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Badalona

50 céntims. Fora, trimestre 1'50 pessetes. Número solt 10 céntims
responsábilitat de sos autora.—No's tornen ele originals.
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DANTE

Essent nacionalista Pacció 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 Ilur pensar y sentir en materies religioses, polltiques y socials.
(DECLARACIÓ DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALANIETA.

L'AMIC DEL POBLE CATALA
Recomaném als nombrosos associats que sanes
a Badalona, la lectura de la RPal Ordre
data 20 del corrent per la qual s'imposa al seu pre
sident fundador en Joan Pinol la multa de 10.000
pessetes y 1.000 pessetes a cada un dels vocals del
Colasen d'Administració per cada un deis actes a
que's refereix la Real Ordre, en que hagin inter
vengut. A més disposa la Real Ordre esmentada
que's comuniquin els antecedents necessaris al
Fiscal de S. M. per si hi hagués lloc a exigir al
guna altra mena de responsabilitats.
Encara que tard, sembla que per fi ha arrivat
l'hora de posar terme a una explotació de la que
eren víctimes un gran número de persones d'humil
posició que ab la major bona té s'han deixat enga
nyar per falses propagandes y per la promesa d'uns
beneficis pertectament ilusoria.
Creiém que la qüestió té una importancia ex
traordinaria y que tota la prempsa catalana deuda
ocuparsen pera evitar mals majors ara que encara
s'hi es a temps.
En primer lloc hi ha que tenir en compte que
no's tracta d'una de tantes societats mutualistes
que afecten a un reduit número d'indivíduus.
«L'amic del Poble Catalás ha arrivat a comptar ab la
respetable xitra de 40.000 associats en números ro
dons y cal evitar que aquest colossal esfors mu
tualista fracassi definitivament, que s'arrivi a un
complet desengany y que el respetable capital
reunit no trobi aplicació practica. Cal cridar l'aten
ció deis nombrosos associats que encara creuen en
la possible repetició del miracle deis pans y dels
peixos, pera que obrin els ulls a la raó y conven
suts de l'absurditat del sistema mutualista predicat
ta entitat té

-

pel tristement célebre Pinol procurin aplicar el
llur capital y Ilurs entussiasmes a un tí práctic y
verdaderament útil, portantlos al convenciment de
que si es fals que puguin pretendre ala beneficis
promesos per l'ex director de L'Amic, es en cambi
veritat que en la associació y el mutualisme poden
trobarhi remei moltes de les desgracies que affigei
xen a les classes humils de la societat. Quelcom
més terrible que la pérdua material deis diners,
tora la pérdua moral de la fé y de l'entusiasme
d'aquests milers d'associats que portats al mutua
lisme per un engany tornaríen al llur aillament
individualista convensuts de que rés cap esperar
de Ilur esfors colectiu. Aixó baix el punt de vista
económic. Baix l'aspecte patriótic deu recordarse
que «L'Amic del Poble Catalá» va neixer en el pe
ríode agut d'entusiasme catalanista, que en catalá
s'ha fet la propaganda y que més duna vegada
la bandera catalana posada en mans poc escrupu
loses, ha servit pera tapar actea»y persones que no
podíen resistir l'exámen y la crítica raonada a la
Ilum del día. Es inductable que aixó pera les per
sones de curta mentalitat podría donar lloc a una
depressió en el Ilur patriotisme estala ja que
aquest sentiment en part fou causa de que's dei
xessin seduir per les prédiques y propagandes al
truistes y patriótiques de l'apóstol de doublé que el
mutualisme ha sigut per desgracia a Catalunya.
Un mornent hi va haver en que era impossible
parlar d'aquesta qüestió sens provocar un esclat
d'apassionaments, d'odis y d'entusiasme« irrefie
xius deis quals no'n podía pas sortir el convencí
ment pera ningú y no haventhi a Espanya cap or
ganisme oficial y técnic ab prou autoritat pera
orientar la opinió y tallar els abusos, les persones
retlexives han tingut de veure ab dolor com anava

creixent la bola de neu que s'havía de fond re a la
Ilum de la raó y de la práctica junt ab els entu
siasmes irreflexins deis associats. Afortunadament
ja no som an aquells temps. Han passat deu anys
els resultats poden vences prácticament y tením a
mes una Direceió General de Segurs ab prou autori
tat moral y materiaî pera fer sentir la seva ven. Avui
podém dir ja sense pór, que si el sistema Chate
louxe que va servir an en Pinol pera idear la seva
societat, es absurde y está completament rebutjet
arreu. «L'Atnic del Poble Carate
es una enganyia
colossal que ni ttóricement pot defensarse y que
cal empendre noves orientacions y organitzar la
Societat sobre una base verament eientíficay ab una
direcció inteligent y honrada si's vol que no restin
inútils els estorsos y'l capitel esmersats. Aixó es lo
que desitjém en bé deis nombrosos associats de
«L'Amic del Poble Cstalá» y del pervindre del mu
tualisme a la nostra terra tan mancada de bones
institucions d'aquest ordre.
J. CLIMENT.

NOTES LOCALS
L'ACTUAL

MOMENT DE LA

POLÍTICA LOCAL

No per lo molt que teníem previst, y fins anun
ciat el perill de que ocorregués sigan distur
bi a causa de l'actitut de sempre estridente deis ra
dicals, en aquestes darreres sessions portada en el
seu gran máxim, y la provocativa del orgue que
reb les inspiracions deis directors de les dretes y la
d'algun d'aquets desprb, no per aixó ene ha_deixat
de sorpendre lo ocorregut el dilluns passat al sor
tir de la sessió.
Tenitn gran fé en el nostre poble, el creiem co
neixer y el considerem que es de costums morige
rades y fine potser exageradament pacífic, pera
creurer que les pertorbacions que actualment l'han
sotmogut—al menys a una bona part
—siguin
filies del seu carácter y deis seus instints. Mes aviat
creiem qne Factual estat d'ánim deis dos bandols,
que slham format al entorn de les actuacious din
tre l'Ajuutament deis diferente grupus que'l com
ponen, no es normal, es febrós y creat pels oradors
bullanguers, pele periódics que han disfressat la
veritat y han usat en les lluites politiquee un 'len
guatje inculte y iusultant y per haver portat y im
posat la mejoría en la governació de la ciutat, sois
les orientacions de la coalició de dretes, quan el
verdader governar consisteix en el cercar y conse
guir la suma del valer de tots.
Repassem el passat y per ell veurem ben clar
les causes que han creat les divisions que existei
xen; el malestar que sovintment se manifesta, y ab
l'enconament ab que's miren els més tanátics deis
diferents grupus, especialment els jaumistes y els
radicals, y que tot aixó son signes precursors de
majors mals, que tots tellim el dever d'evitar y
molt especialment el grupo o coalició que té'l go
vern de la ciutat.

No es pas nova l'actitut deis radicals; ja s'ha
deixat sentir en sitaracions passades, y per cert du
rant un temps ab aplauso deis que avui governen
y segons confessió pública deis mateixos radicals,
algunes vegades se feien ab colaboració indirecta
y p_r iniciativa deis actuals directors de les dretes
—sense que allavors slagués tingut de recorrer
ale medís extreme a que ha recorregut l'actual Ar
calde y aixó que en aquell temps no teraem a la
presidencia del Ajuntament un «home prestigiu.
Tatnbé sha de recordar, que als que desetnpe
nyaren l'Arceldía durant l'anterior bieni, sels pro
curá desprestigiados injustarnent, sense pensar
que al rebaixar ele prestigie de la primera autori
tat badalonina, nos feia cap-favor a l'autoritat que
'le havía de succeir, y menys si aquesta fas, com ai
xís ha estat, la persona que ab més autoritat podía
evitar que's ridiculisessin y se denigressin els pres
tigie d'un Arcalde y no va ferho.
Y finalment, den tenirse ben present l'actual -ac
tuació de la mejoría, declaradarnent partidista, que
no s'ha portat ab equitat ab les suposades o reate
faltes deis empleats, car mentres s'ha destituit sen
se un preví expedient al no correligionari, se pas
sa temps sense esbrinar si existeixen els manca
mente denunciats públicament contra l'amic. Que
per primera vegada cha vist que un regidor de la
mejoría s'ha irnposat ale demés, y segons sembla
per fets públics contradant la voluntat de tots elle,
usant al Consistori un procediment obstruccionista;
y que en lloc de governar y construir s'ha entre
tingut a criticar, provocativament y sense solta,
ale selle antecessors y a les minoríes d'ara. S'havía
vist mai en Roe, que'l que'n fa o es leader d'una
mejoría provoqui conflictes y sigui eh l el primer
agressiu en el Consistori contra les minories? Dones
aixó estava reservat veureho a Badalona governant
una mejoría que's diu conservadora.
Alai mereixerá la nostrIt aprovació, ni trovem
escusa que
la justifiqui, l'actitut observada per la
minoría radical en les dues darreres sessións; can
ella a més d'esser una coacció y constituir una
gran pertorbació en el Consistori, es la negació ab
soluta de tota democracia. Empró de la mateixa
manera que reprovém aquells actes deis radicals,
tarribé censurem y ab tota energía, car essent go
vern tenen mejor responsabilitat, l'actuació gene
ral de la mejoría, en molts moments, de desatenció
ab les minoríes—el ces de no constituir la ponen
cia pera estudiar la situació del Llegat Roca y Pí,
si no es una deixadesa, ho es una desatenció
agravada p,r la fun, sta intervenció que'n tot
acostuma tenir en Nad•.1, com també del incivil,
inculte, que traspasa tate els límite imaginables,
Ilenguatje de Sol Ixenl, orgue de l'Arcalde y de la

mejoría.
***
hem senyalat sincerament les diver
ses causes que entenem son promotores de l'actual
situado. Conegudes elles es molt fácil, si es vol,
esmenar ele errors y encarrilar les desviacións pera
Fins

aquí

L4ENT
conseguir

a

Badalona,

la nostre hermosa y

ciutat, la pau y armonía necesaria pera el

volguda
sen

des

enrotllo y progrés.
Dintre'l Municipi hi han regidors, ne tenini el
convenciment, que teneu tota la serenitat d'ánim en
aquets apassionats moments; ells ab més autoritat
que ningú poden procurar el retorn de la pan per
duda y a que cessi aquesta amenassa duna to
pada entre ciutadants badaloníns, la que un cop
comensada no se sab aont acabaría. peró qu,e po
dría portar una altre jornada de dol
Y aquesta acoló de retornar la serenitat y el
seny als apasionats hi hem d'ajudarhi tots, y re
petimho, els primers els que tenen la responsabili
tat del govern de la ciudat.
S'imposa que tinguem seny y serenitat y es
d'absoluta necesitat que les lluites cintadanes es
desenrotllin dintre'l respecte y la toleranda niú
tua. Els que aixó olvidin y no ho practiquin, serán,
com fins ara han sigut, els culpables de lo que de
má pugui ocórrer y en el seu día els exigiriem les
degudes respousabilitats per els seus censurables
actes.

Am R

Y

evuí

En els primers mesos d'actuació del Ajunta
ment, que ara ens governa, varem queixarnos-de
la passivitat del Arcalde .devant deis con-dictes y
escándols, que sovintment tenien !loe en el Con
sistori, els que igualment eren provocats y cítusats
per uns determinats regidors radicals que per en
Nadal, de la majoría.
Allavors no v rem esser eseoltats, y ara'Is es
cándols han prés un grau máxim, que no sabém,
cóm s'ho arreglará l'Arcalde pera conseguir que's
retorni a la normalitat, sobretot si es té en compte
que difícilment poden imposarse sois ab la forsa
moral, un Arcalde y una majoría que han consen
tit que un deis seus hagi estat provocatiu, im
,pulsiu y agressiu ab les minories, en molts cassos
sense gneis seus actes hagin
sigut precedits per
uns atacs de les referides minoríes.
A més, en les dues sessions darr, res, l'Arcaltie
ha demostrat que no sabía tenir serenitat durant
els conflictes, y en una d'elles, en la del dilluns de
aquesta setrnana, snteném que va anar més lluny
de lo que llógicament y legalment devía anar y va
aixecar la sessió com si es declares impotent pera
reprimir el conflicte; y aixó es dolorós car no hi
guanya rés ab decissions aixís el principi d'autori
tat. Fins admetém en uns moments com els oco
rreguts, que s'hagués sospés la sessió, empró mai
donarla per acabada, car ferho aixis es dona la
raó als que promoguin discussions soroloses, per
qué es posa la continuació de la E essió a mercé

d'ells.
També

es

dolorossíssim haver vist que la forsa

pública intervenís a disoldre:els grupus formats a
la plassa donant una forta cárrega, can ens demos
tra el grau dapassionament en que está'l poble ha

Š
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daloní, perque si aquestes passions no existissin en,
el seu grau máxirn, a la primera invitació deis
agents els grupus s'haurieu disolt. Mal auguri es
pera Badalona que d'aquesta manera s'hagi de res
tablir l'ordre y es necessari que's recomani als
agents que tinguin tacte en aquesta seva difícil
missió y se recordin gneis grupus son formats per
ciutadans apassionats, a lo mes, mai per delin
qüents.
Fá d'un a dos anys que hi havía qui estava con
en el Consistori se desenrotllessin debats
sorollosos y feien a aquella majoría responsable de
lo que passaba. Ara ells governen y está pitjor la
situado política badalonina, sense que veiem una
solució que retorni l'armonía en l'Ajuntament.
Els que hi han ajudat que fassin acte de con
trició, y veurán els mals que ha portat l'odiosa
política partidista y l'afany de govern que'ls ha

tent que

ceorat.

D'UN

HOMENATJE

El Centre Catalanista eGent Nova» va dirigir al
en
la que després
que dona'l nom den
Bori a un carrsr de Badalona no estigni redactada
en Ilengua catalana, que'l malaguanyat poeta ba
daloní tan bé havía conreuat, sé fá un prec pera
que's rectifiqui aquest erro y sigui posada en cata
lá una lápida en el referit carrer. Aquesta comu
nicació ignorem el perqué no se'n doná compte en
la sessió; encara que suposem que denria tsser
perque potser no va arribar el dissabte passat a
l'Arcaldia en hora hábil pera esser melosa en Por
dre del día.
L'a mic Martí va fer una proposta en el Consis
tori demanant lo mateix que la referida comunica
ció de «Gent Nova», cumplint ab els sentiments den
Bori y ab els seus de sempre d'entussiasta catala
nista.
Y ara que ve d'oportunitat parlarne, deplorem
la precipitació ab que's feu aital homenatje, car
per les manifestacions que's varen fer en la sessió
d'aquesta setmana, sembla que va ferse més pera
donar ben aviat nom a un carrer, que no pas pera
honorar al inspirat poeta y ilustre pedagoe. Des
prés de dites explicacions del Arcalde y en Nadal,
compreném—encara que censurem ab tota nostra
energía aital deixadesa—el perqué la placa es sen
zilla y diu «Calle de Antonio Bori» y no de pedra
que digui <carrer de Bori y Fontestá>, com a més
llógic y més d'acort ab els sentiments que tenía
l'homenatjat y per esser coneguda la seva firma ab
els dos coguoms.
Confiem que serán escoltats la ven del regidor
Martí y els precs del Centre «Gen t Nova», y que
com es natural, la nova placa del
Carrer de Bori
y Fontestá será redactada en nostra hermosa

Ajuntament una comun'cació,
d'extranyarse de que la placa

parla.
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ELS NOSTRES JOCS FLORALS
Y ELS DE

CASTELLAR DEL VALLES
revista Feminal que dirigeix !'ho
eminent
escriptora D. Carme Karr, pu
norable y
blica en son darrer número una informació deis
nostres Jocs Florals ab certs comentaris sobre'! cás
Vilá, els quals ofereixen tant d'interés pera nosal
tres que no podem deixar de copiarlos:

L'important

La Flor Natural fou

guanyada

per l'hermosa y

delicada poesía Neix amor, d'un poeta de Tossa de
Mar, don Manuel Vilá y Dalmau, el qui no's pre
sentá a recullirla ni hacía nomenat Reina de la

NOVA

Es verament sensible, duna part, que

a

Causa

d'aquells poetes qui no tenen cura d'oferir al rnillor
postor una mateixa composició, minvant aixís llur
personalitat y creant con flictes que no totes les po
blacions hagueren resolt tan pacíficament com Ba
dalona y Castellar, y d'altra, les diverses compo
nendes amist oses a que's presten alguns jurats y
alguna poetes, les feotes deis Jocs Florals en Cata
lunya vagin perdent de día en día del seu prestigi
demostrant que no tots els qui's diuen bons cata
lana cooperen degudament al bon nom de la serie
tat y integritat de ses manifeatacions de cultura.
Lo ocorregut en els Jocs Floralside Badalona y
Valles d'enguany es una proba
manifestad'aquest estat d'inmoralitat, essent aquest
cop més de doldre per la situació desairada y vio
lenta en que ha estat colocada tan aristocrática y

de Castellar del

excusantse dit senyor en 1 anterior compro
opulenta damisela com la senyoreta Carles-Tolrá,
mía d'haver acceptat del Jurat de Castellar del Va
a la qui un Poeta, sostingut per compromisos d'un
lles (presidit per el conegut poeta y publicista don
Jurat, no s'ha estat d'oferir una Flor Natural, que
veredicte
no
havía
Torres,
qual
Manuel Folch y
y
podríein dir de segona má, ja que abans que a la
destinada
a
Flor
Natural
publicat),
la
estat encara
aristocrática donzella, havía eatat, gracies a la ma
l'aristocrática y opulenta senyoreta Maria Teresa teixa poesía, oferta a una modesta tant com senzi
Carles-Tolrá. Ab dita Flor Natural, segons feu sa
lla trevalladora badalonina, a qui tingueren en
ber el mateix poeta senyor Vilá Dalmau al Jurat
honra fer de Cort d'Amor algunes filies de les més
de Badalona, sortí premiada la poesia «Amor se
distingides y riques families de Badalona.
nyor...» que resultava esser la mateixa ab titre dile
E, tenem quels qui aimem Catalunya y son
merescut
del
J'urca
que
el
seu
mérit
havía
rent,
per
bou nom de serietat, hauriem d'unirnos pera pro
Cortesía.
cometentse
premi
d'Honor
y
Badalona
el
de
curar que semblants actés no seguissin
Haventse fet públic el veredicte de Badalona
en nostres festes d'Honor y Cortesía.
abans que'! de Castellar del Vallés, y malgrat les
No existeix Jurisprudencia pera'Is Jocs Florals,
la
noves oficioses y la renuncia del senyor Vilá a
pero creiem que deuría sentarse a tota pressa pera
reivindicació del esperit catalá, tan amenassat en
Flor de Badalona, el Jurat deis Jocs Florals d'a
Femi
Directora
de
per
la
d'integritat y de cor
questa població, presidit
ses arrels de caballerositat,
constantli
fins
a
y
no
cumplint
el
seu
comes
nal,
tesía>.
l'obertura de la plica en el día de la Festa, el nom
del poeta, fent cás °mis de les raons de compromís
Després d'aquets eloqüents comentaris, resulta
per ell y pel President del Jurat de Castellar alega
ría pálit tot quant volguessim afegirhi. Sola una
des, y fins de les amenasses. Y haventse en efecte
ploma tan ben tallada com la que ha produit l'ar
Ma
senyor
don
Ilegit el día de la festa'l nom del
ticle del qual ne copiem la millor part, podría com•
acompanyava
la
la
plica
qui
plementarho; nosaltres, sabedora de la nostra in
nuel Vilá Dalmau en
cárrec
presidenta,
fentse
amor»,
la
poesía «Neix
suficiencia pera una acció semblanta, sola podem
el
poe
renunciat
per
y
Cortesía
premi
d'Honor
del
posar sota una trevall tan brillant, una petita ora
ta, pregá al President de l'entitat organisadora deis cio, entussiasta, sincera: Grana mercésl
L'article«comentari precitat porta estampades
Jocs Florals *Gent Nova» que l'oferís en nom del
Bada
una
fila
de
Jurat, per ausencia del poeta, a
al peu les inicials C. K. que tothom sab correspo
gracia
de
Festa,
«per
dístingides perso
de
la
lona, pera esser Reina
nen a la firma d'una de les més
Dalmau,
de
senyor
Vilá
catalana.
amor,
del
literatura
nalitats de la
la poesía «Neix
Tossa de Mar..
* *
Del bras del President senyor Cuixart y seguida
confrare
La Costa de Llevant
estimat
Directiva,
Del
nostre
pu
d'iudividuus del Jurat y de la Junta
corresponent
al 18 del
número
33
veritable
ovació
copiem
del
seu
já con moguda al trono entre una
la
seva secció de Tossa, la següent ga
ba
corrent
y
de
tant
com
modesta
de simpatía la gentilíssima
zetilla que revela una subtil causticitat:
dalonina, senyoreta Agna Salvador y Canals, se

Festa,

-

d'una encantadora Cort d'Amor.
L'eminent autor dramátic y ilustre artista Adriá
Gual llegi admirablement la bella poesía del se
nyor Vilá Dalmau «Neix amor», qui fou aplaudida
tant pel seu mérit com pel relleu que rebé de tan
perfecte llegidor, també Ilorejat en el Certamen.

guida

«UN GRAN EXIT L1TERARI

Si; aixfs, afirmativament. La tongada de Jocs
Florals d'aquest mes, ha sigut literariament per
nostre amic el jove y culte poeta en Manel Vilá,
d'an éxit gran, envejable (?)
Com tots

o

quasi

tots els

que envíen trevalls

GENT

poétics en esperansa d'un premi, l'amic Vilá tenía
ab cambi y sus cambi de títol. unes MATE1XES
poesíes en els Jocs de Castellar del Valiés, Badalo
na y Sans, havent obtingut ab una d'elles les fiors
naturals de Castellar y de:Badalona, ab una altra
Paccéssit únic al premi Folch y Torres de la pri
mera població, y l'accéssit segon del Marqués
d'Alella a Sans, com també l'accéssit segon a la
flor natural y el premi de la J. D. del Cassino de
Sans, ab altres composicions.
Nosaitres, desde aquest lloc felicitérn coralment
al poeta, que ab l'esperansa, com havem dit ja, de
algun premi, ha obtingut la quasi unanimitat dels
tres jurats calificadora
(Els subrallats son uostres).
El senyor Manuel Vilá Dalmau, poeta, de Tossa
de Mar, ne fá poques peró bones.
Ajuntem la nostra felicitació a la del conveí del
senyor Vila, que ab tanta finesa sab. dedicarli
.

.

elogis.
NOTES D'ART
EXPOSICIÓ PASSARELL
Es indiscutible el triomf obtingut pel distingit
caricaturista Passarell un d,‘Is primers en el seu art.
En Passarell no dibuixa correctament pero po
seeix la gracia te una justa visió y atrapa ab
gran simplicitat l'assemblansa; el jove artista está
solsament mancat d'esperiencia artística, pero aixó
els que sabem estimar als que valen no 'ns fa por,
puig saben de sobres, que sense esfors fugirán
d'ell els partits presos, pera dibuixar els seus
models ab la fe única del seu valer que ja es prou
capás pera endursen y portar sobre el paper totes
aquelles coses que son les borles, les observades,
les filies seves, deixant totes les altres que solsa
ment pertanyen a un resultat de manera de fer,
de factura més o menys inquieta que a vegades
fa desagradar una cosa feta ab l'intenció de ser

agradable.
Les obres exposades aqueixos díes en una de les
sales del «Centre Badaloní» fan esperar la no Ilu
nyana victoria que coronará al caricaturista Pas
sarell gloria de Badalona.
EXPOSICIÓ BRUNET
dibuixant també ha tingut
sala de dit Centre un recull
d'obres acuareles, olis y estudis al Ilapis, tot b,n
ajustat y interesant. El conjunt de l'exposició fa
una impresió simpática, els colors y les siluetes
responent al seu temperament sencill, res compli
cat, en tots els seus assumptes trova la manera de
simplificarlos seuse esfurs logrant l'efecte ab gran
facilitat, es un artis a qu'ompla les seves obres
d'una modesta armonía, potser devegades massa
modesta.
Felicitém al Sr. Brunet per l'éxit de la seva
exposició. digna de la fama del distingit dibuixant.

Aquest distingit
exposades en alt,e

F. L. P.
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DEL AJUNTAMENT
SESSIÓ

ORDINARIA

DEL

DÍA 26

DEL

CORRENT

Comensá a dos quarts de nou ab assistencia de
tots els regidors, presidint l'Arcalde en Martí Pujol.
Després de llegida l'acta de l'anterirr en Padrós
Vidal din que la firm,.rá ab protesta per entendre
que en virtut de l'incident desarrollat en la ma
teixa es impossible consignarho ab tanta certesa
com s'especifica en l'acta.
També tá constar la seva protesta en Costa.
S'aprova dones l'acta ab les esmentades protestes.
—Se concedeixen els permisos demanats per en
Joan Salsas, ab certes condiciona, per en Francisco
Subirats, en Emili Rovira, en Jaume Teixidó y na
Tranquila Vila.
—S'aprova un dictamen de la Comissió d'Hisen
da senyalant la cantitat de 100 pessetes Pera les
víctimes de Bermeo.
—Passen a les respectives Comissions les ins
taneLs presentades per en Francisco Sola sobre la
instalació d'un electromotor; altres de'n Joaquim
Caballé y en Josep Marot sobre obres; altres de na
María Subirats, na María Eurigas, na Francisca
Matamoros, na Raimonda Mata y.na Estela Domín
guez solicitant respectivament certes taules dever
dura de la Plassa Mercat; y altres den Martí Sala
drigas y en Pere Abril demanant el traspás de llurs
taules de tocino.
—S'acorda a proposta de la Comissió de Foment
enrajolar la escola de noies del carrer de Mar.
EnYadal a petició den Costa, diu que aquestes
obres les fará la brigada.
—Se queda enterat de dos oficis de la Comissió
Mixta de Reclutament: l'un pera que's nomeni de
legat per assistir el día 29 a la vista del expedient
del expedient del prófugo Josep Roses Blanch;
queda nomenat el senyor Santilari y l'altre orde
nant que /inclueixi a l'Allistament el minyó
n'Eduard Forcadell Rompe].
—S aproven les nómines de la brigada; els jor
nals pugen 32250 pessetes y els carros 222.
Mocions.—En Martí s'extranya de que la placa
que porta el nom del insigne poeta badaloní en
Antoni Bori y Fontestá, sigui en castella y ab un
apellido sol, essent aixís que aquell usaba sempre
els dos cognoms y la seva característica era l'esser
les lletres catalanes.
un aimant y conretrador de
Acaba demanant que's subsani aquest error, cuna
plint aixís ab les aspiracions del poble.
Li contesta en Nadal que fou un error involun
tari y que s'en fará cárrec la presidencia pera

arreglarho.
Martí interveninthi en Serra el qual
de que la placa sigui a més de en
catalá en castellá.
En Martí fá una prop sició en sentit de que a la
mejor oportunitat se tassi lo indicat per en Serra
ab totes les deis carrera de Badalona.
En Pujol manifesta que l'esmentada placa de
Bori es posada pel propietari.
Rectifica

mostra

en

desitjos

GENT
de breu discussió en la que hi interve
ademés en Costa y en Padrós Vidal, passa la
nen
proposició Martí a la Comissió corresponeut pera
son inmediat dictámen.
—En Costa recorda que en una sessió anterior

Després

pera que l'Ajunta
ment fés valdre els seus drets en la qüestió del Lle
gat den Roca y Pi, manifestant ademes de que no
consentirá que's deixi sense efecte l'acort prés per
la Corporació a fí de que deixin els seus llocs eta
vocals que, din, ocupen el cárrec indegudament.
Acaba extenentse en largues consideracions so
bre'! mateix.
En Pujol protesta de les invectives, desconfian
enclouen les manifestaciens den
ses y duptes que
fou nomenada

una

ponencia

Costa...

havent entés qne'n Pujol había
demanant ab veemencia
l'interromp
dit inventives
paraula.
En Pujol Ii prega que
aquella
es retirí
empró
en Costa segueix.in
parlar,
deixi
calli y el
terrompent originantse un fort diálec entre abdós,
que la presidencia acaba aixecant la sessió y aban
donant el saló junt ab els seus companys de mejo
ría, deixant parats a tots els presents.
En Pujol torna després al Saló y veiém que's
disputa ab en Costa. El públic mentrestant ha
comen•
anat desallotjant pacíficarnent el saló fent

Aquest regidor

taris sobre lo ocorregut.
*

*

Els comentaris del públic no pararen, estacio
nantse després a la Plassa nombrosos grupos arri
bant a haverhi disputes entrels més apassionats
d'abdós bandos, sortint de Casa la Ciutat pera di
soldrels la guardia civil la qual fou rebuda per una
ab aplaudiments y per altres ab xiulets.
Els grupos no ubstant tornaren a referse, sor
dnt en aquel' moment l'Arcalde acompanyat de
alguna regidors de la mejoría, essent rebuda la
respec
seva presencia ab aplaudiments y xiulets,
adversaria.
anales
tivament. dels sena
y
Aixó motivs una forta cárrega de la guardia
civil dispersant eta grupos que xiularen de la que'n
vingué després una grossa disputa del regidor se
nyor Serra ab un indivíduu de dit Cos, protestant
aquell de quels civils sois anessin a disoldre ala
que xiulaven, deixant en pan als que aplau líen,
aixís com també de que donguessin cops ab l'arrua.
D'aquesta disputa en sortiren alguns crits y
protestes, donautse aleshores, un altra cárrega junt
ab els municipals y també els guardes rurals els
quals feren acció de csrregar les carabines al mitj
de la Plassa La desvendada fou general, rebent
algún qualque cop de culata de la guardia civil y
originant els consegüents sustos, corredisses y
tancament de porte., quedant la Plassa tota neta
y ab tranquilitat.
En Serra entrá a Casa la Ciutat j wat ab una pa
rella de la guardia civil, empró en sortí al cap de
poca moments.
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Dimecres

estigué a

Casa la

Ciutat

un

delegat

qual suposém vingué

del Governador, el
formar respecte lo succeit a la sessió,
dat en Costa, además de parlar ab l'Arcalde.

pera in
pufg fou crl

**-1
Segons llegím en els diaria de
dijous va esser visitat el Governador
calde senyor ujol, ab qui el senyor

Barcelona el
civil per l'A r
Portela tractá
de la conveniencia de que cessin les violencies y
escándols que's promouen eta díes de sessió del

Ajuntament
DE LA FESTA MAJOR
WSPORT

Induptablement les festes que mes exit ubtin
gueren d'entre les incloses en el programa toreo
les spertives. les quals hi eren en gros número, ob
tenint totes un brillant exít Es per axó que endres
sportives bada
sem nostre felieitació a les entitats
seva
perserverin
en la
encomanantlos
lonines,
assiduitat.
celebrin
ab
que
aquejles
se
tasca, fent
Heusaquí eta resultats deis diferents concursos
celebrats en la pasada Festa Major.
ORGAMSADES PER «BÉTITLO SPORT».
Tir fixe.—Per el següent ordre foren els guan
yadors: 1. Joaquím Mir; 2. Ramón Basiana; 3. An
toni Borras; 4. Ramón Borrás.
Concurs regional de tir.—Ili havíen inscrita 27
tiradors havent guanyat es premis els senyors se
güents: Martí, Burés, Clave, Lopez y Jordana.
Concurs local.-12 tiradora, havent sigut la cla
sificació deis guanyador tal cona segueix: 1 G. Do
Lopez y 5
ras; 2. L. l'elenco; 3 E. Pagés; 4. A
D. Rosés.
Coneurs Copa Bosch —Dels 16 íiradors inscrita
guanyaren els següents: D. A. Jordana y els se
nyors Girona y Burés.
Carreres de bicicletes. Per costa. Arrivaren per
l'orare següent: 1. Vila; 2. Torras y 3. Cas4ssayas,
(J. M.a) i Josep Fuste.
Carrera de neófita.— Per l'ordre següent guanya
Francisco Comas; 2. Iosep Ca
ren els premis: 1

Degollada y 4. J. M.'
Carrera de juniors.—Foren guanyadors eta se
nyors següents: 1. Josep Agustí; 2. Jaume Guitart;
3. Isidro Solá y 4 Jaume Ventura.
Campeonat local.—Sigueren guanyadors: 1. San

mins; 3. V.

tilari; 2. Vila; 3.

Agustí.

Carrera de Delocitat.—Guanyá en Torras seguit
per en Serrat y l'Agustí.
Carrera de lentitut.—Fou guanyada per en R.
Borrás concedintse eta restants premis an en F. Co
mas y an en J. Agustí.
Carrera d'obstacles.—Obtingué el primer premi
l'Agusti, y els restauts un tal Sopa y en F. Comas.
Carrera infantil.—EI primer premi Copa se l'ems
el nen Rovira y el segón el neo Pavillard.
Carrera nacional.—Fou guanyada per ele se
nyors següents: 1. Esteve; 2. Cascarosa; 3. Túnica.

porté
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Copa Concurs Hipic.—Obtingué la Copa el se
nyor Ortíz, emportantse el segón premi el senyor
Infiesto.
ORGANISADES PER EL «BADALONA FOOT-BALL CLUB»
Carrera a peu.—Dels 18 corredors inscrits els
vencedors foren classificats de la següent manera:
1. J. Prat; 2. A. Barbeta; 3. V. Camps; 4 Charlot; 5
Tresserras y 6. Prantón.
Match de Foot- Ball.—Per 7 goals a 2 el team del
«Barcélona»,-«Badalonaa fent abdos leams admi
rables jugades
Festes atlétigues: Carrera de 100 me/res
Primer. Francisco Vinas; Segón. Manuel Lemmel y
Tercer. Armand Otero.
Carrera d'aies.—Primer. Ende Peris y Segón.
Martí Africano.
Salts d'alsada.
M. Bonillach; 2.15n F. Vinas
Salts am garrotxa.—Primer. Josp Castanedo;
Segón. M. Bonillach.
Salts de longitut.—Primer. Ende Peris; Segón.
Joaquí in Vinas.
Llensament de pes. —Primer. Ramón Segura; Se
gón. Josep Alsina.
En aquestes diverses festes varen p,ndrehi part
21 inscrits.
Concurs de natació.—Els guanyadors se clasifi
caren per l'ordre s,güent:
Primer Robert; Segón.
Cuadrada (J.); Tercer. Wagner; Quart. Cuadrada
(C.); Q¦liut. Feruandez y Sext. Quintana.—Water
polo. G'uanyá per 2 goals a O l'equip blau. Aquestes
restes atragueren a nostra platxa una nombrosa

gentada.
Concurs de satis y capbussóns —Primer. Marcel
Balat; Segón. Wagner; Tercer. Aysa.

Regates

de canoes.—Arribaren per l'ordre

se

güent: Primer Ligera; Segón Sirena; Tercer Vola
dora y Quart Rápida.
ORGANISADES PER

EL «BÉTULO FOOT-BALL CLUB»,
Malchs de Foot-Ball —°er 5 goals a O va guan
yá el team «Bétulo, al team tel «Mataró en el parit
jugat per abdos tearns.
Copa Bétulo.—Aquesta Copa se la disputaren el
te* team del «Badalona» y el «Internacional» sor
tint vencedor després d'unes jugades magnifiques
per part d'abdos teams el Inter per 2 goals a O. Es
de doldre no obstant que durant el joc se cargui ab
tanta frequencia com ho feu el Internacional en

CENTRE CATALANISTA «GENT NOVA».—Pera re
al nostre ,Centre» en l'Assamblea Nacio
nalista que ha de celebrarse a Tarragona els díes
5 y 6 d Octubre vinent, han sigut nomenats nostres
aludes: en Josep Martí Amat, en intime Ribó, en
Joan Costa, en Caries Gatell, n'Antoni Lleal y en
Pero de Tera Fanals y delegat comarcal en Josep
Ventura Gausachs.

presentar

itc*

POBLE CATALÁ».—Ja's comensa a fer
ministerial condemnant an
el President en Joan Pinol y als individuus del
Concell General d'Administració d'aquesta entitat,
a que's fa referencia en un artiele que publiquem
en altre lloc d'aquest número, ha omplert u'espe
nostre
ransa
a la inmensa majoría dels que en
ciutat están ins-rits a l'Associació referida, venint
a donarlos absoluta rahó, per la intensa campanya
que tant temps fá venen realitzant y que molt mes
aviat s'hauria vist coronada per l éxit, si no hague
sin sigut una quants, que en lloc de posar-se al
costat deis que ab la major abnegació lluitaven
pera defensar els interesos de tots, per una lamen
table equivocació, preferiren escoltar veus foraste
res; no consegnint altre cosa que restar forsa a la
causa que
a tots interesava, y kgrant aixís que
continués endevant aquel( sensible equivoc y així
facilitar un temps mes de vida en aquella que sois
desitjaven la continnació de l'Associació, perque
en ella hi tenien el se.0 modo de vinr..
Sortosament la raó s'ha imposat y nquest fet es
pron, pera esperonar an els assoeiats, a continuar
la campanya fina arribar assolir el que sigan re
tornats els cabals que en mala hora varen, portar a
I 'Associació esmentada.
Per lo que fa referencia an els de nostre ciutat
sabem que tenen el propósit de seguir trevallant
com fina are ab la sola diferencia que, si fina avui
havien tolerat certes actituts no molt correctes, are
están di-posats a fer prevaldre el seu dret, acudint
.per aixó ala medisnue la Llei els dona.
Es de esperar que en la ltur noble empresa, no'ls
hi será escatimat I'apoi de tots els que tenen igual
qu'e-11s, els interesos en l'esmentada Associació y
aixís Será un fet a no tardar, el retorn d'aquets iu
teresos, en el seu lloc de procedencia.
«L'Arate

DEL

justicia.—La disposició

-

-

aquest partit

IMPUNE! 00011ION
gratuit
cárrec d'en
dentista del
a

pera la classe obrera

:

FRANCISCO DE P. VIADER

Hospital Clínic de Barcelona
curació de les enfermetats de la boca
operacions
Consulta particular

en

sense

dolor

Badalona:

Carrer de Mar, 35,

pral.

ASSAMBLEA DE TARRAGONA.—Maigrat la retirada
deis regionalistes de la Comissió organitzadora de
l'Assamblea y malgrat haberho fet aquésta públic y
comunicat a totes les entitats catalanes d'América
que havien nomenat delegats,pera que ab pié conei
xement p. guessin determinar lo que '1 seu patrio
tismels aconsellés, encare es l'hora que no ha re
but ni una sola rectificado de poders, ans al contra
r, ha rebut una ratificació del t'entre Catalá de
Buenos Aires.
—A les Ilunyanes terres de Panamá s'acaba de
constituir una entitat fermament nacionalista ab
el nom de <Grop nacionalista catalá> habent signt
el seu primer acte a la sessio cónstitutiva demanar
l'adhessió a 1 tibió Catalanista.
—Han denranat esser nornensts delegats,-a_que
hi tenen dret en virtut_de la circular de Juliol pas
sat, els regidora y exregidors senyors: n'Antoni Ri
bó Fargas, en Llorens Monés Costa, en Josep Sió
Serra, en en J-sep Casa, n'Antoid Antoja, en Jau
me Martí, en Francisco-Vinas Milá, en Jaume Bachs
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Fradera y el que fou candidat en les darreres elec
cións en Francisco Estruch.
—Ha enviat la seva adhessió a l'Assamblea Na
cionalista de Tarragona el Blirke Nacionalista Ca
thalonia de Guantánamo (Cuba) habent nomenat
delegat an en Vicens Caldés y Arús

L'important revista ilustrada El Hogar y la Moda
ha comensal a publicar l'interessant novela original
de la ce:ebrada escriplora <Jeanne de Coulomb,
La sombra del pasado. junt ab tHistoria de Roma,
original de
Lamé Fleury.
Detalls y mostres gratis al corresponsal exclussiu
en nostra ciutal, en C. Bigas y Munné, Museu, 27.

NOVA

ACCIDENT.—E1 dimars d'aquesta setmana un
operad empleat en les obres de construcció de la
fábrica de <L'Energía Eléctrica de Catalunya>, cai
gué d'una regular sisada, produintse grosses con
tusions, deguent esser trasladat, en greu estat, al
Dispensan i aont se li feu la primera cura. El seu
estat, com ja diem, es molt greu.
Com siga que son molt freqüents els accidents
del trevall en dites obres, sería convenient que la
J. de Reformas Socials hi fes

una

inspecció.

«i*

«Demaneu Sal Vichy Etat pera begudes. Compri
mits Vichy-Etat, efervecents y Pastilles Vichy-Etat
en ele 8211S envases d'origen.
Refuseu tota imitació.,
**

**

11 DE SEPTEMBRE.—Engllany la Lliga Regio
nalista es l'encarregada de colocar y recullir les
corones
dedicarles a la memoria deis martres
de 1714, les qiials son posades a l'estatua del
darrer Conceller de Barcelona en Rafel de Casano
va, mort el 11 de Septembre d'aquel!, defensant
les llivertats de Catalunya.
**

MOVINIENT DE PASSATGERS
El quefe de l'estació
del ferrocarril a Badalona en Magí Grifol en aten
ta carta ens envía una relació del moviment de
passatgers durant els díes de la passada Festa
Major, per lo qual resulta que arrivaren a nostra
ciutat 15 830 persones.
—

Arcalde: Que no s'ha ficsat en
quels fanals del enllumenat públic fan molt poca
claror. aixís com també els de les cases par
ticulars? Es hora de que s'acabi aquesta conti
nua burla de la Propagadora del Gas ab els consu
midors del seu t'un
EL

GAS.—Senyor

**

EXPOSICIÓ PASSARELL. —Hem rebut das catalecs
d'aquesta exposició, de la qual en parlem en altre
Iloc d'aquest número
Mercés.
**

Badalonins: Bones bicicletas de venda y de

Miguel Durán,
lloguer les lrooareu a
quista, 56 preus sumament limitats.
casa

en

Con

a

L'Aigua de Vilajuiga, es precisament una fór
mula médica que la naturalesa encertá pera la cu,ació
de les enfermetats deis ronyons, estómac, felxe
molí especialment del mal de pedra.
Es veuen els resultals al poc temps de cursar dila
aigua.

**

mort a Barcelona la que 'n vida
avia de nostre particular amic l'ilustrat dentis
ta de Badalona en Francisco de P. Viader.
Testimoniera
la familia Viader l'expressió del
nostre més sentit condol.

GMTUARI.—Ha

f

)u

**

**

CIRCOL CATóisc.—Confoi•me diguerem en nostre
número anterior, aquesta entitat celebrá el diumen
ge passat, ab motín de la seva testa patronal, Co
munió, Ofici y processó, quals actes se vegeren
molt concorreguts; a la processó hi varern veure
als tinents d'Alcalde en Dornenech Renom, Nadal y
Miralles y als regidors Lluciá, Padrós Salvatella y
Borbe sa.
Acabaren les testes ab tina vetllada en el pati
del Circol, en la que hi prengueren part entre
altres l'Orfeó de l'Unió Pía de Sant Miguel Arcan
gel que cantá escullidas composicións, la senyoreta
Pilar Manich que executá admirablement al piano
y varis socia de l'entitat nue Ilegiren poesíes. Fe
ren els parlaments de benvingulla y comiat,respec
tivament, en Faustr Nadal y l'Económom de Santa
María Mossen Rafel Mas; parlá ademes el fogós ora
dor en Leopold Negra qui en sa disertació parlá de
l'acció social que ha d'empendre el Catolicisme.
Foren molt aplaudits per la nombrosa concurrencia.
Aquest acte fou presida per l'Alcalde senyor Pujol
a qui acompanyaven varis regidors.

Avís.—Per excés d'original y per haverlo rebut
tart, deixem de publicar la secció de <Rápides» del
postre company Exprés, que tracta del <Ateneo
Obrero». Anirá la vi tienta setmana.
Hern rebut també, una crónica «De París estant>,
de nostre amic A. S., la qua se publicará en altre
número.

**

«Les mellors

aigues alcalines Vichy Hópital (es

tómac', Vichy-Célestins (ronyons),
Grille

(fetxe),

Refuseu

insustituibles.
Iota imitació.,
son

**

Vichy-Grande

A NUNCI OFICIAL
D. Francisco Solá Andrés, vecino de la presente ha
acudido á este Ayuntamiento en solicitud de permiso pa
ra

instalar un electromotor de un H. P. de fuerza en la
número 90 de la calle de Prim.
Los propietarios y vecinos que se consideren perjudi

casa

con la instalación de referencia, podrán presentar
quejas debidamente producidas y documentadas en
el Negociado de Obras de esta Corporación dentro el
plazo de quince citas contados desde el siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, pasado el cual no se admitirá ninguna y se
i.esolverá conforme proceda.
Badalona a 27 de Agosto de 1912.
El Alcalde, Martin Pujol.

cados
sus

Imprempta

viuda

Badía, Dr. Don,

14.—Barcelona

