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DANTE

Essent nacionalista 1=16 que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y el dever de cooperarhitots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionalisme, qualsevulga que sia llar pensar y sentir en materies religioses, polítiques y socials.
(DECLARACIÓ DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALANIST

DE LA MANCOMUNITAT
Com es de costUm en eh, en Canalejas, ha fet
declaracions y en el día que'ns referím no les vá
fer sobre coses insustancials, com moltes vegades
passa, sinó, que al anunciar la tasca futura de les
Corte, quan se reuneixin, vá parlarnos de la sort
que segurament li cabrá al projecte de la Manco
munitat catalana, que varen formular les nostres
cuatre Diputacions provincials reunides en magna

Assamblea.
No'ns sorprén lo que vá dir en Canalejas res
pecte el projecte, car ja hi estém acostumats als
procediments deis polítics ceetralisteá espanyols
de ter concebir tota mena d'esperauses quan se for
mula un projecte descentralisador o autonomista,
pera després anar rebaixant les peticions fas que
s'arriba a desnaturalisarlo per complert.
En Canalejas ja ha dit respecte al progecte de
Mancomunitat, que'ls principie exposats en les
bases son excesíus y que avans d'ultimar el pro
gecte que'l govern vol presentar, vol tenir una con
ferencia ab en Prat de la Riba y demes represen
tants de Catalunya y en ella es deurán volguer
regatejar als nostres representants, les atribucions
que'n les bases se demanen.
Que es aixís y que constitueix un grós perill
pera les aspiracións de les Diputacions catalanes
el regateix que s'anuncia, ene ho din bét. explíci
tament el mateix Canalejas, al manifestarse en

aquesta

forma

:

«El Govern té un criteri bastant ampli en l'as
sumpte, peró la realítat ha de obligarlo a conte
nirse en límite de prudencia, que no pot rebassar
al ter concessions.»
«Es ciar que desde'l primer día no podém anar
a les Mancomunitats ab unes atribucions excesives,

perque en la vidas procedeix sempre per tanteig,
d'una manera evolutiva.»
«Jo no podré anar fine allí hont ele desitjos de
tole voldríen que arribessim, peró m'hi aproximaré
bastant.»
Y si

a

aixó,

s'hi

afegeix

el

propósit

que té de

consultar, avans de presentar dit projecte a les
Corts, ab ele representante deis grupos parlamen

taris, molt d'ells contraris a les aspiracions catala
nistes, resulta que'l perill encara es més grós y, quí
sab, si les habilitats dele eterns enemics de l'auto
nomía de Ctalunya, farán que al arden lat del pro
gecte que'ns fará el govern no hi haurá cap ven
taja positiva.
Peró ele catalans no ho hém de consentir que's
burlin de lo que's aspiració de l'ánima nacional
de Catalunya y no'ns hém d'avenir a que se'ns
regateixi lo que es una petita concessió dele nos
tres drets.

Aixís contiém que lío farán ele nostres represen

tants, y si ho fan mereixerán el general
ment de tot

aplaudi

Catalunya.

COMENTARI
de díes que'l sensacionalprocés de la
constituint una verdadera obssessió
pera'ls temperaments imagina has y novelescs els
quals si bé no s'enteren deis projectes den Canalejas
ni deis combats de Meltlla, ni de la vaga del carbó,
en cambi llegeixen la crónica diaria sobre les inciden
cies del procés ab la mateixa fruició que si fós rúlti
ma obra den Dais de Val.
Afortunadament ha vingut la nota cómica. Quan
ja'ns creiem que la tal segrestadora era una mena
de Herodes ab fa/di/les, quan en oirtut de les trova
lles d'ossos que servien de tema inagotable a la
Fa

un

segun

segrestadora

ve

,
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prempsa, la nostra imaginació aumentara d'una ma
ribaren a esser, han conseguit eclipsar an els famo
nera indefinida el número de victimes, vé un nou pe
sos doctore de «El rey que rabió» ja que aquets a la
rilatje rnédic a desfero tot. En efecte, alió que pera'ls fi no s'arribaren a decidir per por de din un disbarat
meijes forenses eren fragmente de colla craniana, una mentres que'ls nostres metjes forenses posats en el
occipital, trossos de cuiro cabellut, etc;, etc., pera'ls lloc dele de la popular «zarzuela» haurien certifical
nous doctore encarregats de dictaminar, resulta que
l'hidrofobia del cá del Rey y fins del mateix apunta
no son més que restes de materies cálices,
algún ós dor sense pensarshi gaire.
de pollastre y retalls de pell de conill... A tot aixó
JEPUS.
han quedat reduídes les famoses trovalles que han
°capea durant tants cites a arquitectes, paletee, poli
cies, actuaris y metjes!
NOTES LOCALS
Y naturalment, els qui han donat pábul a la fan
DEL LLEGAT DE ROCA Y Pi
(asía popular, fent que l'assumpte arricés a adquirir
Els regidors radtcals han parlat en la sessió d'
proporcione desmesurades, s'han espantat de llar
propia obra bastida sobre tan febles arguments, y no aquesta setmana del Llegat de Roca y Pí y han in
teressat al Ajuntament pera que demanés, a l'Ad
saben com ferho pera tornar enrera y portar les co
ministració
ses al sea verdader lloc. Tots els periodistes, ab
d'aquella obra caritativa, una relació
una
de la seva gestió.
unanimitat que' le honra, s'apressen a ter constar pú
Si nosaltres comentem aquesta petició ce la
blicament que en llurs informacions no s'han apartat
minoría
radical, no es pera negarli el dret que te
un moment de la venial oficial y que si tot
ha resul
nen, com a regidora, de vetllar per tot lo que siguin
tal una pifia, no ha estat pas per culpa ?lun.
drets del poble. Peró aixó no vol dir que conside
Anem a pams, senyors de la prempsa. Si en la
rem sempre d'oportunitat, el que's parli d'aquesta
costra rectificació volea dir solsament que no s'heu
qüestió, y els radicals moltes vegades al parlarne
meen tal rés, que lote ele detalle que donaoeu prove
ho an tan fora de lloc, per exemple en meetings
nien de Unes fonts informatives, no tenia cap incoa
electorals, que al ferho, sembla que'ls hagi guiat
»enient en acceptarho, quan menys d'una manera ge
més l'esperit polític y fins la recerca de vote quels
neral; peró consti que aquesta cegada, com sernpre,
sagrats interessos del poble badaloní.
ele rotatius no han Jet altra cosa que inflar el gos de
No tenim per ara motiu pera afirmar que'ls re
una manera Ilastimósa contribuint ab
Ilurs cróniques
insustancials a alimentar la fantasía popularja de sí gidora radicals, al terho avui, portin firs de partit,
peró els fem present quels bens del Llegat, diferen
proa propensa a deixarse portar per alíate ciaran ye.
tes vegades s'han vist amenassats per las lleis del
Constí que molts díes a procedir ab un xic més de
Estat, y que en el cas que, com en altres temps, es
moralitat periodística, en lloc d'omplir dues colum
posés el tenir l'administració del Llegat en plet, de
nes glosant les noves del día abans y repetint
llasti
la
mateixa manera que no fa molts anys ho feien
mosament lo que ja havien dit, haurieu degut mani
festar senzillament que no sableu res de nou y que no ele partits locals badalonins, lo que's conseguiría
hi hacía pasta pera ulteriors cornentaris, putg tots
fora que'l centralisme s'en aprofités pera executar
les disposicións ja dictades y que com ja se sab son
recordem aquel/es cróniques feles exclussivamenl pe
ra satisfer al públic que colla
contraríes a l'autonomía de Badalona en adminis
Ilegir quelcóm, cróni
trar aquesta deixa a favor deis seus veins meneste
ques en les guate un esperit ponderat no hi veia abso
rosos.
lutament rés més que vulgaritals y opinions sense
APIRMANT
cap importancia, peró que eren su4cients pera que
les persones seniimentals vegessin cada día aumentar
Encara que ab habilitat, el confrare orgue de la
el número de crims probables y d'ossos en dipósit,
coalició de les dretes, disfressi la ‹veritat, y falti a
gracies a la constant repetició deis mateixos temes.
1*(ingenuitat», els fets son massa rescents pera que
Consti que pera aquesta cegada no estem gens sa
ningá els olvidi. Y aquests fets son: de que'n Pujol
lisfets de l'obra de la prempsa que no ha Jet més que
el día que va anar a la sessió-28 de Mars de 1911
contributr a desolar l'opiuió pública, puig per impor
—a vindicarse duna atacs que diu Ii havien dirigit
tancia que pogués tenir el procés, sempre resultará
en ['anterior, no li va contestar ningú, perque aixls
exagerada la que se li dona y tot lo que contribueixi que va acabar el seu discurs1 inmediatament va
a exaltar la fantasíapopular es fer obra
educativa al surtir del saló del Consistori y de les Cases Consis
inrevés.
torials, y també es cert que dues setmanes després
Afortunadament la gran planxa, que tan impen
en la sessió del día 11 d'Abril de 1911, a la que'n
sadament s'han tirat, tal regada fará que en lo swc
Pujol hi assistía requerit per l'Ajuntament, dit se
cessiu siguin m.és circunspectes.
nyor va contestar a preguntes dels regidora donant
Ele únics que no se sab que hagin dit rés son els
los tota mena de satisfaccións y retirant totes les
metjes forenses y en veritat que fan molt bé car des
paraules per eil dites que's coneideressin ofensives
prés dele contradictoris diclamens sobre ?'enferme tal a la dignitat dele regidora.
de la processada y sobre tot referent a les trovalles
Per lo taut, repetim, que's molt diferent fer cer
de lo que per ells eren restes humane y que després
tes manifestacions devant d'un públic convocat per
ha resultat que ni restes de procedencia orgánica ar
invitació o be en un brindis després d'un apat fes
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tejant

una victoria, o el sostenirles ab tot el seu
alcans en el Consistori.
També afirmem que fou en Casas qui no defugl
el debat pera tractar les causes de la «descomposi
ció» del passat Ajuntament, encara que digué que
ell no volía provocarlo peró que l'aceptaría si la
majoría el provoqués, y que es veritat que'n Nadal
va defugir el debat, que per altra part no demos
traren desitjos de suscitarlo ningú de la majoría,
inclús en Doménech Galcerán y en Pujol, que va
ren esser molt prudents callant, y aixó que'l darrer
porta fets tants discursos fora del Consistori censu
rant al anterior Ajuntament.
Per qué a fora ha parlat tant y en el Consistori
calla fins en moments oportuns? Es que li fa por la

discussió?

RAPIDES
DE L'ESTULTICIA

DE CERTES

MULTITLITS.

El que envegi la popularitat, el que pensa en
que la gloria está en els aplausos de les multituts,
tindrá fortíssimes decepcions; perqué per poc que

vulgui observar, a cada pás se li provará qu'aqueixa
riquesa tant preuada es completament «sevillana».
Jo no tinc perqué pensar en gloria, y si bé estic
lliure d'aquesta pretensió, no puc deixar de tenir
la de dirigirme als que van al conqueriment de
popularitat.
Será un pessimisme aquest concepte que'm me
reixen les multituts? Potser sí; peró a pesar de tot
no deixa de fonamentarse en
un fet, gens despre
ciable pera qui vulgui fer un estudi psicológic
de les mateixes.
El fet en qüestió es el que segueix : En un tea
tre té lloc la representació duna obra clássica;
el públic nombrós aplaudeix frenéticament cada
final d'acte, tant entussíasmat per l'obra con pels
actora. Jo d'aixó ne dedueixo qu'aqueix públie es
inteligent, aimant del art, etz.
Per circunstancies especials aqueix mateix tea
tre ofereix representacions de «varietés». El públic,
el mateix públic entussiasta del teatre clássic que
continúa assistint al local aplaudeix frenéticament
tots els números o atraccions, fentles repetir una
sen-fí de vegades. Conseqüencia : Una tremenda
decepció, un concepte dolent del públic y unes
guantes paraules compassives y de plany pera
aquella que pels aplausos sacrifiquen la vida llur.
Será tant pasadoxal com vulguin peró hi há
gent que aplaudeix tant fortament als bells versos
de les tragedies den Guimerá com el «II n Juan
Tenorio»; que tant s'estima als moderna autors,
vá confeccionar aquella canso tant
com al que
repetida per teatres y concerts :
<No

tires indiré...
tires indiré...
que mi pare es arquitecto
de la línea de Jeré
no me

me
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quina relació hi haurá entre l'arquitec
indirectes, peró lo cert es que al públic
l'engresca tant com un bou tragment de «Mar
No sé

tura y les

y Ce!».
Es aquesta una confessió dolorosa pero es triste
ment certa Qualsevol dones s'hi mata rederals
aplausos de la multitut.
Y aixo no passa solsament en el teatre sinó en
totes les festes y manifestacions públiques. Sempre
se
mostra'l carácter voluble, inconstant, de les
multituts.
La setmana entrant sens ofereix una ocassió
pera comprobarho. Tindrém la processó de dijous
sant; y pels carrers de nostra ciutat trovarém,
apinyats, ab mostres de gran interés per la mani
festació relligiosa, els mateixos que han contemplat
rient, disfrutant de veres, les testes del passat Car
naval; els que s'afegirán a una manifestació polí
tica sía del color que's vulgui, mentres sía nom
brosa; y en fi, desp-és els veurém al Cementiri,
a passejar, el día del Morts. Cosi mi il mondo.

EXPRÉS.

COMUNICAT
Sr. Director de «GENT NOVA>
Present.
Molt senyor meu: En justa defensa als atacs qu'
el seu setmanari me dirigeix, Ii prega l'inserció del
present remitit son s.
FAUSTi NADAL.
Badalona 27 Mars 1912.
La crítica deis actes de tot individuu y més si
se lleusa a la vida pública, es Ilógica y ine
vitable; mes la crítica esdevé noble, sincera y fona
mentada, o be calumniosa, insidiosa y falsa, segons
siguin els que esgrimeixin aquesta arma persones
decentes o despitats per diverses causes.
Quisquns amics mai me callaven, ja de temps,
cridantme l'anteneió sobre'ls perversos tins que in
volucrava l'incomprensible actitut de «GENT Nove>
en distintes coses, peró jo no volía donarlos crédit,
ja que si be mai, absolutament mai, he estat iden
tificat totalment ab el criteri (Paquest periódic, he
sumat els meus esforsos en diferentes ocasións als
del Centre y periódic «GENT NOVA> quan prescin
dint de tota actuació partidista determinada, sóls
se preocupaven del benestar y prosperitat de Bada
lona Mes are haig de confessar la meya total de
cepció, ja que a la conducta hipócrita, calumniosa,
insidiosa y completament falsaria que segueix l'es
mentat periódic en certs assumptes, deu afegirsehi
la seva habilitat en portar les qiiestions a un te
rreny tan personal, que invadeix gaire be la vida
privada, intentant ab tota perversitat trencar Ilas
sos de
forta amistat, perquels fa por, sens dubte,
el ques' evidencihi l'hipocresía de certes amistats
interessades, ultimes que li queden a cert subjecte,
que té el dó de ferse antipátic a tothom qui'l tracta
y per aquest motiu tingué que cambiar de districte
en les eleecions de Maig de 1909.

aquest
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M'apena l'anima

tenir

qu'escriurer

en

aquesta

forma esmentant certes coses que jamai haguera
retret, peró la provocació sistemática y personalís

•

sima de son periódic envers el que soscriu, m'hi
obliga ben a pesar meu.
Fet aquest preámbul que considero indispensa
ble, vaig a contestar l'incalificable nota local titu
lada Quins amics! insertada en son darrer nombre.
E4 fals y desafio a qui demostri lo contrari totes
afirmacions o suposicions que fa «GENT NOVA>, al
dir lo segtient: Que jo tinc la deria de ser el quefe
de la majoría fent mérits tots els díes pera donar
gust a tots els reventadors del passat Ajuntament
y molestarlo. Que jo vareig dir qu'el passat Ajun
tament, per deficiencies, no va fer l'instalació del
Laboratori. Que en tó de censura vareig parlar de
la transferencia de crédit a favor del capítol de Be
neficencia; y que sostinc equilibris enceneut un
ciri a Sant Miguel y altre al diable.
Afirmo que mai he dit res pera desprestigiar a
l'ex Arcalde Vergás y que lo per mí manifestat res
pecte al passat Ajuntament, sobre'l no haver insta
lat el Laboratori, y el sostenir de temporer a n'en
Casas ,Petit, fou conseqüencia d'afirmacións d'en
Serra, el qual digné qu'el Dr. Trailer° els havía
apercibit perque a prin ers d'any estigués instalat;
y perque durant l'any hi havía temps en que no

precisaven temporers.
Sápiga <GENT NOVA> que com a catolic no puc
admetrer llissóns de faritzeus; que no clec donar sa
tisfaccions a qui jamai he ofés (cosa que no pot dir
per exemple en Llorens Monés, qui, indirectament,
acusá
n'en Vergés de protector d'inmoralitats, al
a

afirmar que per

ser

Alcalde interí

no

havía resolt

tolerancies) y que no's preocupi de si faré o
no justicia als arnics Vergés, Camins y Bosch, puig
lo que ab hipocressía mal dissimulada lamenta, no
Ii sortirá pas bé, ja que tothom sab les bones qua
litats qu'atresoren aquestos tres individuus y altres
del passat Ajuntament y qui son els autors del par
tidisme, de les conxorxes, del despit, de les amis
tats interessades pera explotar amics moral y pecu
niariament
mes... deturat ploma
ja continua
rás si es precís!...
Es que son aquestos els amics veritables?
certes

.

..

FAUSTÍ NADAL.
Podíem

publicar

!'anterior comunicat den
mereix aculliment en nostres
planes qui ens dirigeix insulta; per6 amics de tenir
tolerancia ab tothom, fins ab els que no la merei
xen, ens hem decidit a publicarlo, per lo que de-.
manera perdó a nostres llegidors per si'ls es moles
tós el malsonant Ilenguatje usat per el comunicant
Al ensemps, també ha estat causa de la nostra
decissió de publicarlo, !'estampar en aquestes pla
nes una prova del grau de bona educació y cultura
que deu posseir el comunicant, quan aixfs escriu;
y el que som caritatius ab els biliosos y per aixó
en Nadal ocasió de poder es
no volem negarli an
bravar la bilis que les nostres campanyes li han
fet rnagatzemar dintre'l seir cos.
no

Nadal, perque

no

-

NOVA
Publicat el comunicat den Nadal, a la vista d'
ens costará desfer les censures y atacs que
té la pretensió de fer, per les següents raóns:
Primera: Perque nona ve de non el llenguatje
insultant ab el que's dirigeix en Nadal, perque es
el mateix que'n més d'una ocasió ens havía dedicat
El Rossinyol, del que'! referit Nadal era redactor
administrador. Ja veu, dones, en Nadal, que'l co
neixem de ternps, encara que creiem que'l conviure
ab Solidaritat Ii havía proporcionat una educació
política, que ara, ab condol, devem confessar que
no posseeix. Pot seguir insultantnos, que'ls atacs
honren segons de qui venen.

eh, poc

Segona: Que'n les eleccions de Maig de 1909, el
que un candidat, en Llorens Monés, anés a la
reelecció per el districte primer y no al segon, fou
defensat en la Comissió electoral per el repre
sentant del Centre de Nostra Senyofa de Mont
serrat y per el mateix Faustí Nadal, que avui pre
tent censurarlo, y les causes aduides en pro d'aixó
no eren perjudicials pera el candidat, sino que fou
pera premiar una tasca municipal honrada y d'inte
gritat per ningú desmentida, y afirmada en un ar
ticie suscrit per l'actual Arcalde en Martí Pujol, y
publicat en el número 20 de Sol Ixent corresponent
al 20 de Maig de 1911. També recordem els elogis
que'n Nadal feu d'en Monés, al fer la proclamació
de la candidatura en el Centre «Gent Nova›.
Tercera: Que sostenim tot lo escrit referintnos a
la conducta «en Nadal en l'actual Ajuntament, res
pectels comentaris desfavorables que ha fet de la
gestió del passat Ajuntament y del seu Arcalde en
Josep Vergés, siguin fets per ell directament o apro
fitant l'ocasió de unes manifestacions d'un altre re
gidor. En un cas y en l'altre, lo interessant es q ue'n
Nadal ha fet les manifestacions. Respecte aquest
particular, devem fer públic, que també sabom
opinió que li mereixía an en Nadal la conducta dels
regidors senyors Pujol y Domenech Galcerán en el
passat Ajuntament, y la del periódic Sol Ixent per
la seva injusta campanya contra en Vergés, abans
de que'l posessin en candidatura, segóns es diu de
públic per imposició deis jaumistes, deis que n'es
president el referit Faustí Nadal.

Quarta: Que es la defensa deis culpables el sor
tir ab el «ho ets més tú», com fa al acusar a un
amic nostre qui, segóns eh, «indirectament, en
plena sessió, ocusá a en Vergés de protector d'in
moralitats». En Nadal lo que ha de provar es que
ell no ha atacat an en Vergés ni al anterior Ajun
tament Cada hú es responsable deis seus actes y
discutint els d'en Nadal no tenim per qué barrejar
hi els deis altres, que temps de sobra hi haurá si's
nrcessari discutirlos.
Quinta: Que'n Nadal, al parlar <de les amistats
interessades pera explotar amics moral y pecunia
riamenb, sense determinar quines son aquestes
amistats d'en Vergés comet un acte de covardía.
Nosaltres el convidem a que les indiqui, sense que
se Ii deturi—com ara per conveniencia—la ploma,
y a que continui esbravant la seva ira. Consti que
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nosaltres ho desitjem, que no ternera els atacs d'en
Nadal y que estem disposats a anar, enérgica y se
renament, aont les circunstancies ens portin. En
prova de nostre propósit, consignailem els noms de
algunes de les amistats den Vergés suposades in
teresades per en Nadal y que son aquests: Fló, Sió,
Llorens, Monés, Antoja, Arquer, Casas y Vehils.
Podíem posarhi també en Camins y en Bosch, peró
no ho fem perque en Nadal ja'Is consigna apart.
Tant els primers, com els últims, tothom els coneix
y sab que son persones dignes y de representació,
que no explotarán «moral ni pecuniariament> a un
amic. En cambi, respecte de la bona amistat entre
en Joan Giró y en Vergés,
ben públicament ma
nifestada, en Nadal segurament podrá dimos si
ha interessat, moral y materialment, a algú, y
consti que no sentim en aquest primer y únic cas,
tractar d'una qiiestió que afecta a la vida privada.
No tenim obligació de tenir cap mena de consi
derReions ab qui no'n te ab nosaltres, ni ab perso
nes de respectabilitat, amigues d'en Vergés, ni ab
aquest bon y noble amic al considerarlo subjecte

explotable.
Y per últim afirmem, y ningú pot negarho sen
faltar a la veritat, que'l Centre <GENT NOVA> y
aquest setmanari, que te en gran honra esser el
seu portaveu, fins l'últim moment ha sostingut la
necessitat de l'actuació armónica de totes les forces
verament badalonines y autonomistes, y que si a
Badalona s'ha arribat a ferse una actuació parti
dista es degut a que aixís, sincerament, ho han
volgut els federals nacionalistes, y disfressats en
candidatura administrativa els elements dretistes
se

badalonins.

DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ

ORDINARIA DEL

DÍA 26

DEL

CORRENT

Comensá a dos quarts de nou ab assistencia de
tots els regidora menys en Casas y en Planas, pre
sidint l'Arcalde en Martí Pujol.
Després de llegida fou aprovada l'acta de la
sessió anterior
—Passen a les recpectives Comissions les instan
cies presentades per en Pere Santanach demanant
pernaís per instaiar un electromotor y altres den
Francisco de A. Barriga, en Rafe! Llobet, na Jo
sepha Culla, en Francisco Morató y'n Antoni Itarte.
—Se queda enterat d'un ofici de la Comissió
Mixta de reclutament senyalant el día 26 d'Abril
proper peral judici de les exemcions deis mossos
del actual reemplás. S'acorda que com de costúm
se socorri an aquestos y es delegui an en Santilari
pera acompanyarlos.
S'aproven les nómines de la brigada eventual
de la setmana passada; els jornals pugen 57 pesse
tes y els carros 64 pessetes.
Mocions
En Padrós Vidal recorda que en una
sessió anterior la presidencia havía contestat a unes
manifestacions d'en Costa sobre'! Llegat den Roca
—

—
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Pí, que-aquest no era suficient per atendre avui
les necessitats de Badalona. Entén que hi han
badalonins que participen d'aquest criteri, empró
també n'hi han que creuen que dit Llegat pot sub
venir a totes les necessitats. Devant d'aquestes dis
crepancies, vá dient, l'opinió de pública, es d'impe
riosa necessitat que l' Ajuntament es dirigeixi
a l'Administració de dit Llegat demanantli
I.° que
dongui una nota deis bens que actualment posseeix;
2.0n rentes que aquestos produeixen; 3•er quíns son
els gastos mensuals de noms y domicilis deis soco
rreguts. Acabá fent proposició les seves paraules.
En Pujol creu posada en raó la petició den
Padrós Vidal, empró tem que l'Administració pot
ser no podrá accedir a lo que's demana.
En Padrós Vidal insiátieix, parlant a continuació
en Nadal el qual s'adhereix a lo proposat per en
Padrós Vidal y creu que si pot l'Administració fará
ab gust lo que se li demana, puig ha tingút ocassió
de parlar ab algún d'ells, per els quals ha sapigut
que no tenen remanent de fondos; qu*s socorren
a un centenar de families y que's el desitj de l'Ad
ministració de que tothóm sápiga en quina forma
y
a

aquella

es

porta.

En Padrós Vidal replica que un periódic local
demaná lo que ha proposat y enviá un ofici a l'Ad
ministració sense que, se li hagués contestat.
Insisteix en la conveniencia de les seves proposi
cions.
En Serra manifesta que aquesta es l'hora opor
tuna pera sapiguer cóm está dit Llegat, puig aviat
se construirán cases en el café de Novetats de Bar
celona en el qual hi há un petit terreno propietat
de l'esmentat Llegat.
En Nadal diu qne l'Administració té els llibres
a disposició del públic,
al ensemps que treballa
y no tenen en descuit cap assumpte que pugui

portarli beneficig.
S'aprova per unanimitat

la

proposició

d'en Pa

drós Vidal.
En Nadal manifestá que havent finit el plás
del concurs pera la conservació deis Ilums eléctrics
que dona el tramvía y no haventse presentat cap
plec, demana que's faculti a la C. de Foment pera
que s'entrevisti ab dos electricistes de nostra ciu
tat que s'han ofert, a fi de veure qui es el que ho
fá ab més bones condicions. S'acorda de confor
mitat.
—El mateix regidor diu que'n el pressupost no
hi consta cap partida destinada a la creació d'una
nova Escota de Tall. Diu ademés que la Professora
de l'existent ara, aceptará les cinc solicituts pre
sentades.
En Costa se declara partidari de crearne d'altres
y promet parlarne en aquest sentit a la Comissió.
En Nadal li contesta que sab d'una institució
que está trevallant pera crear escotes, entre elles
una d'especial de Tal!.
En Serra demana a la C. de Foment qu'es
posi una aixeta a la font que hi
carrer d'Arnús
tocant a la paret de la Plassa Ntercat.
—
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Li contesta en Nadal que hi han altres llocs que
més necessaries, rectifican abdos y prometent
aquéll ocuparsen a la Comissió quant se tracti de
la construcció de fonts allí aont fassin falta.
En Serra pregunta a la C. de Foment si té
intenció d'invertir la cantitat pressupostada pera
son

—

la creació d'una Escota d'Arts y Oficis.
Li contesta en Nadal qui manitesta que dita
cantitat está consignada en colicepte de premis
y subvencions. No obstant, diu, pot buscarse
el modo hábil pera ferho.
En Serra insisteix en la necessitat de que s'in
verteixi lo més aviat mellor dita cantitat.

En Martí prega que s'aplassi aquesta discussió
pera la vinenta sessió, puig en la present no hi es
desitja
en Casas, qui té un estudi fet del assumpte y
discussió.
intervenir en la
S'acurda aplassarho vuit díes, després de mani
festar en Costa que les minoríes son partidaries
de que's gasti la cantitat que's pugui.
En Martí prega a la presidencia que fassi
regar ab més assiduitat la carretera y la Rambla.
En Pujol contesta que ja ha donat ordres en
aquest sentit, no haventho fet més aviat, perqué
l'enginyer Ii havía pregat que no es toqués. Creu
de necessitat la compra d'nna máquina d'escom
—

brar y una bota.
Es prén en consideració.
En Serra demana a l'Analde que exerceixi
vigilancia per igual a tots els establiments, a fí de
evitar el joc, puig se li ha dentinciat que a uns
cafés se vigila y a altres no.
En Pujol contesta que les ordres que té donades
a en Serra que
son pera que's vigilin tots y prega
denuncii.
els
hi
tots els abusos que's cometin
Pujol
manitesta
haver
rebut
un ofici de
En
Mogent
de
les
aignes
del
Junta
de
Defensa
la
demanant l'apoi moral de la Corporació pera opo
sarse a una solicitut d'un tal Arumí pera proveir
d'aigua a Barcelona, la qual es perjudicial als inte
ressos de nostra ciutat. Encara no ha sigut possible
que's fés coneixer dita solicitut promet fersen
cárrec y obrar sempre en concordancia ab els inte
ressos de Badalona.
En Padrós en nom deis radicals manitesta que
donada
no s'hi °posan empró confíen en la paraula
la
desconeixen,
per en Pujol, puig es una cosa que
Després d'adherirshi en Martí en nom deis seus
amics, s'aprova de contormitat ab la petició que fá
—

—

la esmentada Junta.
-En Martí requereix de l'Arcalde que desapa
reixin les piles de grava y pedra existents prop
de la Rambla.
La presidencia contesta que ja ho há fet y que

tornará a interessarsi.

En Martí demana la desaparició de la balas
trada del final de la Rambla pera trasladarla
enfront al carrer den Prim.
Passa a la Comissió.
Y no haventhi més assumptes a tractar s'aixecá
—

la sessi.S.

NOVA

TEATRALERIES
La Resclosa y Un
GENT NOVA.
crim sensacional.
L'Agrupació Dramática «Germanor» de Barce
lona doná'l diumenge passat en el teatre de nostre
Centre, una escullida funció teatral representant
el bonic drama de l'Iglesias La Resclosa.
Molt temps feia que aquesta obra no havía sigut
representada en nostre teatre, puig si la memoria
no'ns es infidel fou la primera obra posada en es
cena per la nostra Secció Dramática.
L'execució que% joves actors de l'esmentada
Agrupació donaren a dita obra tou excelent
En Gubert en el «David» bé, en Rovira en l'«Ar
cadi» digné y es mogueé perfectament en el seu
paper,
ens feu un «Adriá» com mayó l'havíam
vist, tanta justesa hi posá en l'execució del perso
natge que representava. Es un bon actor l'Illa.
Deliciós en David en el «Blai, y molt just en Estefa
en el «Mingo». La senyoreta Palmada demostrá en
la aNuri» que's una actiu estudiosa y aprofitada.
La Casa ssas també bé.
Un crim sensacional es una obreta plena de
xistos, agradable y de bon gust. El Ilenguatge
es exquisit y l'acció
interessant. L'e Necució que
aquesta obra tingué fou molt bona distingintshrl
lila, de qui hém de repetir els elogis puig díu d'una
manera admirable y la senyoreta Palmada qu'esti
gué molt justa. En David ens demostrá altre volta
la seva vis cómica de bona llei. La Casassescumplint.
La nombrosa concorrencía que omplía nostra
Sala d'espectacles sortí molt complascuda de la
-

funció.
CENTRE BADALONI
Jugar a casats
y La Bona Gent.
Aquestes foren les obres representades el diiluns
passat per la Companyía Terradas-Casas en el teatre
del «Centre Badaloní.»
En altre ocassió terem ja el judici crític d'aques
tes dugues obres; ens concretarém ara a transmetre
el nostre judici de l'execució quels valgué per part
de nostres amics.
En el hermós diálec Jugar a casats la Sarbosa
y en Clapés feren passar una agradable estona als
-

concurrents.

La magnífica producció den Rusinol La Bona
Gen: tingué una justa execució. En Terradas, com
de costóm, fet un gran actor, no deixant ni un sol
detall en el difícil paper de «senyor Batista». En
Casas admirable en el «Rafel», aixís com també
Molt bé en
en Campmany en el «senyor Pepet».
Muns en el «Batistet» arrodonint el conjunt en Boix,
en Caballé, en Clapés, en Gateli y en Rovira en els
seus
respectius papers que digueren y feren
molt bé.
De les actríus molt bé les senyores Sarbosa
y Vidal. La Ricart y la Cepillo regulars empró
sense desmereixer.
Foren molt aplaudits. La direcció inmellorable.
La presentació bona.

GENT
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CONCERT

Nt)-N7ln

CASSINO <APOLO>
Devant de distingida y nombrosa concurrencia
que omplía la sala, se doná el diumenge prop pas
sat en aquest Cassino, l'anunciat concert.
Comensarem per la senyoreta Costas, la qual
executa, ab la justesa ab que'ns te acostumats

aquesta

artista, un trós del Tanhaüser, so
de Beethoven, y altres que li
valgueren molts y justos aplaudiments.
Seguí la senyoreta Carme Petit, molt ben acom
panyada al piano per la seva germana Narcisa, la
que deleitá al públic ab la maestría y justesa ab
que executá ab el difícil instrument del violí, tria
des y escullides composicions que foren molt aplau
dides y elogiades especialment per la magnífica
nata

estudiosa

en «re menor»

execució que hi va donar.
Molts aplaudtments ohtingué tambe la senyore
ta Bernabeu, qui ab el seu reconegut
bon gust y
bona ven, canta admirablement cantables de Puc
cini, Gomez y altres. Aquesta artista fou acompa
nyada al piano per la senyora Baraybar y senyore
ta Costas. Foren lotes rnolt aplaudides, aixís
com
també el nen Simonsini qui, malgrat sa curta edat,
executá ja com a perfect artista.
Y la concurrencia desfilá trovant curt el temps
transcorregut en el concert, demostrant en el seu
semblant lo molt agradables que son aquestes fes
tes.

CENTRE CATALANISTA.

«GENT NOVL».-Teatre.
vinent día 7 del proper mes d'Abril,
festa de la Pasqua Florida tindrá lloc en el teatre de
nostre Centre una escullida funció teatral a cárrec
de la «Secció Dramática» del mateix. Se represen
tará l'hermós drama en tres actes del distingit es
criptor en Xavier Godó Els dos crepuscles, acabant
la fundó ab la bonica comedieta en un acte, den
M. Folch y Torres La savia casualitat.
Per encarrecs dirigirse al conserge.
-

—Diumenge

**

DIRECTOR.
S'ha encarregat de la direcció del
degá de la prempsa badalonina el confrare El Eco
-

de Badalona, el
y Silvestre.

distingit

advocat D.

Angel

Gil

**

Festivitat de Rams
Gran assortit en ?ola classe de palmes y adornos
de dolsos platejats y pastillatxe extranger.
Se serveix a domicili y s'arreglen a gust del com

prador.

Colmado

Lligoria

—

Plassa

Mercat, 17.

**

FOOT-BALL.
El diumenge passat tingué lloc en
el camp del 'Badalona F. G.» un interessant partit
de foot-ball entre el segón team d'aquest club ab
-

segón

el

del «Internacional, de Barcelona.
El resultat fou favorable a nostres paisans, els
quals venceren per 3 goals contra O.
**

S.

JUNTA LOCAL DE

**

REFORMES SOCIALS
Extracte deis acorts presos en sessió del día 27 de
Mars de 1912 baix la presidencia del primer
Tinent d'
Arcalde D. Josep Domenech:

—S'aprová l'acta de la sessió anterior.
—S'aprová el rebut deis jornals per Inspeccione y
assistencia a les sessions, correspouent al mes de Mars.
—S'aprovaren les inspeccions corresponents anaquest
mes.

—El senyor President presentá
del trevall de menor»

reguladores

Cordelería,

les quals han

Una bona colocació s'obté més fácilment essent un
bon mecanograf; per aixd 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.

a

la Junta les bases
les fábriques de

en

sigut acceptades pels patrons.

S'acordá que's reuneixi de nou la Comissió que entén en
aquest assumpte, pera acabar de resoldre tot lo referent
al mateix.

en aquesta ciu
agrupació particular formada per vares
xamoses senyoretes y joves, per desarrollar aquest

tat

TENNIS.

-

S'ha constituit

una

bonic sport.
Han comensat ja sos partits d'entrenament en
l'era de cán Baffle, el quals s'han vist molt conco

rreguts..
**

VIDA CORPORATIVA.
S'están constituint en nos
tra ciutat una Agrupació Astronómica afiliada a la
Societat Astronómica de Barcelona y un Grupo
-

Esperantista.
Els esperantistes badalonins farán la seva pri
manifestació pública ab un gran fesival, del
que oportunament donarém compte.
mera

**

—El senyor Belis es queixa de que% vocals patrons
deixin sempre de concorrer a les sessions y deníana
a la
presidencia que'ls amonesti.
Aquesta promet ferho, y objecta al senyor Behs que
segurament dits vocals, tindrán ocupacions quels ho im
pideixin; y que la seva falta d'assistencia, mes que poc

carinyo a la Junta, denota potser la confiansa
mereixen els seus companys.
Y s'aixecá la sessió a tres quarts de vuit.

LAWN

que'ls

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

OBITUARIO

Dijous prop-passat,

morí encara
vida fou nostre par
ticular amic en Pere Grané y Juliá.
De jovenet havía tingut aficione literaries,
havent colaborat en diferente periódics que s'han
publicat a Badalona. Havía escrit algunes obres
teatrals que obtingueren éxits.

jove,

en

-

nostra ciutat el que

en
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Descansi en pau el malaguanyat
rebí sa atribulada familia'l testimoni
condol.

ACCIDENT.
El divendres de la passada setmana
vá morir ofegada en un safreig proper a l'Alberc
de Roca y Pi. una assilada del mateix.
S'ignora si l'accident fou casual o si es tracta
d'un suicidi.

escriptor

y
de nostre

-

**

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

Retuseu

ANUNCI OFICIAL

iota imitació.›
**

D. Pedro Santanach, vecino de la presente, ha acudi
do a este Ayuntamiento en solicitud de permiso para
instalar un electromotor de 10 caballos en la ,;asa núme
ro 17 de la calle de Clavé.
Los propietarios y los vecinos que se consideren per
judicados con la referida instalación podrán presentar
sus quejas debidamente formuladas y documentadas, en
el Negociado de Obras de esta Corporación dentro el
plazo de quince días contados desde el siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletin Oficial de la
provincia; siendo de advertir que pasado dicho término
proceda
no se admitirá ninguna y se resolverá conforme
Badalona á 27 de Marzo de 1912.—El Alcalde, Martin

CAssnço «Armo».
La Secció Liric-Dramática
d'aquest Cassino ab la cooperació deis aplaudits
actors senyors Terradas, Casas y altres, represen
tará demá a la tarda en el Teatre Espanyol el bonic
drama del eminent Guimerá Mossén Janot y la xis
tosa comedieta El coro deis benplantats.
—

**

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

L'important

Pujol.
Imp.

**

1'.

Badia,

CINE DORE
den

Cartrer
Esciiuurrs

Prirn

P1ROGRAMAS

DE

Dr.

Dou, 14.—Barcelona

..E--
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CINE, SARSUEL11:1 Y 'S/ARIETES

pera avui y denla
Se

posarán

en escena

les

precíoses

CHATEAUX MARGUEAUX

sarsueles

Y

en

1 acte

METERSE EN HONDURAS

companyía que dirigeix el primer actor en Frederic Venturini y de la que
sen.forman part la primera tiple senyoreta Isabel Ladari y Dora Salvador y els
cómic
yors Bioard Blanco. tenor, Francisco Critelli baríton, y el popular actor

per la

senyor

Vazquez.

En totes les sessions

se

projectará

la finísima

pelícola dramática gloria d'art

LA DAMA DE LES CAMELIES
per la

genial

artista

Victoria Lepanto

El colós baríton senyor Critelli cantará les hermoses

Pablo, El juramento, Hijos de Eva

y

romanses:

El lego de San

El Diablo en el poder.

tiple senyoreta Ladari cantará la romansa de l'opera La Bohemia y
el tenor senyor Blanco, La Princesa del Dollar.
La

LO MAY VIST EN CINE

a

dúo ab

-

