsen pera no votar
o pera privar que's aprovés un vot de confiansa a la
Comisió de Consums, car ab la sortida d'uns altres
regidors, amics seus, vá quedarse l'Ajuntament en
minoría y vá tenirse que aixecá la sessi6. Allavors,
doncs, cara a cara, els capitostos de l'actual majo
ría, a excepció del que denunciava sense prová rés
y delugint provarho, callaven, y en cambi'l seu set
manan i llensava furients atacs contra aquell Ajun
tamet.

Avui passa lo mateix. A l'Ajuntament per con
per forsa, can la raó impera si té qui la
defensa y sosté, y no podém suposá sigui per como
ditat, es reconeix per la majoría dignitat al anterior
Ajuntament; y la mateixa setmana que aix6 passa
el setmanari, orgue de la majoría, ompla les seves
planes d'atacs a la situació passada en la que les
dretes hi teníen en la majoría representants seus,
tan caracterisats, com en Camíns y en Bosch, jau
mistes y'l Arquer, regionalista.
Allavors com ara en el Consistori, lloc aont els
seus components tenen que respondre del seus actas
y per les discussions que's desenrotllen, es veu quí
té la rae) de la seva part, els senyors impugnadors
de l'Ajuntament, del 19to al 1911, parlen favorable
ment d'ell, y'l seu partit fá servir el periódic pera
mal parlar deis que no han volgut secunda els seus
plans y deis seus enemics polítics.
El poble badaloní podría creure en les suposades
arbitrarietats que l'orgue dretista atribueix al Ajun
tamen anterior si en Pujol
que'n formava part
desde'l lloc que vá abandoná, a mitjes primer y de
finitivament després, hagués demostrat
ue era
fonamentada y justa la campanya. No vá ferho,
senyal que no existíen els abusos, car no's pot supo
sar que'n Pujol, home que val y que ha de coneixer
les qüestions municipals, no aprofités aquell medí de
propaganda, ja que tenien el propósit eh l y els seus
de provar sort en les eleccions municipals, la quels
han sigut favorables.
Pera malparlar d'una colectivitat o d'un indivi

vicció,
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s'ha de fer ab proves;

son una

sense

aquestes, els

atacs

injusticia.

Son massa vells els procediments deis partits de
tenir dues cares y ja no fan efecte en l'opinió, no
més que an els incondicionals partidaris respectíus.
Es

INGENUITAT O

UNA RELLISCADA

periode pre-electoral
elección municipals, l'orgue de la
Durant el

de les darreres
coalició católic
regionalista-jaimista, feia veure al poble badaloní
qu'eran els esquerrans els anti-conjuncionistes. En
la derrera edició, única en la que li hem vist la in
genuitat promesa, es manifesta aixís :
«El regidor en Jaume Domenech continúa en
care essent la obsessió deis de Gent Noca. No poden
perdonarli a dit regidor que desentones d'aquell con
junt d' «artificial germanor» que'n ares d un «bé de
Badalona» feya conciure a persones d'idees y proce
dirs tan oposats dintre ?'anterior Ajuntarnent.»
Segons el confrare dretista, era conjunt artificial
el d'homes «d'idees y procedirs tan oposats.»
No havíem quedat quels regidors del 1906 havien
viscut ab bona germanor, malgrat esser bornes de
diferents pensars y procedirs?
Per qué no's parlava d'ideals oposats abans de
les eleccions? Es que s'ha esperat dirho després de
guanyar les eleccions?
Si les manifestacions del confrare dretista no son
una relliscada, s'haurá de convenir
que ara que's
veu la dreta guanyadora, confessa
les seves inten
cions partidistes.
Ens plau aquesta franquesa, encara que nosal
tres no la necessitavem, car de fá alguns anys que
sabém que una part de la disolta conjunció badalo
nina, la que ha seguit les inspiracions den Martí
Pujol, tot dientse independenta en política, ha seguit
un criteri polític ben marcat, el de la Lliga Regio
nalista air y el de la coalició de dretes avui.
Empró ara tot Badalona, per les manifestacions
del confrare dretista, sabrá més, y es lo que nosal
tres també ja sabém, que'ls homes de la dreta més
representatlus varen fer tot lo que pogueren pera
rompre la conjunció.
Y consti, que aixó nos inventiva nostra, sinó
que's deducció de les manifestacions d'ells mateixos.

DESURNTINT UNA
Hi ha

qui

FALSETAT

ha atribuit a nosaltres un descon
tent contra la situació municipal del any 1906, per
qué no era partidaria duna destitució general cPem
ens

pleats.

Aixó es completament fals. Ningú, sense faltar
la veritat, ens podrá negar que sempre hem obrat
ab llealtat y que varem ajudar, sense mires de par
tit y egoistes, a la situació de conjuncíci badalo
nina.
Els quens atribueixen dita actitut, caben quels
descontents eran uns altres, procedents d'un antic
grupo local, que lluitá ab poca fortuna en 1899.
Dintre aquest grupo hi havía alguns que ara son
regidors de la majoría, y per cert ben significats avui
per la seva adhesió an en Pujol y per el qui en 1906
ten íen forsa desafecte.
a
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POLITIQUES
En Lerroux, ab l'escusa de reclamar la capaci
tat d'en Juncal pera exercir el cárrec de regidor
del Ajuntament de Badalona, capacitat que ha die
tat el Govern benevolament en un R. O., va cele
brar un meeting en un deis teatres del Paralel y
el va fer servir pera dirigir duríssims ataca als
avuy regidors barcelonins del seu partit, dissidents
de les quefatures per en Lerroux imposades.
A nosaltres ens té sense cuidado les qüestións
familiars del lerrouxisme barceloní; a la fl, a l'hora
que'ts convé, tots son uns, sobretot si's tracta deis
que voten esser regidors, diputats o empleiats, que
moltes vegades criden pera arreplegar més grossa
tallada el día de repartirse actes o credencials. Si's
tractés de la massa ja fora un altre cosa, car casi
la totalitat d'aquesta, degraciadament, segueix a
les jefatures de bona fe; una dissidencia deis de
baix si que la considerarlem sana y de resultats
bons pera'l nostre poble.
No's tracta, dones, ara de comentar la dissiden
cia. Si escrivim aquests comentaris, es pera con
signar una afirmació que'n Lerroux va fer en dit
meeting, y es que prefereix un gran nucle disci
plinat, encara que sigui inmoral, que no ungrupo
indisciplinat que tingui moralitat.
Declaracións aixís retratan un home y ens diu
en qué pot esser el partit qu'ell dirigeix.
X.

COM S'ESCRIU L'HISTORIA
El dijous de d'aquesta setmana, El Correo Cata
lán va publicar una correspondencia d'aquesta ciu
tat,

en

la que comenta la darrera sessió del nostre

Ajuntament, tirant l'aigua al sea molí, peró ab tal
mala fortuna, que sense pensar fá mal ala seus.
Din:
«Ha sido admirable en esta sesión la manera
como los senores Pujol, Doménech, Nadal y Mira
Iles han desmenuzado los sofismas de sus adversa
rios, imponiéndose y haciendo prevalecer la lógica
y el sentido común.«
Aixó de fer prevaleixer la Ilógica y el sentit
comú, deu esser el que's retirés el dictamen de ma
joría de la Comissió de Governació, en el que's de
negaba el pagament dels auments durant els dos
mesos de Janer y Febrer.
Estém conformes ab el diari jaumista, de que
en aquest acort triomfá la Ilógica y el sentit comú,
peró nosaltres ho considerém una victoria de les
minoríes, perque aquéstes sempre, perque es lió
gic y de sentit comí', han sostingut lo acordat,
mentres que la majoría opinava lo contrari, fins
pocs minuts avans d'acordarse pagar tots els au
ments a n'els mesos dits, retirantse el dictamen.
Pobres llegidors d'El Correo, els serveixen «gat
per Hebra», y tot perque el corresponsal, que se
góns conten es intim d'en Nadal, vol fer creurer
que aquest es un «primer espada» de la colla jau
mista, quan ha deniostrat lo contrari en el Con
sistori.

NOVA
Nostres llegidors y tots els badalonins, si Ilegei
El Correo del dijous, veurán com escriu l'his
toria el corresponsal badaloní, en les seves corres
pondencies, que sembla que son escrites pera la
Xina
xen

RAPIDES
ELS

PETITS TIRANS

Sempre m'ha dolgut el que en el mon hi hagi
diferencies tan doloroses entrels homes, el que
existeixin certes desproporcions socials que don
guin vida regalada als uns y ennegreixi la dels
altres; pero devegades he considerat que en alguns
aqueixa diferencia es providencial; sembla dispo
sada a la vista de certs carácters, com una preven
ció. Y cal suposarho aixís y jo me'n he alegrat en
certes ocasiona, entre les quals s'hí compta la se
güent:
Es en un teatre de la localitat. Certs empleats
del mateix, en cumpliment del seu dever, en satis
facció a aquelles obligacions quels son imposa
des pera guanyarse'l pá, surten, accidentalment,
a
l' escenari
pera arreglar qualsevol cosa que
precisa pera'l millor lluiment de la funció.
Pero I bon empleat que ja deu tenir prou pena
de fer aquell trevall devant d'un públic nombrós,
ha de passar per la major amargura de veurers be
fat per un bou número d'espectadors despietats y
incults que a crits de que baile! que baile! o coses
per l'istil, sobradament irrespetuoses y crudels,
l'avergonyeixen y el molesten inicuament.
Y aquets que no consideren als seas semblants
no'm mouen pas a llástima per la seva pobresa ma
terial, pero sí per l'espiritual; y penso satisfactoria
ment que es una sort que aqueixos essers tinguin
tan poca autoritat aprop deis altres, car si pels
drets que poden otorgar deu o quinze céntims se
senten capassos pera afrontar al próxim, Deu ens
ne l'inri, que d'aquesta pasta n'han sortit els pit
jors tirans.
,

PREC
Continúa essent un espectacle atractiu y pié de
caritat, el deixar anar per nostres carrera a un in
felís, del qual ens en ocuparem anteriorment, ano
meriat Paga-la-pela.
Jo demano qne s'assili a n'aquest pobre, si bé
considero que es ben trist que perdi la llivertat
per mor de la perversitat del seu próxim, que tro
va un gust incalificable atormentantlo de totes ma
neres; pero com que es un débil y deis menos, cal
sacrificarlo en lloc dels més, car a obrar justiciera
ment, els que haurien d'esser recluits son els que
aprofiten la desgracia pera riurer y divertirse. Pe
ro com que aixó a molts els hi
semblaría inconce
bible, el que en Roo de portar el susdit pobre a un
establiment de salut, hi portessin ala que l'insul
ten, contentemnos en pregar novament a les auto
ritats que estudíin 1 assumpte o que posin un
cástic exemplar pera aqueixos desalmats.
'

EXPRÉS.
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AQUARELES

FERRER
JANER

En mitj l'hivern, quan la ventada freda
bruns turient, quines clarors més vives!
Quin cel més blau! El sol, oh el sol, com brilla!
Pláume guaitar les valls y les montanyes
plenes de llum, sense cap boira, netes.
Els horitzons II unyans que bé s'oviran!
Quin cel més blau! Quina grandor la terral

Quin

vent més fort! Al arrivá'l capvespre
quan el sol se engradeix y es torna roig... y es pon
quin cel llavors, quin cel! quines clarors encare.

Oh els tons rosa-daurats que hi ha demunt la terral
Són el rellexe viu d'un nuvol roig que passa.
Al sé á la nit, quan la ventada freda
bruns furient, esdevenint terrible,
sempre xiulant, quina fredat, Ilavores!
Con] nin poruc desde ma cambra guaito
les ornbres mil de bellugeig indomit,
les ombres mil, filies del clac de Iluna,
oh la claror glassada de la lluna!
les ombres mil que com visions terribles
amenassants y irades se m'apropen...
Oh el vent qui bruns en eixes nits tau fredes!
Ay deis mortals que á sa inclemensa es troven!
Que n'es de feble l'existensa nostral
Quin vent més fort! Quina grandor la terral

NEVADA
Avui en el camí deis atmetllers
m'ha sorprés una mena de nevada...
s'ha girat una mica ponent
y els pétals de les fiors 'naven caient
y deixaven la terra encatifada.
El cel era cobert, ja feia dies,
y quan á mitja tarde ha comensat
el vent á enretirar l'ample cortina,
els atmetllers florits, tot d'un plegat
han posat una cara d'alegría...
En la clara blavor del occident
iluminat pel sol, en el moment
que ha guaitat á la terra, avants de pondrea,
els atmetllers al cel s'han redressat
exibint ab ingenua vanitat,
llurs copes blanquee.
Demunt de la catifa blanc-rosada,
una dona gentil hi passejava

guaitant embadalida aquell nevar...
Talmeut era la Verge devallada
entremitj de les toies d'un altar.
El capvespre d'avui, ay! qu'era hermós!
ab la nevada de les blanques fiAs

El dia es trist, es trist;
el cel es baix, es gris,
la tarde faig depressa;

pel

meu

carrer

perdut,

xisclant en la quietut,
hi passa una disfressa.
PRIMER DE MARS
Es tard y encara es ciar. Els jorns s'allarguen.
El d' avui ha estat de primavera,
diáfan, pié de Ilum. Brillant y mágic
nova vida al paisatje el sol li dona.
El sol! com l'anyoraven
la mar color de plom
y les montanyes tristes.
Es tart y encara es ciar. Oh, alegría!
Venus retorna á decorá el capvespre;
l'estel del jorn, del bou pastor l'estrella,
como brilla allá á ponent, avui, com
brilla!
La nit triga á venir,
la terra s'en extranya;
la primavera neix.
Els dies ja s'allarguen.
NOTA MATINAL
La quietut d'aquella matinada
era plena de rítmica armonía.
La pinada era cucar balandrejada
per l'aire de la nit. El sol naixía.
D'un blau-morat, malgrat la Ilum daurada,
era el paisatje al comensá
aquell dia;
estava ben seré; y l'aucellada
acampada en el t'ose suament s'oía.

Acompanyat d'un floviol de canya,
la quietut d'aquella gran montanya
fent més sublirn, com no he sentit mai mes,
sa lira d'or tela vibrá una fada,
un rabadá devant de la ramada
refilava un cantar aragonés.

PERE

DE

TERA Y FANALS.

DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINARIA

DEL

DÍA 26

DEL MES

PASSAT.

Comensá a un quart de nou ab assistencia de
tots els regidors, baix la presidencia del Arcalde
en Martí Pujol.
Després de Ilegida l'acta de la sessió anterior,
en Casas observa que'n la mateixa s'hi ha
deixat
de consignar unes manifestacións que en Pujol feu
as seus requeriments d'una manera
lleal y since
ra; aquestes son: que'l acord de 29 de Desembre
prop passat era legal, al ensemps que l'acort de la
sessió aumentant l'aforador, atectava també, d'una
manera directa a la cantitat que per líquit de
Con
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hi ha consignada en pressupost. Acaba de
manant que s'hi fassin constar aquestes manitesta
cións.
S'aprova per unanimitat l'acta ab aquesía acla
ració d'en Casas.
—S'acorde, a proposta de la Comissió de Gover
nació, Bogar la casa núm. 12 del carrer d'en Lleó
pera habilitarshi l'Estació telegráfica y la cons
trucció d'aceres a la sortida de l'estació del ferro
carril.
—S'en Ilegeix un altre de la mateixa Comissió
pera la compra de botes d'aigua pera la brigada,
empró l'individuu de la mateixa senyor Vinas, de
mana que tornin a la Comissió, puig
prescin
dit d'ell malgrat haver sigut delegat pera l'esmen
tada compra y ara no vol quedar malament.
En Doménech Renóm té interés de que s'aprovi,
parlant en Serra, firmant de la proposició, el qual
protesta d'aquesta desconsideració a un regidor, y
adherintse a lo d'en Vinas.
En Doménech Renóm insisteix, empró en Vinas
se mostra reaci a cedir, interveninthi en Pujol, el
qual aclara algún punt, acabant per proposar que
s'acordi lo demanat per en Vinas. S'acorda de con
formitat, passant la proposició a la Comissió.
—Se presenta un altra proposició de la inateixa
Comissió subvencionant a un Assilo que admet nois
de pares pobres.
En Costa demana quedi vuit díes sobre la tanta,
parlant després en Casas, el qui observa que a
Badalona hi ha una Junta de Protecció a l'In
fancia y extinció de la mendicitat Diu que l'Ajun
tament no's deu haver de fer cárrec de les funcións
de dita Junta. Demana al Arcalde que expliqui els
trevalls que pera complir ab son comés fa l'esmen
tada Junta.
En Pujol diu que ha creat una escota y que té
en estudi la creació de dugues més, queixantse de
quels hi manquin diners, puig tant sois poden
atendre les primeres necessitats.
En Casas, sense oposarse a dita subvenció, in
sisteix en qué s'inverteixen les funcións de la Jun
ta, puig fa Cultura en 'loe de Beneficencia, per la
que bou creada.
En Costa cita que a Badalona tenim un Llegat
de Roca y Pi.
En Pujol diu que'! Llegat no es suficient. Se
manifesta d'acort ab lo dit per en Casas, empró in
terinament s'estudii, diu, s'ha de remediar lo que's
sums

pugui.
En Casas se mostra pessimista perque sempre
mancarán medis, puig lo mellor sería afrontar un
pressupost de 300,000 pessetes, com va dir en una
sessió anterior, empró la majorla no té valor pera
portarlo a cap.
S'acorda, finalment, deixar la proposició vuit
díes sobre la taula.
—S'aprova una proposici5 de l'esmentada Co
missio de Governació reformant la línia fiscal de
Consums.
Se Ilegeix un dictámen de majoría de la Comis

NOVA
sió de Governació desestimant la proposició Costa,
la qual demanava un aument pels fiels y cabos de
Consums.
Se presenta un vot particular de les minoríes de
dita Comissió demanant l'aprova-ió de l'esmentada

proposició.

En Vinas defensa en breus paraules el vot par
ticular, cornbatentlo en Doménech Renóm perque,
diu, no guarda relació ab l'acort de la sessió pas
sada.
Parla llargament en Serra, també en defensa
del vot de Iss minoríes, extenentse en 'largues
consideracións ja repetides en anteriors debats.
Diu que la majoría té la raó de la forsa, empró no
la forsa de la raó, de la qual es valen, puig un in
dividuu de la mejoría havía tingut la sinceritat de
dir, que a tot arreu les majoríes fan lo que tenen
per convenient.
En Doménech Renóm diu que quan ho conside
rin oportú el farán extensiu als altres empleiats,
pera que en participi la classe baixa.
En Costa acusa a n'en Pujol d'haver sigut l'au
ter d'aquest estat de coses, portant a la majoría per
mal camí fent que's contradigui a cada moment
oposantse sistemáticament al criteri de les mino
,

ríes.
En Nadal din que la majoría ha presentat el
dictámen per conseqüencia, negant que's contra
deixin. Defensa al Arcalde y torna altre vegada ab
ele duptes del acort del 29 de Desembre Nega que
s'oposin al criteri de les minoríes.
En Serra diu que la majoría no es conseqüent y
cita'l cas de la negativa del Arcalde a firmar l'ar
queig de caixa y va haver de sucumbir, essent
aquesta la 'primera prova del desitj de la majoría,
de desacreditar 1,anterior Ajuntament, essent l'al
tre el «veto» posat per l'Arcalde al acort de 29 de
Desembre.
En Casas esplica els motius de la seva oposició
als auments. Abrigals temors de que no's fará més
endevant, lo promes per la majoría.
Rectifican en Nadal y en Casas, el qual insisteix
en que
la Comissió acepti els aumente, puig es
tracta de poca cantitat que no pot tirar a terra el
pressupost, fent aixís una obra de justicia. Diu que
si's posa a votació el dictámen, ell haurá de votar
a favor per no contradirse ab el criteri sostingut en
la sessió del 29 de Desembre passat.
Rectifiquen novament en Nadal y en Casas,
aixecants en Pujol, el qual comensa protestant de
les manifestacións d'en Serra y d'en Costa.
En Serra invita a n'en Pujol a que abandoni la
presidencia pera contestar, lo que fá desseguida,
passant a ocupar un escó y presidint en Doménech
Renóm.
Segueix parlant en Pujo!, el qual nega lo mani
festat per en Serra respecte lo del arqueig, puig
precisament "el firmá perque no's pogués dir que

feya una oposició per sistema a l'actuació passada.
A continuado repeteix les manifsstacións que so
bre'l <veto» y el dictámen feu

en

anteriors sessións.

GENT
En Costa diu que la majoría no ha presentat
fórmula conciliatoria, sino que sucumbí ab l'
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—Passen a les respectives comissións les ins
tancies presentades per en Joan Ustrell sobre obres,
aforador, perque algún regidor de la majoría hau
y de varis venedors de la plassa mercat, els quals
ría votst ab les minoríes.
de manan la destitució d'un empleiat de la mateixa
En Casas esplica't seu vot a favor del dictamen
y també un ofici del Govern Civil demanant
es
de la passada essi ó fentho seguidament per alu
construeixi un cuartel pera la guardia civil.
sións en Miralles, el qual diu qu'encare que trova
—Se queda enterat d'un ofici de la Comissió
que l'acort de 29 de Desembre passat era legal,
Mixta de Reclutament.
també creia qu'era injust y sois aceptaba el del
—S'aproven les nómines de la brigada eventual
aforador perque ja ho havía cobrat en altres temps de la
setmana passada: els jornals pujen 10950 pe
y perque ara tenía més obligacións.
setes, y els carros 132 pesetes.
Parlen altre cop en Nadal, en Serra y en
Costa,
—Mocións.—En Padrós Vidal demana que's re
rectificant a continuació en Miralles, el qual din
solgui aviat la creació de la plassa vacant d'auxi
que'ls seus actes son fets a conciencia, sense pres
liar de Secretan.
sió de ningú.
En Domenech Renóm contesta que'n la sessió
Per fi se passa a votado el vot partcular essent
vinenta hi anirá dictamen.
desestimat per 11 vots contra 7 a favor, y seguida
—En Bachs proposa l'obertura del carrer de
dament s'aprova el dictamen pels mateix s. En
Weyler desde'l carrer de Wifret a la carretera, y
Casas ha votat ab la majoría.
ue's posi una font al carrer de Ponent.
—Se llegeix un altre dictamen de majoría de la
Passa a la Comissió després d'una discussió en
mateixa Comissió, desestimara també lo proposat
la que hi prenen part en Costa, Casas y Nadal.
per en Serra, de que's pagués els auments que co
—En Martí demana que, atenent les queixes deis
rresponían a n'els fiels y cabos de Consuma pel venedors de caras, se resolgui lo
del descans do
acort de 29 de desembre passat, el qual va
modifi
minical al Escorxador, lo que a més de perjudicar
carse en la passada sessió.
los, pot resultar també ea perjudici de la salut pú
En Padrós Vidal demana ala firmants en qué
plica.
tundan aquest dictamen, puig l'acort de la passada
Li contesta en Pujol que procurará solventarho
sessió y el dictamen de la present no guarden cap
posantse d'acort ab eh; venedors.
relació.
—En Serra demana que s'aclarin les paraules d'
En Doménech Renóm repeteix, encare que ma
en Nadal en la sessió passada.
lament, lo exposat en el dictamen.
En Nadal manifesta que lo dit per ell no afecta
Insisteix en Padrós Vidal y intervé en Casas, el
va la dignitat d'en Serra y
esplica a continuació
grial califica de monstruós el parer de la Comissió
les seves paraules.
en aquest assumpte, puig
esseut legal l'acort de
Se llegeix l'acta de la sessió secreta, en la qual
29 de Desembre passat va estar en vigor fas a la
digné que's fundaba de que en Serra fou elegit
sessió passada, que va modificarse. Demana l'opi
ilegalment, perque la !leí Municipal disposa que
nió d'en Pujol.
s'ha de tenir quatre atlys de residencia, empró en
Aquest, desde un escó, manífesta que l'acort de Serra replica que s'havía fet la deguda consulta a
la passada setmana responía a un interdicte que
la Junta del Cens y havía contestat que podía es
venía desde I.er de Janer. Manifesta que no té cap
ser elegit.
Llegeix en Serra altres articles de Ja Ilei y va
inconvenient en que's paguin els susdits aurnents.
En Casas li replica que qui havía de posar l'in
parlantse y fentse pesada aquesta discussió per
terdicte era l'Ajuntament, no l'Arcalde. Se felicita
sonal.
de les paraules den Pujol, les quals son una nova
Per ti, després de molt parlar, s'aixeca la sessió.
confirmació de que'l tant anomenat acort era legal.
Eran tres quarts de dotze.
Després de les manifestacións den Pujol, con
traries
dictamen de la Comissió, no sap ningt1
qué fer, has qu'en Nadal demana que se reuneixiu
els firmants pera que's posin d'acort ab el criteri
del Arcalde, y se sospen tot seguit la sessió.
CENTRE CATALANISTA «GENT NO A.—Aplassa
Represa aquesta en Doménech Renóm, en nom ment.—Per tenir
compromisos alguns deis que ha
deis firmants, manifesta que retiran el dictamen y
víen de pendre part a la festa folklórica anunciada
proposan que s acordi pagar els aumenta deis me
pera derna, s'ha aplassat pera'! día 17 del corrent.
Oportunarnent anunciarém el programa.
sos de Jauer y Febrer a n'els cabos y
fiels de Con
Teatre.—El diumenge día 10 del corrent la Sec
SUMS.
ció Dramática nel Centre representará en nostre
S'aprova per unanimitat.
teatre l'hermosa comedia en tres actes del genial
—S'acorda, a proposta de la Comissió de Fo
dramaturg n'Ignasi Iglesias, La floja maca y l'epi
ment, donar maja paga durant 5 anys. a la viuda sodi cómic en un acte den Salvador Bonavía El bon
?ladre
del mestre senyor Villuendas y denegar la sub
Per encárrecs al conserge.
venció que demanava el Club Deportivo de Bar
Reunió.—Se
convida a tots els socis de la Secció
celona.
Excursionista y als que no essent socia vulguin
una

,
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concorrehi,

a una reunió que
pera l'elecció del
Directiu de la mateixa y marcar noves
orientacions,tindrá Roe dissapte a les non del vespre.

Concell

**

SUSPENSIÓ.—Ha sospés la seva publicació el set.
manan republicá radical de nostra ciutat
Demo
cracia.
Probablement reapareixerá el Lerd'Abril proper.
**

«Demaneu Sal Vichy Etat pera begudes. Compri
mita Vichy-Etat, efervecents y Pastilles Vichy-Etat
en els seas envases d'origen.
Refuseu tota imitació.»
**

les tres de la tarda se jn
al campionat de ju
niors entrels clubs <Bétuto, y 'Avene» en el camp
del primer.
FOOT-BALL. —Demá

gará

un

a

partit corresponent
**

la

NOVA
ENHORABONA —Nostre volgut amic y company
n'Enric Clapés ha sigut premiat en la l'esta de Jo
ventut, organisada per l'Ilustració Catalana, per
un trevall en prosa.
Nostra enhorabona.
**

«Les mellors aigues alcalines
tómac

(fetxe). son insustittubles.
Rejuseu tota imitació.»

Grille

**

REuraó.—Convocats pel senyor Arcalde varen
reunirse a Casa la Ciutat la Junta local de Prótec
ció a l'Infancia y Extinció de la Mendicitat junt ab
els directors deis periódics locals.
Per manca de temps y espai no'ns es possible
parlar avui de lo que en dita reunió's tractá. Ho
buena en el vinent numero.

OBITUARI.—El dissabte prop-passat fou portat a
darrera estada, cementiri de nostra ciutat, el

cadavre del que en vida fou estimat pare del nos
tre apreciat amic y consoci en Joan Ferrer Batalla.
Testimoniém al amic y familia l'expressió de
nostre condol per la pérdua soferta.
—Dimecres passat morí en nostra ciutat, aont
havia vingut a recobrar la salut al costat de la seva
familia, el Rvnt. P. Ramón Prat Puig, Superior
del convent de mercedaris de Sant Ramón Portell,
de Cervera.
L'enterro que s'efectuá l'endemá, fou presidit
pels seus germans Feliu y Joan, el Rvnt. P. Lluis,
Superior del convent de Ntra. Sra. del Olivar de la
provincia de Teruel y el Pare Provincial de dita
ordre.
Acompanyem a la familia del finat, y d'un mo
do especial a nostre particular amic en Joan Prat
Puig, en el dolor quels afligeix.

Vichy Hópital (es

Vichy-Célestins (ronyons), Vichy-Grande

**

L'important

revista ilustrada EL HOGAR Y LA
MODA el dia 7 del corrent comensará a publicar la
interessant novela de Jordi Ohnet, EL DOCTOR
RAM EA U.
**

d'original hem tiu
da retirar les Teatraleries, Acorts de la Junta
de Reformes Socials, Actuado de !es Conferencies
de Sant Vicens de Paul en 1911 y altres trevalls.
ALS LLECHDORS.—Per excés

gut

**

bisbe de Barcelona, ha
San t Joseph

NOMBRAMENT.— Per el

sigut nomenat vicari de la parroquia de
d'aquesta ciutat, en Climent Parramón.
Imp.

**

Vda.

Badía,

Dr.

Dou,

14—Barcelona.
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TEATRE *
CERVANTES

CINE DORE
Carrer

den

Prtirn...1314IDALtONA

Extraordinaries funeions pera
GRANDIOSA
La mellor y

mes

NOVETAT

avui y

demá

FANTASTICA 111AI VISTA

gran atracció que ha desfilat per els Cines de Badalona

SATAN'ELAS

THE

únics artistes fantastics creadors del art modern, que han obtingut ruidosos triomfs en els teatres del
mon enter y recentment varen obtenirlos en el Teatre Novetats, Eldorado, y Principal de Barcelona

CREADORS
Decorat

DEL

TALISMAN

DEL

exprofés, ríc vestuari y magnífica instalació eléctrica lo més

DIABLE

perfeccionat

fins avui.

BADALONINS! no deixeu d'admirar lo més gran que ha vingut a Badalona

Completará

el programa

un

altre atracció y

un

magnific

programa de

pelicoles

