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DANTE

Essent nacionalista racció 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

COMENTARI

DE LA

deliberar y

Desde l'alt sitial de la presidencia de l'Ateneu
Barceloni en Domenech y Montaner ha parlat de Ca
talunya y pera Catalunya. Les seves paraules, parau
les de patriota y de pensador que vea y medita
allunyat de les petites passions de par:U politic,
infundeixen a l'hora temensa y esperansa.
La actual depressió patriótica fruit deis últims
desenganys, la resistencia, l'impossibilitat del centre
de contribuir a la obra de renovació nacional que
demana la nostra terra, l'incompatibilitat entre l espe
rit catalá y l'esperit castellá que informa actualment
la vida y la política edpanyoles, tot está cocal ab la
serenitat de judici, ab l'acopi de dalos a que'ns té
acostumats en Domenech ab els seas treballs y apena
ránim al considerar els obstácles tradicionals que
tenim al nos/re cami.
Empró la segona par/ del discurs dedicat a la
spersonalital de Catalunya» es un cant a la voluntal
que'ns anima y encoralja. Es que hem d'esperar que'ls
governs de Madrid ens ho donguin Jet? Es que ha
d'essér a copia de lleis y reals decrets que hem de con
querir la nostra autonomía? No y mil voltee no.
Aquest sistema de esperarho tot del govern es molt
espanyol y moll poc catalá. Sí volém afirmar la per
sonalital de Catalunya comensém per reconeixerli
nosaltres fent que aquesta personalilat sigui ePctiva
y s'imposi per la forsa deis fets; si volém l'autonomia
comensém per essér espiritualment autónoms, pera
obrar bén catalanament en tot alló que podém fer
sense ingerencies extranyes y lo més important estará

conseguit.
No parlém
cada moment de Corts Catalanes?
Y dones; per qué
hi poden essér aquestes Corts
Catalanes? Quí pot impedir,
día ?'ilustre Dome
nech y Montaner, que's reuneixin en:asamblea volun
taria ?oís ele diputats y senadors de Catalunya pera
a

no

com

VII

ASEAMBLEA
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adoptar

unitat de criteri en les qüestions
catalanes? Y tenint aixó, no tením ja les
nos/res coi*? Cert que li faltará la sanció legal peró
tindrá en carnbi la sanció espiritual de tot un poble
y vulgas que no valgas s'haurá de reconeixer que
tením dret a que'ns deixin governarnos quan nosaltres
demostrém que som un poble politicament organisat
capas de regirse a si m ateix.
Tal cariz no s'ha impedit que's reunissin les qualre
Dipulacions Catalanes pera pendre acords, no'spoden
impedir moltes al/res coses. De Jet ja la Mancorna
ni/al existeix y sois falta la deguda sanció legal; peró
tinguis bén entés que quan una cosa existeix més lard
o más d'hora ha de venir el sea
reconeixement perqué,
en el cas mateix
de les Diputacions, en cas de que 'l
govern es negués a accedir a les pretensions nostres,
no trovarien aquel/es medís legals pera
obrar manco
munadam.ent? Segurament que sí, y en vá el govern
s'empenyaría en impedir l'existencia de lo que real
ment víti y palpita en l'entranya del poble.
Cal que fent nos/res les paraules de ?'insigne ar
quitecte trevallém tole pera afirmar la personalitat
de Catalunya, pera que aquesta sigui unlet real en
bou els ordres. deixant pera segon Hoy la feina d'in
corporar el let a la legislació general de ?'Es/al. Cal
estar convensuls de que ?'Es/al no'ns ajudará mai en
la nostra obra de regeneractó nacional peró que
també en debades s'oposará a deixar de reconeixer lo
que tingui existencia real y efectiva. Din/re de les
mateixes lleis que'ns regeixen podém fer motees coses
que encara están per cownsar y si no les férn no
podém donar la culpa a ningú sino a nosaltres ma
teixos; no hein de dir fartIm sino férn y d'aquesta
manera la personalitat de Catalunya sorgirá polenta
fent inútils tole els es'orsos deis qui s'oposen y s'opo
sarán al reconeixement de la nostra nacionalitat.
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garsels medis de judici a un regidor y menys
LA FORSA DEL NÚMERO a viiit regidors, pera resoldre una qiiestió, si no
Dirán lo que vulguin els defensors de la política ho exigeix una causa mejor o l'urgencia, que'n el
que segueix la majoria del Ajuntament, de que's
cas que's tracta no hi son.
imparcial y tolerant y que desitja l'armonía ab els
No anavem equivocats quan sosteniem que la
demés grupos, que nols creurá ningú. Després de
Iluíta partidista es presentava intensament a Bada
l'ocorregut en la darrera sessió, la paraula toleran- lona y que'ls homes directors de la candidatura,
cia l'hauran d'esborrar del seu programa, si prodita administrativa en les derreres eleccions, eren
grama tenen, els !tomes directors de la majoría
politics y ben partidistes; empró no créiem que
Lo passat es molt greu y a Badalona potser es aquets al tenir el govern de la ciutat es volguessin
trovaden cassos semblants, empró tots els hauden
imposar, no tenint sempre a les minoríes la consi
d'anar a cercar en els temps anteriors al 1.er de
deració deguda.
Janer de 1906, data gloriosa que'l Catalanisme vá
Sentím que la majoría s'hagi manifestat en
implantá en la nostra Casa Comunal un govern de aquet sentit, car de seguir ab procediments sem
democracia y germanor. Deis homes que allavors blants ne poden resultar greus perjudicis pera la
teníen el govern de la ciutat, no més ne queda un
nostra volguda ciutat.
al Ajuntament y aquest no vá pas defensar ni sosSi els nostres auguris, desgraciadament, es con
tenir la tradició de la tolerancia y el respecte als
firmessin, ja sabrém de quí, será la responsabilitat.
demés elements, que també governan Badalona.
Per lo que estimém Badalona, desitjaríem quels
L'esperit partidista s'ha opoderat deis directors directors de la majoría rectifiquessin el sea pro.
de la majoría y no'l varen sapiguer o poguer dissicedir. Encara hi son a temps.
mular en la darrera sessió y es varen presentar
a nostra vista ab totes les seves passions de partit,
INVENTANT CONXORXES.
y es negaren a una justa petició de les minoríes,
L'orgue de la conjunció católic-regionalista-car
sense exposá cap altra raó,
que la de que son malina, que no sab empassarse el quels seus super
joría y tenen la responsabilitat del govern y per lo homes no ens nag:n pogut governá al seu capritxo,
tant ha de prevaleixer lo que ella volen. Y aquest
com també el que la seva política municipal, avui,
argument el leien valdre per la forsa de un vot de
pel seu mal cap, es vegi combatuda enérgica.ment
majoría.
per les minoríes, té la desaprensió de fernos blanc
El cas es el següent : al votarse el pressupost
de les seves ires. Pot seguir el confrare en aquesta
vigent, per la Junta de Vocals Associats vá acor- tasca ingrata que no'ns fará perdre la serenitat;
darse creá una nova plassa d'auxiliar de secretaría
várem venir a la lluita política per amor a un ideal;
ab uns, pocs, vots en contra. Acordada la creació
no pot dir igual el confrare que va neixer al sol ob
de la p assa, vá dtrigirse al Ajuntatnent l'ex -emjecte de fer regidora y va comensar les seves cam
pleat temporer d'oficines en Casas Petit, solicitantla panyes polítiques (?) locals, defensant no un ideal,
y un regidor, en Fadrós Vidal, va demanar que's sino una nómina d'un alt cárrec,
que, segons ella
proveíx, passant la seva petició a informe de la han dit, no varen poguer pescar.
comissió respectiva.
En les nostres planes no hi trovará ningú la de
La Comissió de Governació ha dictaminat y ho
fensa incondicional d'un home y sempre hem co
ho fet en sentit contrari a la provisió, formulant
mentat deis homes els seus actes, pera adherirnos
vot particular les minoríes; al posarse a discussió
a ells si els considerem bons y pera donar la nostra
aquet varen trovarse en contradicció majoríes y disconformitat o censurarlos si
al nostre entendre
minoríes, car mentres les Ultimes afirmaven que son dolents. No ens hem barallat mai per cárrecs;
un quefe d'oficina, en plena
r unió dela Comis ió,
podríem provar. y els directors de la conjunció
havía dit que's necessitava fos proveída la plassa
dretista ho saben, que l'haverse fet un uomenament
novament creada, en Domenech Eenom sostingué
a favor d'un amic polític o d'un adversari no'ns ha
que un alt empleat Ii havía dit que no hi havía
fet cambiar mai de camí.
necessitat de proveirla.
No hem anat a la Iluita pera aprofitarnos y
Devant d'aquesta contradicció, en Casas, demamenys pera venjarnos de tlingú; avans d'arrivar a
ná que's deixés vuit díes el dietámen sobre la taula,
deixarnos portar per les passions y l'ambició, ens
pera gneis quefes cyoticina informessin per escrit
retirariem, que sempre hem considerat la politica
sobre la qüestió, y aquesta Ilógica y justa petició
com 'loe de sacrifici y combatrem, ab energía, als
fou denegada, quan no hi havía cap raó ni urgenque'n ella hi cerquen un lloc de dictador y als que
cia que ho justifiqui, fent suposar aixó que la ma'n vulguin viure, siguin quins siguin.
joría temía que'l parer deis quefes d'oficina fos faAquesta ha sigut la nostra actuació a Badalona
vorable a la provisió.
y ho será si no perdem el seny. Tots ens coneixem
La majoría, si vol, está en el seu dret de no
y tothom sab quina ha estat la tasca de «Gent Noca».
voler cubrir la plassa empró no's podía negar a la
No'ns fan, dones, cap efecte ni el pot fer a nin
petició de'n Casas. Al negarshi, cometé un atro- gil, que se'ns acusi
pell, car vil demostrá, que no volia que vingtués dicals per aquells, de estar ab conxorxa ab els ra
que no tenint el valor d'acusar,
l'informe y aixó es dictatorial perqué mal deu neperque no hi havía per ferho, de mal administrador
NOTES LOCALS
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al anterior Ajuntament, es retiraven a casa y atia
als radicals contra aquella majoría, fins que
aquets els viren veure el joc y també lo infundada
que era la campanya. Se'ns acusa de conxorxa ab
els radicals y en nostres edicions passades, quan
censuraven les estridencies hagudes en el Consis
tori ne feien responsables igualment a radicals que
an en Nadal, competidor d'aquests y al Arcalde
quan les consentía. En el número passat déiem el
concepte que ns mereix el partit com a consequen
cia de unes declaracions d'en Lerroux. Es necessa
ri teuir mala fe o estar foil per les passions preten
dre fer creure concomitancies nostres ab els ra
dicals.
També hi ha qui preté fer ve ore, que estem Ili
gats ab ele esquerrans, quan no es pas lluny el día,
pera no recordarlo, que esquerrans y dretistes vo
taven units en el C. G. del Centre «Gent Nova» al
aprovarse un deis punts tractats en la memoria re
glamentaria; y també son ben públiques les nostres
campanyes sobre determinades actuacions de l'
Unió Federal Nacionalista Republicana.
Lo que hi ha es que'ls desacerts o equivocacions
deis directora de la majoría han portat el que tot
hom les censurés; y aquesta unanimitat de criteri
ele faría veure que no obren ab justicia, si fos el
seny y no l'apassionament polític partidista, com
es ara, lo que guía ale hornee y la prempsa dretis
ta de Badalona.
Y no s'entusiasmin massa ele dretistes ab victo
ries, que no sempre les majoríes defensen la raó y
la justicia; com ens ho recorda, el que no fá molts
anys a Badalona triomfá per gran majoría el caci
quisme y s'entronisá en el govern la situació més
despótica, inepta y malversadora que ha regit ele
destíns de la ciutat.
ven

RECTIFICÁCIÓ
En la nota local <Epflec», insertada en el prop
passat número, hi varen apareixer dues errades que
rectificarém, encara que's de creure que ja ho
haurá fet el bon criteri del llegidor. Deya
<L'Arcalde ha tingut de rectificá y ab ehl la ma
constituint aixo una comdemna del <veto»
o incumpliment del acord del 29 de Desembre pel
mateix que va deixá de cumplimentar la part.»
Y es de confessió de pare, y per lo tant, sobren
totes proves »
Y tenía de dir
pel mateix que va deixá de

cumplimentarlo.»
<Y es a confessió de
totes les altres provee.»

part,

y per lo tant, sobren

JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ
A L'INFANCIA
El dijous de la prop-passat setmana, varem essér
cridats per l'Arcalde les representacions de la
premsa local. Personats en les Cases Consistorials
varem essér rebuts per la J. L. de P. a 11 y E. de
la M. en pié y es celebrá una reunió pera expli
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la tasca realisada per la Junta citada pera com
ab els fine pera que vá crearse.
L'Arcalde exposá als reuníts que la reunió
s'havía convocat a instancia del vocal en Víctor Bo
net, pera desvirtuar les censures que contra la
Junta ha dirigit un periódic local. Explicá que
la recaudació del impost sobre espectacles dona
poc, empró si lo recaudat durant un any a Bada
lona es compara ab lo que'n igual temps s'ha co
brat en altres poblacions, resulta que la recaudació
en nostra ciutat es major, relativament, que'n les
últimes; citantse el cas de Sabadell, que funcionant
molts mes llocs d'espectacles y diariament, ha re
caudal menys que Badalona aont n'hi han més
pocs y sois funcionen tres díes la setmana.
El referit vocal en Víctor Bonet, vá manifestá
que no negava la raó de la campanya, car no s'havía
donat compte públicament de la gestió de la Junta;
lo que no s'havía fet per trovarse, es pot dir en la
seva constitució, entenent també que es irrissoria
la cantitat que's recauda deis espectacles y que
particulaiment doná tota mena d explicacions
a algú, qu'ell creu té intervenció en el periódic que
ha fet la campanya. Vá dimos que la Junta no
tenía intervenció en judicar la recaudació del im
post sobre espectacles y que han de respectar ele
contractes fets per les empreses ab l'Estat y exposá
que s'ha recorregat, pera procurar si poden veurels
contractes y reformarlos. Acabá donantnos compte
de lo que s'ha fet y dele propósits que té la Junta,
entre altres l'establiment d'una cuina pera menea
terosos com l'instalada a Figueras, demanantnos el
nostre concurs pera ajudar ale fins que's proposen.
L'Arcalde, torná a parlar, pera dir qu'estaven
a disposició de
la prempsa ele comprovants que
justifiquen tot quan allí s'havía dit y ens anunciá
que mensualment la Junta enviará una nota de lo
que's recaudi y de la seva inversió.
En Giró de Acotó, manifestá que la campanya
portada a cap per el periódic qu'ell representava,
tenía per objecte que's procurés obtenir majors
rendiments, no dubtant de l'honorabilitat de la
Junta; y afegí que si desdels comensaments s'ha
guessin donat les explicacions d'ara, no s'hauría,
a ben segur, fet la campanya.
També vá parlarse sobre l'inversió deis cabals
que disposa la Junta y de si devien destinarse a un
objecte o a un altre, pera cumplir millor els fins
de l'institució.
Ressenyada la reunió devén dir ab tota fran
quesa, que'ns vá complaure molt l'assistirhi, per
qué varem coneixer els 'loables propósits de la J. de
P. a 11. y E. de la M, ele que deuríen essér colabo
rats per tots els ciutadans a mida de les sues forses
y desde'l I loc que socialmeut ocupen.
De lo que's vá despendre de la reunió, es de la
falta d'autonomía de la Junta pera poguer revisar
eh l seus ingressos, can l'Estat en aquesta com en
totes les seves funcions, se reserva pera ell la fis
calisació del cobro del impost d'espectacles, prin
cipal medi de que disposa. Si fossin ele organismes
car

plir

-
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locals els encarregats de cobrarlo, es recaudaría
sense cap dupte major cantitat, car son més aprop
de la recaudació y poden veure més si es feta ab
justesa, com aixísmateix si els contractes es basen
ab un promedi ben calculat. Respe:te a Badalona
sois es cobra unes 160 pessetes mensuals per l'im
post del cinc per cent sobrels bitllets d'especta
eles, irrisoria cantitat si es té en compte el número
d'assistens en els espectacles de la ciutat.
GENT NOVA reitera a la Juntade P. a l'1. y de
E. a la M. els oferiments que li feu el seu represen
tant a la reunió y al ensemps la felicita perqué ha
donat amplies explicacions de la seva gestió.

CONTRAST
Un distingit catalanista en M. Serra y Moret vo
cal de la J. P. de l'Unió Catalanista, va esser elegit

regidor a Pineda,

resideix,

les darreres
eleccions en les que la candidatura catalanista va
obtenir una gran victoria.
El caciquisme del districte d'Arenys no ha vol
gut conformarse a perdre'l govern municipal de
Pineda y va presentar un recurs d'alsada demanant
l'incapacitació den Serra, fundantla en que no fa
el temps de residencia a la localitat, que senyala la
lli municipal.
En Serra y Moret prová davant de la Comissió
Provincial, que havía residit a Pineda el temps re
glamentari y aixó ho prová clarament amb lá do
cumentació expedida per la propia arcaldía de Pi
neda, amb anterioritat a la seva elecció; aixís es
que'l recurs contra la seva capacitat fou desestimat
per la Comissió Provincial. Els enemics den Serra
y Moret, ajudats pel diputat del districte senyor Sag
nier, apelaren al ministeri contra'l fallo de la Co
missió Provincial y el ministre va declarar la inca
pacitat den Serra y Moret amb tot y haver quedat
de manifest la legalitat de la seva elecció.
aont

en

***
en Juncal, cunyat den Lerroux va
elegit regidor y va presentarse un recurs con.

A Barcelona
esser

tra la

seva elecció per no esser veí de Barcelona.
La Comissió Provincial va admetre'l recurs per
que no's prová que'n Juncal fos veí de Barcelona.
Aquest recorregué al Ministeri de la Governació y
el mateix ministre que ha firmat l'incapacitat den
Serra y Moret ha declarat apte an en Juncal mal
grat no esser veí de la ciutat comtal.
Vetaquí un contrast que potser no ho es perque
tal volta les mateixes influencies que varen fer
perdre'l plet a l'un l'han fet guanyar sense raó al
altre.
Aixó en demostra lo que ja hem dit altres vega
des, que'l lerruxisme a Barcelona fa la feina del
caciquisme de fora, un y altre representen al cen
tralisnae y al Govern.
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DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ

ORINARIA DEL

DÍA 4

DEL CORRRNT

Comensá a dos quarts de nou ab assistencia de
tots els regidora menys en Doménech Galcerán,
presidint l'Arcalde en Marti Pujol.
—Després de Ilegida fou aprovada !'acta de la
sessió anterior, fenthi una aclaració en Na181.
—S'aprová el dictámen de la Comissió de Go
vernació, que quedá sobre la tanta en la paseada
sessió, sobre la subvenció a un Assilo que admet
nois de pares pobres.
llegeix un diclámen de majoría de la Co
missió de Governació, el qual estima innecessari
cubrir la nova plassa d'Auxiliar de Secretaría crea
da en el Pressupost d'enguany, afPgint que quant
se presenti l'ocasió se tindrá en compte l'insta icia
den Casas Petit que té solicitada dita plassa.
Se llegeix a continumi,5 un vot particular de les
minoríes, el qual després de vares atinades consi
deracions, creu que s'ha de cubrir l'esmentada
plassa y donarla a dit solicitant per entendre que a
més d'esser l'unic que ho ha solicitat té mérits so
brats contrets pera ocupar dita vacant
En Serra parla largament en defensa del vot
particular dient q uels Jefes d'oficina habien mani
festat que's necessaria la nova plassa d'auxiliar
puig cada dia hi ha més trevall y es necessita més
personal y els oficials han de fer lo que no 'la co
rrespon, habenthi hagut, solsament, algun any,
que durant dos o tres mesos la feina ha minvat
empró sempre ha sigut convenient algú méi pera
l'ordenació de documentació, que bé prou fa falta,
Nega que siguin economíes lo que prevé per la
majoría no cobrint dita plassa, puig ha votat gas
tos molt més importants en sessions anteriors. De
mana que's digui ciar que no's vol donar an en
Casas Petit.
En Doménech Renóm diu que la majoría de la
Comissió manté Integre el seu dictámen y, en
grans ademans, defensa als empleats perqué, se
gons din, en Serra els habia censurat, quant
aquells fan més de lo que han de ter y sembla que
ara no es pot ter rés sense el solicitant.
En Padrts Vidal diu que'l no cobrir dita plassa
es degut a que'l solicitant no forma part de la co
munió política de la majoría.
Rectifica en Serra y nega lo dit per en Domé
nech, observant que s'ha contradit puig ha dit
que'ls empleats fan més de lo que deuen y en el
dictámen se din que no hi ha feina.
Intervé en Martí el qual se lamenta de que la
majoria hagi fet d'aquest assumpte un arma políti
ca, entenent que tot lo que's fá y sha fet es pera
desprestigiar l'anterior Ajuntament.
En Nadal diu que qui en ses paraules ha sem
blat hagi censurat al anterior Ajuntament ha sigut
en Serra, el qual indirectament ha censurat al Ar
calde anterior senyor Vergés, puig malgrat haber
dit en Serra que durant tres mesos al any no hi
habla tema, aquéll va sostenir tot l'any passat de
-
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temporer an en Casas Petit. Acaba dient que dita
plassa fou creada per aquest y no perqué sigues
necessaria. Aludeix an en Casas, de qui din va vo
tar contra la creació de dita plassa.
Torna a parlar en Martí qui din que les darre
res paraules den
Nadal confirmen que la majoría
ha fet polític aquest assumpte. Manifesta que no es
la primera vegada que s'han posat traves an el so
licitant, puig gracies també a les habi itats politi
ques, se li va usurpar en un' altra ocasió una plas
sa que
tenía merescuda pels seus trevalls. Acaba
-

dient que

es

incomprensible

que habent inforrnat

favorablement els Jefes d'oficines, ara vingui la
majoría y ho desestimi.
En Serra nega les intencions que li atribueix en
Nadal, afegint que aquest faltant a una serie de
consideracions que deu an en Vergés, l'ha morti
ficat insinuant una cosa que ell no ha dit ni ha
volgut di r y que sois pot estar, en tot cás, en Pánim
d'en Nadal.
En Padrós Vidal fa saber que an en Casas Petit
l'haurien empleat si s'hagués fet d'una determinada
entitat. Diu que ab cassos com aquest la majoría

perdrá prestigie.
Parla en Casas per alusions y agraeix els elogie
que en Nadal fá d'ell. Nega lo dit per aquest de
que hagués votat en contra la creació de la plassa
nova
d'Auxiliar. En el cás presen, va dient, pesa
més el criteri deis profans que'l deis técnics. A lo
dit per el Nadal, respecte en Vergés, li replica que
l'any passat va esser excepcional puig hi hagué
trevalls, segon s se pot demostrar, que no varen esser
en altres. Les passions, diu, y els odie politice ne
cessitaven una víctima, haventla trovada la majo
ría en aquest jove. Excita a que's vagi ab cuidado
ab la colocació d'empleats, puig devegades se per
verteixen y se corrompen ele municipis.
En Domenech Renóm diu que un alt empleat 11
habia manifestat que la susdita plassa era inneces
saria.
En Nadal rectifica y demana se Ilegeixi l'acta
de la Junta de Vocals Associats, que diu que en
Casas va votar contra la creació d'aquesta piases
En Casas ho nega dient que l'acta está equivo
cada y que té escusa puig no l'ha rectificada per
qué encara no habia sigut llegida. Creu que's ne
cessari aclarir la contradicció den Domenech Re
nóm y une altres indivíduus de la Comissió, puig
mentres l'un diu 'veis Jefes d'oficina dejen que
no era convenient, ele altres sostenen que's digné
que era necessaria. Proposa que's deixi el dictá
men vuit dies sobre la taula,
demanant avans de
resoldre, parer per escrit ale técnics.
En Vinas diu que tots els indivíduus de la Co
missió son testimonie de que habent cridat a un
Jefe d'oficina, aquest habia manifestat que's necee
sitaba dita plassa.
En Serra assenteix a lo dit per en Vinas. (En
Clarós fa signos afirmatius)
En Domenech Renóm, diu, baix la seva paraula
-

NOVA

honrada,

5
que

un

altre alt

sultat, Ii habia dit que

empleat,

que habia

con

no.

En Casas insisteix y la presidencia pasea a vota
ció les proposicions den Casas essent desestimarles
per 9 vote contra 8 a favor.
Parla en Pujol y diu que com que porten la res
ponsabilitat ha de prevaléixer sempre el criteri de
la majoría.
En Casas enérgicament lamenta la nrInca de
consideració de la majoría envere les minoríes no
accedint a deixar vuit dies sobre la tanta un dicta
men y oposantse sense raó y perque sí, a que's tés
avans un informe ténic pera aclarir una
conlradic
ció. Aquest cás no té precedents y ademes no es
presenta cap més raó que la del número. Espera
que no's repetirá aquesta actitut agresiva de la
majoría, en bé de la nostra volguda ciutat.
En Nadal diu que la majo ría es y será sempre
deferent ab les minoríes, empró com que aquestes
obren com a tale fent obstrucció, la mejoría no té
altre remei que fer quels vote decideixin. Acaba
mostrantse partidari de que tots siguin une.
En Costa diu que a la majoría no més hi há un
home •que pensa y aquest es en Pujol; els demés
no fan més que obeir colaborant
a l'obra partidista

d'aquell.

En Casas pregunta si el demanar un informe
pera aclarir un contradicció, es fer obstrucció. Qui
ha fet obstrucció, va dient, es la majoría que ha fet
durar tres sessions lo deis aumente. Nega que
aquella hagi tingut ni respecte ni tolerancia pera
formar tot un cos, y dirigintse a la majoría el s diu:
cóm voleu que aném ab vosaltres si no sabém en
cara ahont aneu ni quin cami voten seguir?
En Nadal replica an en Costa respecte ale califi
catius que aquest dona a la majoría acabant ab la
frase los muertos que vos matais gozan de buena
salud. (Aqueixes paraules mouen xibarri en el pú
blic y algun regidor, essent corejades ab o/és y al
tres paraules per l'istil).
Per fí la presidencia pot calmarlos parlant a
continuació en Casas el qual després de desfer al
gunes insinuacions d'en Nadal, protesta molt enér
gic y contrariat, de les paraules d'aquest que's
pren a xacota una qüestió tant seria.
En Padrós Vidal s'adhereix a la protesta den
Costa.
Parla després en Nadal qui din que les minories
busquen una plataforma pera retirarse, lo qual
nega rodonament en Costa el qual li replica que
qui ho fá aixó son alguns amics seus de la mejoría,
que l'any passat se retiraren del Consistori, fent a
fora una campanya de difamació contra l'Ajunta
ment

d'aleshores.

Se passa seguidament a votació el vot particu
lar y queda desestimat per 9 vots contra 8 a favor
quedant aprovat el dicte.men pele mateixos vote.
—S'aprova un dictámen de la Comissió d'Hisen
da sobre pago de comptes que ascendeixen a
4.060.57 ptes.

•
•
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GENT
—Se

concedeixen, a proposta

de la Comissió de
en Victoriá Bo
rrás, na Concepció de Ros, en Josep Giró Blanch y
en Joaquím
Giralt sobre obres, y altres den Do
mingo Giró Monrás y en Jaume Martí Busquets so
licitant la plassa d'Auxiliar de Secretaría.
—S'aprova una proposició de la Comissio de Go
vernació pera cambiar el sardinell de les aceres de
les Cases Consistorials.
—Passa a la Comissió d'FIisenda un oficici del
Govern Civil autorisant pera la confecció d'un Pres
supost extraordinari pera atendre a l'Higiene.
—S'aprova la liquidació de rentes de propis.
—S'aprova la distribució de fondos del mes ac
tual que puja 41.583'49 ptes.
—S'aproven les nómines de la brigada eventual
de la passada setmana; el jornals pujen 126 ptes. y
els carros 128 ptes.
Prec.—En Padrós Vidal crida l'atenció del Ar
calde sobre el desgraciat que anomenen Paga la
Pela y exeita a que's busqui una manera de re
clourel.
El President diu que ho procurará.
Y s'aixecá tot seguit la sessió.

Obres els permisos demanats per

NOVA
Sola hem de manifestar que'ns plan veure qui's
preocupi d'encarrilar el teatre n'infants, modo
práctic y de bons resultats pera la cultura dels
nostres nens en profit d'ells y de Ilurs pares.
Nostra felicitació ala senyors Ferrero y Morer,
directors de la companyía la qual fem extensiva al

inteligent mestre director senyor Pérez Cabrero
(fill).
El qnintet se portá bé. La concurrencia nom
brosa y ab ganes de que's repeteixin espectacles
com

el de

diumenge.

B.

Conferencies de Sant Vicens de Paul
Actuació

INGRESSOS
Superavit

de

l'any

1910

.

110'47

.

Col-lectes ordinaries
de Setmana Santa

100

.

en

nostre

teatre el 25 prop passat y de la que'n formen
part les petites actrius Pepita Morer y Aurora Re
dondo, es verdaderament notable
Representaren primerament el bonic quadro El
Sant de l'Agneta d'en E. Clariana, la qual cs una
ben escrita producció ensalzant la caritat; la prota
gonista, l' Agneta, portada per els seus sentiments
caritatius demana als seus pares qne recullin una
nena que la casualitat l'ha portada a demanar ca
ritat en el moment en que ella y les seves compa
nyeres celebren ab jocs y alegría el seu sant.
Molt bé les nenes Morer, Renondo y la que feia
de nena pobre, aixis com també els senyors Ferre
ro y Ferrer y senyoreta Castejón y les demás peti
tes executants.
El diálec Lo que fan els infants obtingué una
meritíssima interpretació per les nene- Morer y
Redondo, que teren les delicies del públic ab sa ex
celent dicció.
La comedia Joguina fi de sigle sigué també una
nova prova de les gratis dots artístiques de les ne
nes Morer y Redondo y la que
feu de dama quin
nom sentim no recordar.
Acabá tan espléndida funció ab la sarsuela de
carácter. moral y educatiu den M. Marinel-lo Don
Pancho ab unes encertades ilustracions musicals
den Monserrat. No hem de dir l'execució que tin
gué, puig sería una repetició de lo més amunt ex
posat. Sola ens concretarém en dir que fou encer

1,250

.
.

.

.

Total.

GENT NOVA.—Companyíajove
nil Ferrero.

Ptes.

735'85

TEATRALERIES

tadíssima.

1911

Seeeló de dones

Donatius y suscripcións

Aquesta companyía que's presentá

l'any

en

.

2,196'32 Ptes.

GASTOS
783 bonos de pa; 212 id. de carn;
6722 id. d'altres especies

Socors en metalic y gastos

.

.

.

.

.

.

Total.

.

2,108'57 Ptes.
172'85

»

2,281'42 Ptes.

RESÚM
2,281'42 Ptes.
Ingresos.
2,196'32
Gastos

.

.

.

Dericit.

85'10

•

Ptes.

Seeeló d'hornee

Superavit de l'any

INGRESSOS
1910

182'79 Ptes.
580'56

Col-lectes ordinaries

»

de Setmana Santa.

Donatius y suscripcions

1,393'05
Total.

1,010 bonos

de pa;

254'17

.

.

»

2,410'57

GASTOS
1,516 idi de carn;

3892 id. d'altres especies
Socors especials y gastos.

.

.

.

2,268'10 Ptes
99

.

Total.

2,367'10 Ptes.

RESÚM
Ingresos.

.

Gastos

.

.

Superavit.

2,410'57 Ptes.
2,367'10
»

43'47

>

Ptes.

GENT

NOVA
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Festivitat de Sant Josep

1¦T

Gran assortit

dolsos,

ramillets y cistelles arre
biscuits de la reina, palos, pru
ssianes y Rosques de Chantilly.
Per encárec: crema á la vainilla y al Chantilly
Champanys, vins y licors.
Se serveix á domicili
Colmado Lligona -Plassa Mercat 17
en

glades; especialitat

en

CENTRE CATALANISTA «GENT NOVA>.— Teatre.—
a dos quarts de quatre de la tarde, tindrá
lloc en nostre Centre una esculltda funcio teatral,
representant la Secció Dramática del mateix, I her
mosa comedia en tres actes, del genial dramaturg
**
ESTADISTICA.—Durant
el passat mes de Febrer
en Ignasi Iglesias La floja maca, y el
divertit epis
hi ha hagut en nostra ciutat el següent moviment
sodi cómic en un acte del celebrat autor en Salva
de població: Naixements, 42; Defuncións, 36, y Ma
dor Bcnavía El bon lladre.
trimonia, 8.
Per encáreecs dirigirse al conserge.
**
—FESTA FOLKLÓRICA.—Tots els qu'assistirem y
«Les mellors aigues alcalines Vichy Hópital (es
omplerarem la sala d'actea del nostre Centre, en tómac,P, Vichy-Célestins (ronyons), Vichy-Grande
aquelles dos simpátiques testes que nostres amics Grille (felxe), son insustituibles.
Reluseu iota irnitació.>
Aureli Capmany y Francesc X. Pons prengueren
**
part, els (líes 19 de febrer y 18 de juny de l'any
LA UNIó CATALANISTA.—E1 president de la Re
1905, gairebé podem dir que malgrat els anys
pública de Cuba ha dirigit ana atenta comunicació
transcorreguts no ens han fugit ni un instant de la a
la Junta permanene de l'Unió Catalanista, contes
memoria; tant es lo que'ns encisaren.
tan t la que aquesta Ii endressá'l día u de Janer d'en
L'agradable y ben timbrada ven y el bon gust
guany, acompanyant l'extracte de l'acord de la
que poseeix el Sr. Pons, feren que executés les
Diputació provincial de Barcelona, aplaudint y re
cansons populars catalanes duna manera admira
graciant
el comportament de les autoritats de Guan
ble, veientse verament forsat a repetirne :moltes.
tánamo.
Volá en un instant la llarga estona que el Sr. Cap
El susdit comunicat manifiesta que'l president
many empleá contantnos una pila de boniquíssi
de la República cubana ha donat trasllat de tal feli
mes rondalles; aixó en
el primer deis citats dies.
citació a la Municipalitat de Guantánamo, que ab
En el segón, a més d esser sempre molt y molt
son procedir l'ha merescuda.
agradable oir la paraula del Sr. Capmany fou inte
**
ressantíssima y de veritable importancia la diser
Als llegidors.—Hem rebut ab retrás una cróni
tació que feu sobre cansonística popular; el senor
ca de l'Argentina del nostre volgut amic y company
en Francisco X. Casals, que publicarém el prop
Pons va esser aplaudit y elogiada per tothom la di
vine ut número.
fícil tasca que significa reunir baix una batuta y
**
fer que cantin bé uns seixanta nois y noies que no
CAIXA D'ESTALVIS.—Durant
setmana la
passin de 7 anys; el Sr. Pons dirigía allavors l'Or
Sucursal a Badalona de la Caixa de Pensións pera
feó Infantil del Poble Sech.
la Ve//esa y d'Estalvis, ha rebut per imposicións la
Dones, aquests distingits folk-loristes, que tan quantitat de 9,847 pts., y ha pagat per reintegres
bella com important obra realisen desde fa molts
4,246 pts., havent obert 10 llibretes noves.
anys, que Catalunya n'ha d'estar agraida, y qu'el
La prop-vinenta setmana actuará de Vocal de
Centre Catalanisla «Gent Nova», tan bella records
torn D. Lluís Isamat.
en guarda, vindran el diumenge día 17 del corrent
**
CENTRE BADALONI.
Diumenge día 17 a dos
a donar en nostre obsequi una altra festa folk lóri
ca, disertant el Sr Capmany sobre altres cansóns quarts de quatre de la tarde se posarán en escena
populars catalanes (car n'ni han a centenars y el les comedies «Zaragüeta> y «Los Hugonotes> per la
Secció dramática d'aquest Centre. Els entre-actes
mon no's va pas fer en un día), que serán cantades
serán atnenisats pel acreditat «Quintet Artístic» d'
pel Sr. Pons a mida que'l primer ne vagi donant
explicació, y acompanyades al piano per el germá aquesta ciutat.
Per encárrecs de les localitats dirigirse al con
de dit Sr. Pons, que tan admirablement sab ferho.
serje
del esmentat Centre.
Donada l'importancia de la testa, que ja varem
**
mitj anunciar, y la simpatía ab que son sempre re
L'important revista ilustrada EL HOGAR Y LA
budes a tot arreu les tres personalitats esmentades,
MODA el día 7 del corrent comensará a publicar la
s'espera ab ver desitj la tarde del diumenge día interessant novela de Jordi Ohnet, EL
DOCTOR
17. La sala del nostre Centre será pleníssima de
RAME.,4 U.
**
distingida societat, com habitualment hi concorre;
DE
QUINTES.—E1
diumenge
tingué lloc a Casa
aixís sabrem donar importancia a lo que realment
la Ciutat l'operació de midar y pesar ala minyons
en té, y remerciar el bell obsequi quels
fan els
del actual reemplás.
nostres amics Aureli Capmany y germana Pons.
Sembla que en virtut de la nova Llei de recluta
Queden ja convidats tots els socia y llurs fami
ment, enguany hi haurán més de un 50 °J,, d'
lies.

Demá,

—

**

exempcions.

**

8

GENT

PREC.—Con vindría que per part de qui

pongui,

corres

procures

fer entendr,- an els veins de
que fan mal fet de tirar les escombreríes al carrer,
puig desgraciadament molts ho desconeixen y es
precie que d'un modo o altre sels hi fassi com
es

pendre.

**

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

ELECCIó.—Diumenge passat

va
haverhi en el
districte de Castelltersol l'elecció de diputat a Corts
pera cubrir la vacant que deixá la renuncia den
Lluis Ferrer y Vidal.
Va resultar elegit p r més de 4000 vots en Fran
cese Cambó, obtenint el candidat lerrouxista: que's
presentaba y que privá an en Cambó de que surtís
elegit per l'article 29, una votació molt migrado.

**

NOVA
formes felicitant

pecial

a

la Junta local y d'un modo

tot lo
pera l'Inspecció dei Trevall.
—El senyor Belis demana s'activin ele trevalls
preparatoris pera la construcció de cases barates
pera obrers Recorda també l'acort qua va pendres
en una de les passades sessions, de demanar al Ar
cable que faciliti local pera la Secretaría de la
Junta.
—El mateix senyor Belis se queixa de que pas
sin les sessions sense resoldre'l confiicte pendent ab
els amos cordera
—El senyor Domenech demana criteri a la Jun
ta respecte al descans dominical al Escorxador. La
Junta aconsella alsenyor President que's respectin
en

-

en

tot

quant siga possible.

Llegat de D. Vicens de Roca
Bonos repartits als pobres en

y Pl.—Badalona
el mes de janer

de 1912.

JUNTA LOCAL DE REFORMES SOCIALS
Extracte deis acorte presos en sessió del 28 de
Febrer passat baix la presidencia del primer tinent
d'Arcalde en Josep Doménec y ab asistencia deis
vocals senyors Serra, Belis, Ríbó, Marqués, Rosés,
Costa Llansó, Casehas y Costa Alsina.
—Fou aprovada lacta de la sessió anterior.
—Va donarse compte d'un informe del vocal
técnic respecte Finspecció practicada en la fábrica
deis senyors Lupo-Pérez.
—Es aprovat un compte de jornals.
—Son aprovades les inspeccions verificades du
rant el mes.
—Se doná compte d'un ofici del Institut de Re

Distric
te

Carn

Gallina

Pa

Llet

1.r
2.°
3.r
4.rt
5.nt
6.é
7m

205
184
161
182
142
265
352

189
97
123
140
140
127
205

81
114
116
125
73
124
117

208
75
133
31
73
62
143

--

Total.

1491

1091

Carrer den

Prirn.

--

--

750

725

Comes
tibies

15
10
62
74
31
—

—

--

—

Ptes.

222'40
150'30
188'50
176'75
148'35
179'40
282'50
----

1348'20

192

Imp. Vda. Badia, Dr. Dou, 14.—Barcelona

CINE DORE

Teléf. 2314

TEATRE

*

CERVANTES

13ADALONA

Extraordinarios fu.noions pera avui y demá
DEBUT, COLOSSAL DEBUT ! !
De la mellor cansonetista que s'ha conegut fins avuy a Espanya; habent pogut obte
nir aquesta Empresa que travalli en aquesta volguda ciutat, avans que a Barcelona,
dones arribá aquesta setmana procedent del Trianon Palace de Madrid.
r

orw EMILIA

EARCELO

Hermosura, art, finura, riquíssima
NO TE RIVAL!!

i i HI HA

veu

y

elegancia

QUE VEUREUHO PERA CREUREUHO !!

ALTRE ORIGINAL DEBUT deis afamats artistes
duetistes y cómics lirics.

dialoguistes, monologuistes

-

VIARY-LITIS
Completará el

es

inspectors pel zel y interés desplegats
concernent l reglarnent y instruccions

a sos

programa un escullit cuadro de

pelícoles

