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eterna á aquells que,

desoreciant son Idioma, alaben el deis aitres. DANTE
Essent nacionalista racció que en el nostre poble realisa
la Unió, tenen el dret y el de ver de cooperarhi tots
els catalaná moguts
per les aspiracións del Nacionalisme,
qualsevulga que sía llar pensar y sentir en ~elles religioses,
politiques y socials.
(DECLA RA CIÓ DE LA VII ASSA MBLI, DM LA UNIÓ
CAT LANISTA
-

EN L'A SSA SSIN AT

pense's cona

D'EN CANALEJAS
Dimars fou assassinat.a Madrid per un indivi
duu anomenat Manel Farditias, el President
del
Concell de Ministres en Josep Canalejas y Mendez.

Aquest acte ha produhit,.ben ju-tifieadament,
forta indignació, perqué ningú té dret a la vi

una

da d'un sembtant.
Nosaltres, enemics de tot fet violent que no
tinga altra finalitat que la mort duna persona.
molt enlairada o haixa, de qualsevol classe o cate
goría que sia, condetupnem aquest tet ab tota

l'anima.

Empró nosaltres nons aprotitarem mai d'ques
desgraciats de la vida humana, de les des
viacions d'un malalt, que malalts son tots el crimi
nals, pera predicar idees d'extermini; y molt més
nos guardaríe.m,
sense una prova evideut, d'acu
sar, encara que sia en forma dissimulada, encu
berta,
ningi'i com instigador n'un tet de tanta
tos fets

a

repugnancia.
Creiem nosaltres, y desgraciadatnent

no

com

nosaltres tothom pensa, que'n les hores sensacio
nals, que'n els moments d'un fort sotrac en la vida
política d'un poble—y indubtablement un fort so
trae en la vida política d'Espanya ha sigut l'assas
sinat d'en Canalejas—es quan major serenitaI se
deu posar en lo que escriuen els qui prtenen di
rigir o aconsellar multituts, y no, perdent la sere
nitat o entrats en la febre de la pór, escriure lo
que per vergonya deis sentiments de Ilivertat
de
Catalunya ha escrit ún diari barceloní, que, més
que sentit conservador, semblen aquells escrita
respirar l'esperit de covardía Talgun aspirant a
conductor de multituts, y es tanta la poruguesa que
d'ell s'apodera, que si fós gobern, béu ciar ho díu,
Posarla un mós a la boca de tot polític que no

éll y,

partidari

de la pena de

mort. al

seglirament un calafate a cado cantonada.
Rebutgém, si, tota idea destructora; condemp
ném, si, tot acte de vandalismt; neguém, si, el
sana

dret
també hi ha 1 deure d'educar al
poble, d'ensenyar al ciutatia a respectar els drets
deis altres en qualsevol ordre que sin de la
vida. Y
an aquest deure Iii
venen principarment obligats
els de dalt, els que ocupen llocs distingits en la po
lítica del govern deis pobles; y aquets respecte
no
s'ensenya ab mides opressores, coercitives, sinó
vivint en un ambient de llivertat, que nosaltres
no enteném que sía
Ilivertat el que'n un ni en cent
«mitins> s'hi deixin dir t Ints disbarats com els
ora
dora vulguin, sinó que la llivertat, dimanant del
regoneixement per part del Estat dels dret• innats
en n'orne y en la colectivitat,
els porti al coneixe
ment de que un mútuu respecte 'la
obliga pera ga
rantisar aixís el propi dret, la propia vida.
Condemném tot acte critnitios; neguém el dret
de tothom a la vida °nitre; prevenim els mala
de
la societat; fem tot lo humanamFut posible
pera
curar als malalts socials. Empró no
demaném, com
en bén
mala hora ho fa el diari barceloní, mides
opressores que no serveixen més que pera enma
laltir als bons, car pera'Is dolents, pera'Is malalts
d'instints criminosos, no Iti han lleis opressores ni
mides coexcitives que hi valguin. Desgraciada
ment, ab una bén horrorosa fatalitat cutnpleixen
el sén propósit
de matar.

Etnpró

COMENTAR'
Sembla que'a Jan treballs pera organitzar Bada
lona una delegació de la benemérita Creu Roja y tot
alegrantnosen anérn posar
lleuger comentan i al
a

a

un

peu de l'inatilució internacional que tanta seroeis
humanitaria té prestals, en el nostre bon desitj de
posar en guarda ala nous crettats badalonins contra

cenes
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NOTES LOCALS

desnata

ralitz-ant.

D'NES CO—MBINAcIoNS DE FINANCES
No pes ab l'anim d'obrir una discussió, peró sí
ab el delire de restablir la veritat d'uns fets prou
coneguts y a son temps suficientment discutits,
l'era d'entrar avui a l'aclariment d'uns atacs ben
injustificats que's dirigeixen, d'una manera que
rés té de noble, a uns hornee que bé se'n podíen
haver estat d'anar al Municipi y que per la seva
honradesa inmaculada y també per la seva proce
_dencia no s'atreveixen a atacarlos directamént.
No es d'ara, es cosa vella, que pels elements di
rectors de les dretes que avui imperen en el nostre
Municipi, desde fe més d'un any sla vingut dient
y repetint que l'any passat de 1911 el nostre Ajan
tament era d'Esquerra y tant ho han dit y repetit
que segurament fins ells mateixos s'u() deuen ha
prescindeix
ver arrivat a creure, ja que ara fins se
significats
de
més
lts
salvetats
deis
elements
de fer
dretes qui aleshores' portaven la direcció munici
pal. Y es ben sabut que l'any passat de 1911, que
tant s'ata-a per les dretes, era Archlde en .losep
Vergés y formaven part y intervenien en totes les
qüestions persones tan dretistes con, en Magí Ca
mins, en Lluis Bosch, en Joan Fló y en Josep Ar
quer, aquestos dos darrers de la Comissió de Con
sums, y el nostre volgut amic en Llorens Monés, que
si no es dretista, tampoc ha sigut hi es de l'esquer
1911 es fet de
ra. Tot lo fet dnrant l'any passat de
pogués ad
senyors
abans
citats.
Si's
acort ab els
d'Esquerra,
governessin
elements
que
els
metrer
bauríem de convenir, per forsa, que ho tejen tot
d'absolut acort ab ele elements dretistes indicats.
Peró corn que no es cert que governessin ele
elements d'E•squerra, hem de cercar també la cau
sa o motiu que puguin tenir els dretistes pera vol
guerho fer creurer aix.s y sois ho hem de trovar,
l'afany de fer creixer,
com sempre que ataquen, en
parracs de dignitat d'al
encara que ala a costa de

Es ben cert que de lo sublim a lo. ridicol no hi pa
més que un iras. Aixó es lo que no hem pogut menys
de pensar al contemplar mes d'un cap pels carrers de
Barcelona al batalló de la Creu Roja, ab la seca
banda de música, oficials ab espasí y corneta d'or
dres, abanderal portant brodada bandera espan yola

soldats ab un pal al coll a taul de jusell, tots seguint
ab pas marcial y correcta formació un alegre paso
doble o una marxa torera. A no saver que's tractava
de la benemérita institució, ens hauriem cregut que'/
gremi de matalassers s'havía posat en peu de guerra
y que anava a donar alguna tremenda batalla con
!reas seus enemics Ilanuts. Ysens podernos contenir
hem esclafit a riure, pensant que aquells homes eren
ja massa grans pera jugar a soldats, y ens ha dolgut
que tal rolla inconscientment. posessin en ridícol una
institució que mereix el respecte de tothom.
Sernpre ens ha semblat que es incompatible ab el
carjeter de l'institució l'ús ostensible d'eines de ma
tar; mai hern sapigurcompendre de que li ha de ser
_oír a la Crea Roja una banda de música ni el perqué
han d'ostentar en !oís els séus actes /a. bandera espa
nyola. L'institució internacional de la Creu Roja no
deu usar altra ensenya que la bandera blanca ab el
simbol que li es propi, mal la bandera d'un estal poli
tic que li fassi perdre'l seu carácter neutral devant
deis séus enemics. L'institució de la 'Creu Roja es
essencialrnent pacifica y'ls séus mernbres han de tenir
el calor. suficient pera deixarse matar en el cumpli
ment de llar missió altruista, cense fer armes contra
ningú, pera aussiliar als ferits entre'l brunair de les
sense preocuparse de si son espanyols o xinos.
Pera exercir Ilur obra humanitaria no necessiten
guerrers se
sarer marxar en formació, y Ilurs' aires
carácter
pacífic
que han
contradiuen obertament ab el
sinó, lo
ocasion
s
Penseu,
de demostrar en lotes les
aixis,
a
só
de
tabals,
en
succeiría
presentessin
qué
st's
correcta formactó y ab bandera espanyola desplegada
Iluités l'exércit espanyol
a un camp de batalla aont
contra un exércit enemic. Sens dubte, !oren rebuts 'a

-

canonades.
La benemérita institució de la Crea Roja s'está
desnaturalitzani;. la ridicola vanitat d'alguns deis
séus direeors li están donant un carácter incompati
ble ab la séva natural significació.. Diemho ciar: l'es
tán posara en ridicol-sens que de res ti valguin els
serceis que en époques calamitoses han prestat ab
herótca abnegació. Noca/tres desitjariem que s'imporrés el boa sentit, y que al neixer la Crea Roja badalo-nina prengués de. boa princípi un carácter més serios.
preseindis cl'efectes teatrals que no s'avenen ab la ma
nera d'esser del nostre poble, pera preocuparse essen
cialment de portar a cap la seca missió st per.desgra
cia'se fa, algún din_ necessari. No oblidin el s nous
creuats badalonins que- de lo sublím a lo ridicol no hi
va Inés que íun pas y quede Ilurs actes depén el prestigi
d'urja instilució que no cha pas creat pera dicertir al
poble ab-un espectacle més, ni pera satisfer la ridi
cola cantal d'uns quants senyors alcionats a exhi
birse.

JEPUS

-

-

tres, el seu partit.
Totes les jurisprudencies del mon accepten tota
peró
mena de prova quan d'una defensa's tracta,
extorsione
al
camí
dretu
en l'acusar no s'admeten
que pot y deu concluir a l'esclariment de la ve
rer
aixó sería passable que si's tractessin de
ritat.
defensar recorreguessin a tots els medie possibles,
peró no pot admetrers que ab l'excusa duna defensa
s'ataqui en forma tan insidiosa a qui en qüestions
de dignitat y d'honradesa está tan enlaire compu
guin estar elle. Cert, que només parlen de l'Esquer
ra y sembla que tantsots aquestos deurien donarse,
y ab sobra de raó, per ofesos, peró no es menys eert

que's parla de la gestió de 1911 y que'n aquella
gestió hi intervingueren l'A rcalde en Josep Ver
gés, en Joan Fió, en Magí Camine, en Josep ár

quer, en Lluis Bosch y en Llorens Monés, que no
han sigut ni son d'Esquerra y que tan ataquen els
de la dreta que a tothom parlen d'estimar tant y
tant la seva honradesa y diguitat y que'n tan roc
estimen l'honradesa y dignitat deis que no son ells.
Se tracta pele elements de dreta que ara gover

.
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de l'aument de recaudad() pel concepte de
Consums aquest any y aixó serveix pera retreurer
la recaudado de l'any passat y ferhi uns comenta
ris gens d'acort ab l'esperit de justicia ab que deuen
tractarse aquestos assumptes, que poden, justa
ment, ferir susceptibilitats y aixecar aurioles ben
pgc agradables a les que per cap concepte ningn
té dret, sense raó, que'n aquestos cass-s se deu
provar, a aixecar.

Pero cotal que lo recaudat pel concepte de «vi>
de fora en el s primen non mesos d'aquest any ha
sigut de.
94.239'97 pessetes
y lo que només se recaudá
Fany passat, per les causes ja
explicades, fou de
'70.109'48

Pera comensar els seus, (betune raonaments,
afirmen que ningn podrá desmentir la baixa en la
recaudació de l'any passat y Palmeta de la recen
dacio d'aquest any, abdós en els seas pr'mers non
mosps. Es ben cert. Com també es cert que quan hi
ha una baixa o una puja en la recaudació, tant en
un sentit com
en altre,
deuen veurers les causes
que ho motiven, cosa, aquesta, admesa per totes
les persones honrades y de seny; y aixís corn Van
ment d'aquest any está justificat per l'aument d'en
trades de vi de fora y d oil, la baixa de l'any passat
se justificá per la manca d'entrades de vi de fora
y
també d'oli.

Y essent lo recaudat pel
«oh» Pquest any, en el mateix

nen

No s'entrá de fora'l vi de costura, perque perdu
da la collita del 1910 el vi aumentá considerable
rnent de preu y com que, ademes, el pocque's cullí
era d'hit gran, permellal transformarlo
a fi de
poguerlo vendrer a més bah preu, lo que per
forsa, durant nou mesos, havía d'influir consi
derablement en la recaudació. Per altra part, ab
perduda també la collita, esteva a preus ca
ríssims y no era difícil veurer molta gent humil,
qui en petites quantitats que no's podíen fiscalisar,
anaven a cercarne
a Mongat y a Sant-Adriá, es
talviantse de pagar consums, en perjudici sempre
del nostre Municiid y en contra, per tant, de la re
caudació de l'any passat.

Aquest any, pel contrari, desaparescudes aque
Iles causes forsosament devía aumentar la recen
dacio de Consums y sempre, com es natural, en la
forma que disminuí la del any passat. Y en lo que
fá referencia al oh, molt hi ha contribuit, ademes,
al major consum d'aquest soy, la competencia
establerta per la casa Salar, fent que nos pensés
en anarne a buscar en a ltres poblacions, com suc
ceta l'any passat.
De la recaudació del any passat en sos primera
mesos, els elements destructors de les dretes
ne treuen lo que's recauda per atrassos deis page
sos. No hi tenen dret, pero passérnhi.
Tením, dones, que segons els mateixos datos
aportats per ells, aquest any de 1912 s'han recen
dat pel concepte de Consuma desde 'I 1." de Janer
al 30 de Setembre
304 650'19 pessetes
Y pels mateixos conceptes
y en el mateix temps del any
passat de 1911, tret lo que's
recaudá pel concepte d'atrass
nou

sos

Diferencia
any.

.

.

.

.

Resulta de més aquest any

temps

24.130'49 pessetes

36 366.60 pessetes

y lo que nornés se recaude
pel rnateix concepte l'an y

passat

30 089'70

Resulta de rriss aquest any
Tení m

,

dones,

que

a

6.27690 pessetes

la recaudad() del any pas

sat, si volém obrar honradarnent, llozicament, ab
justicia, a la recaudacio de.
275.91501 pessetes
hem d'afegirlei la diferencia
.

del «vi> de fora entrat de més
aquest any y que és lo que
acostuma entrar en anys flor
mala y que son
y la diferencia per lo mateix
en lo que respecte a Foli.
.

.

24 130'49
6.276'90

En resum.
306.322.40 pessetes
que resultaría la r,caudecio del any passat. O sía,
que a no litivr sigut les causes anorrnals citades y
que no fou a Badalona solsament, sino també en
altres poblacions sitnilars, la recaudado del any
passat hauría sigut majer que la tan bombejada
d'aquest any-. Y fem constar novament que'n Itera
tret d'aquella recaudado totes les quantitats per
atrassos.
Reusaquí en que para la gran obra financista:
en una vulgaritat més. Y no pot esser d'altra
ma
nera, car la desorganisació y indisciplina entre'ls
empleats de Consums es tan gran que fas la Co
missió
vist obligada a cridar els guardes en
bloc y serrnonejarlos per boca del séu President.
No pretendrém pas negar que al acabament del
any passat no hi hagués tampoc quelcom d'inso
burdinació, com també afirmaren que an aquells
intents d'insubordinado no hi eren estranys els ele
ments que aval regeixen y que obraven ab tanta
concordancia ab els radicals.
No preteném, ab tot aixó, fer creurer a ningú
que una sien mes honrats que uns altres. Creiérn y
sostením que desde 1906 ensá, tots els Ajunta
ments, indos Factual, han administrat ab igual
honradesa Ateo no vol dir que'n altres ordres que
no sía el purament administrad(' se descarrilin y
és lo que combatem, energicament, si, pero també
ab noblesa y Ilealtat. Mal ab inaidies ni falsetats.
-

.

.

275.915'01
en

mes

ELS FUNERALS?

aquest
28 735'18

pessetes

Confirmant lo acordat

en

la

passada

setmana.
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la mejoría del noztre Ajuntament
decidit per
l'entérrament del projecte d'empréstit pera la rea
lisació de 1-s obres de reforma y nova construcc'ó
del Cementiri. Escorxador, Grupas escolar, Bene
ficencia y Plánol d'urbanisació del Aixamplis com
també del projecte de Protecció obrera, acordant
aquesta setmana que definitivament passi al estu
di (?) d'una Ponencia, tal y com volíen ja la setma
anterior.

na

Lo més admirable en aquest cás, empró, no és
precisament 1 Ileon que'ns referím, sino l'aspecte
de sérietat, l'aplom, ab que l'ha votat la majoría.
Perqué, certament, sois en els bons temps tel
caciquisme hauría sigut possible arreconar uns
tan importants projectes sense discussió de cap
mena, sense que una majoría volgtiés donar el séu
parer a una proposició que ha tingut sobre la taula
durant el g.ns despreciable temps de quatre mesos
ben complerts.
a

ben deixuplinats la gent de la
y que copiara an aquell personatje
de la celebrada obra pitarresca també diuen que
(primer es el partit que tot» encare que's perjudi
qui al poble. No acabarém aquesta «Nota» sense
recordárloshi que per dessobre de tots els partits
hi ha Badalona y que un día o altrels exigirá
comptes de la seva gestió en qualsevol ordre que
sía, com ho len ab els caciquites y com ho fará ab
tothom, de qualsevol manera que s'anomenin, que
els nonos, malhauradament, no son pas garantía
del bou actuar y el bou actuar consisteix en quel
com molt més gran y trascendental que'l fer les
recaudacions; que si fos alxó sol, ab un mal -cara t
recaudador n'Id hauría prou y'ns
stalviaríem la
plaga de gent que, en somnis, se veuen ja Iluint
un trajo més o menys elegant, ab la corresponent
faixa regidoreséa, en els solemnes oficis relligiosos
deja Festa Major y en les no menys solemnials
processons del Corpus.
No n'hi ha pas proa ab recaudar honradament,
nosaltres ho repetím, regoneixém que honrada
ment ho fan, sinó que's den ter quelcom més, tenir
iniciatives, y si ells no'n tenen, que cooperin, al
menys, a les que bou xic estudiades eta presenten.
y no arrecunarles pel sol fet de no esser partidaris
séus els quels presentaren.
Se

veu

nostra

que

son

majoría,

-

Llegat

de D. Vicens de Roca y

Bonos
de 1912.
te

reparlits

Carn

I .r

63

2.°

281

Gallina

als

pobres
Pa

en

Comes
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P1.—Badalona
mes de Jaliol

el

Llet

Ptes.

120'60

139'70
104'35
149'10
240'20
1125'95

83
134
102
105
38
116
78

62
40
62

7m

98
163
96
191
351

109
188
98
107
96
82
274

93
5
200
21
33
93
49

Total.

1248

954

656

179

494

4."
5.nt

6.é

15

194'15

177'85
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PERA 'L MONUMENT
A VERDAGUER
in veritable Assamblea magna s'Un reunit en
de Barcelona representants de tota
mena cFentitats ab l'obgecte exclusiu de tractar de
prccurar la manera Inés factible d'obtenir Una
quantitat suficient pera perpetuar en forma digna
la memoria del rnés gran dels nostres poetes: en
la

Diputació

Verdagner.

f6u

de trascendencia pels compromisos
associats y per les forces que repre
sentaven. En principi s'acordá interessar als muní
cipis catalans que encapsaliu suscripcións su
aqueix fi, com tahnbé en totes les entitats que
vulguen t'erbio.
Creiem que la nostra ciutat no quedará enrera
y desitgem y esperem que'! uostre Ajuntament
s'avensará a tota excitado.
No's tracta pas d'un home polític, que per
talent que tingués podría haver tingut enemies en
el ordre de les seves idees. Se tracta ara (l'un
escriptor extraordinari, del cantor de Cataltinya
qui feu coneixer a totes les terres conegudes el
valor literari del nostre poble. L»s seves obres,
traduides a tots els idiomes, han sigut aixis univer
salment conegudes, y el monument que se li den
erigir ha de respondrer, forsosament, an aquesta
universalitat.
El lloc d'eínplassament será en la Gran-vía
Diagonal ene,reuament ab el Passeig de Sant Joan,
que nosaltres.creiem ben apropiat y esperem que '1
resultat, contribuinthi tots, cada hú a mida de les
Ilurs forces, será responent a la necessitat de que
dar bé, de perpetuar degudament, dignament, la
m, molla del qui a tanta alsaria intelectual posá
al postre poble.
Lacte

cot.trets

pels

ECOS D'ART & LITERATURA
En la reunió del Cos d'Adjunts deis Jocs

Florals
de Barcelona pera l'elecció del Jurat de Mantene
dors del Jocs de 1913, van votarse dues candidatu
res, la primera confeccionada ab els noms d'Apeles
Mestres, Roca y Roca, Pere Corominas, Carme Karr,
Pere Aldavert, Casades y mossén Navarro; en la
segona bi figuraven els tiotris de Antoni Nicolau,
Mane! Folguera y Durán, Juan Pons y Massaveu,
Lluis Va, Dr. Lluis Cari'eras,'Pbre.; Agustí Casas y
Ramón Surifiach Senties. Aquesta segona candida
tura va triomfar.
Defugim de c( mentar aquesta elecció perque
ningú paga creares que volern discutir el Mérit de
les diferentes personalitats que
en les
candidatures citades, pero si que trovem molt
deplorables aquestes petites Iluites originades, .p(V
ser per causes ben pobretes!
En el nostre Centre ha causat profonda extra
nyesa el que, ab tot y fig trar en la llista d'Adjunts,
no'ns hagin invitat a la reunió.
Rés de suspicacies

integraven

GENT
La

simpática

revista La Nova Catalunya que se
dedica son darrer número al
gran Pondpeyus Gener. En el sumad Id figuren
fragments de les millors obres del nostre Pegas,
catalanes y castellanes.
La nostra humil felicitado a La Noca Catalanya
per tant just homenatje.

publica

en

i'Havana,

La Diputació Provincial de Barcelona d'acord ab
el «Liceo Filarmónico» está gestionara l'establi-

duna cátedra de Declamació Catalana ab les
corresponents derivacions de Historia de l' Art
Escénic, etc., pera la millor ilustració deis nostres
artistes. Sembla que la direcció será oferta a
ment

l'Adriá Gua?.
En Josep Burgas ha obtitigut un gran é,xit ab
•Els segadors de Polonia», tragedia en un acte
estrenada darreranient en el Gran Teatre Espanyol
de Barcelona (S. de A. D. C.)
Un fragment d'aquesta hermosa obra, va obtenir
l'«Englantina» en els nostres Jocs Florals denguany.
L' Antoni López ha editat «Els segadors de
Polonia», venentse el !libre al preu de 0'50 ptes.
El conegut helenista senyor Nicolau de Oliver,
está preparant una <Introducció al estudi de la
literatura catalana» constituida per uns preliminars

etnográfics,
ressenya
nora

al

histórica

y

llingüístics,

tots els fets culturals

resurgiment

influencies que

en

en

ele que

de Catalunya

ante-

de nostres Iletres y totes les
elles s'han deixat sentir.

Se trova a Barcelona, desde fa algunes setmanes,
de París, el notable literat y colaborador
nostre, l'Alfuns Maseras, autor de L'Adolescent,
Edmond, etc.
El regrés d'en Maseras—sengons llegim en un
diari barceloni— se deu a que vol revisar la traduc
ció castellana, feta rescentment, de la seva novela

procedent

•Ildaribal».

4.'Averii,:» ha publicat el tomo 129 de la seva
biblioteca; <Les males Ilengües», comedia en cinq
actes de Sheridan, traducció catalana de Francesc
Ferrer y J. Fabré Oliver.
En una correspondencia publicada en la popular
revista teatral «La Escena Catalana», se dona
compte d'un grandiós éxit obtingut per l'Ende

Borrás

en

el

Teatre-Municipal

de Lima.

__

El pulquérrirn poeta Ramón Vinyes, acaba de
publicar un 'libre titulat: «Rondalla al clar de
huna», que ha merescut grans elogie per part de la
prempsa. L'obra del distingit amic Vinyes no's ven
cap Ilibrería.
La cornpanyía Terra las-Casas, composta tota ella
d'elements badaloníns, obté grans éxits en Vilassar
de Dalt, aont está realisant una hermosa campanya
en

artística.
Reservém pera la próxima setmana el parlar de
la

temporada teatral

del nostre Centre.

NOVA

5

DEL AJUNTAMENT
SEsstó ORDINARIA DEL DIA 11 DEL C,IRRENT
dos quarts de nou, assistinthi
regidora menys en Doménech Galcerán,
ocupant la presidencia l'Arcalde en Martí Pujol.
—Després de Ilegida fou apruvada !'acta de la
sessió anterior.
El projecte de reformes.--Se procedeix a conti
nuació a efectuar la votació, que per empat
se
deixá pendent en la sessió passada, pera acordar el
nomenament de la ponencia que ha
d'estudiar els
projectes •de reformes presentats per la minoría
d'H. F. N. R. Queda aprovada aquesta proposició,
que Ion feta por en Nadal, per 9 vots
contra 8 de
les minoríes.
En Casas explica el vot deis séus y recorda
que
va pregar ala que intervinguessin en el
debat de la
passacla setmana que ho fessin sense reserves; y
com que aixó no ha tingut lloc,
puig ni tantsols
la tnajoría ha donat ab sinceritat el seu parer
y
perqué eutenen aquesta resolució forsada han vo
tat en contra, donant la seva missió per
acabada,
empró satisfets d'haver complert ab son dever.
En Serra fá remarcar que després de quatre
mesos d'estudi la majoría no
ha donat una orienta
ció ni tan sois s'ha vist un propósit decidit d'anar
a la realisació de les
reformes, Per aixó, diu la mi
noria radical, renuncia, no vol, sentintho ruolt,
formar part de dita ponencia.
En Nadal diu que la majoría ha votat ab since
ritat, noblesa y conseqüei cia, puig en el final del
citat projecte se cita aquest nomenament. Prega a
les minoríes desisteixin de sos propósits, els
guata
diu que eutranyen molta gravetat.
En Casas replica que no pot ferse arma del es
mentat final del projecte, que Ilegeix, puig es ben
ciar. Enten que sense sapiguer els intents que
porta la majoría no poden anar a la ponencia, la
qua( ha d'esser nomenada pera buscar els medís
d'anar al empréstit, sense que avants es digui si
se accepta en principi la
realisació de les reformes.
Si la vostra prempsa local y barcelonina, declará
quels projectes son una ratera per cassar a la ma
jora; si lo que no dieu aquí ho diuen ele vostres
a fora, es molt natural que
duptém de les vostres
intenciono.
En Nadal diu que, en Casas se contradiu ab el
projecte puig en aquest s'hi consigna que'l superá
vit liquit de 22,000 ptes. que dona el nostre pres
supost es suficient pera soportar totes les cargues del
empréstit. Acaba dient que un cop realisat
préstit, aquest se convertirá en 160 ó 170 ptes. (Lo
dijo Blas y. .)
En Casas rnanifesta que no contestará aquesta
darrera afirmació si no s'expliquen les raons ab
que's funda. Al consignarse,,diu, en el projecte lo
manifestat anteriorment per en Nadal es pera de
mostrar la nostra potencia contributiva. Empró
es
veu que al llegir aixó s'han aturat aquí,
puig Inés
avall del projecte se diu que com aquestes refor
Doná
tots els

comens a
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mes

gasto pera son sosteniment y
nostre pressupost no podría sopor

portarán

un

demés, que el

tar, sería forsós acudir a nous arbitris que refor
sessin les actuals tonta d'ingressos Torna a dir que
no's poden fer bs reformes sino son per empréstit
ademés que dis
a base de nous ingresaos. dient
trayentse cantitats del nostre Oessupost ordinari se
ría una temeritat, pu'g aquest sola basta per aten
dre les més ineludibles necessitats. Acaba mani
festant que han de mantenirse en aquesta tessitura
fins que's manifesti que convergeixen pera anar a
les reformes ab empréstit a base de arbitris nous.
En Nadal insisteix y manifesta que la conver
gencia se trovará en el rí de la Ponencia.
En Casas també insisteix en que tnentres la ma
joría no manifesti ab franquesa ísos propósits, han
d'estar al aguait, puig ab quatre mesos d'estudi y
deu de govern no's pot alegar ignorancia d'uns
-

projectes de

reformes.
La presidencia din que s'está en un carreró
que la ponencia
sense sortida. En Nadal proposa
majoría,
dos
de la minoría
composin
tres
de
la
la
federal nacionalista y un de la radical.
En Casas din que s'abstenen da acceptar cap
cárrec 'dintre la ponencia mentres no's defineixi
que és lo que.s va a fer. En Serra fa semblants ma
nifestacions.
En Pujol requereix a la mejoría y minoríes
que's posin d'acort y desapareixin aquests es

crúpols.

Y quedém aixís
—S'aprova un dictámen de la Cornissió d'Hisen
da sobre pago de,comptes que pugen 5,821'06 pes
se

tes.

respectives

Comissions les ins
per Vicens Boix, en Joan
Josep Marot, en Joan Camps, en Francisco
Blanch y en Baudili Piera sobre obres; altre de la
Companyía Barcelonesa sobre l'instalació de ca
bles; nitre den Marc Pibernat y altres demanant
que sels assigni la mateixa quantitat que als demés
que varen contribuir al pago de la claveguera del
carrer de Marina; de na Dolores Atabla demanant
el traspás d'una taula en la Plassa Mercal; del
«Ateneo Obrero» demanant aument de subvenció
y den Eusebi Calvo demanant permís pera insta
lar un kios t en la Plassa Roca y Pi.
—Se queda enterat del r,partiment suplemen
tan i de gastos carcelacis.
—Se queda aixis rnateix enterat de la recauda
ció de Consums en el mes passat que es de 38,873'08
pessetes ab un liquit de 20,217'18 ptes.; y del estat
comparatiu de les recaudacions totals de Octubre
deis
1911 y 1912; la d'enguany es de 31,366'46,
pessetes o siga 8108 pessetes menys que l'any
—Passar

tancies

a

les

presentades

anys

passat.
—S'aproven
de la

les nómines de
se,tmana. Els
y els carros 224 ptes.

passada

pessetes
Mocions.—S'aprova

presidencia
Tordera.

referent

proposició que fá la
la carretera de Fogás a

una
a

la:brigada eventual
jornals pugen 114
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—S'acorda, a proposta den Padrós Salvatella, la
compra de dugues dotzenes de galledes de lona y
atxes de vent pera'! Cos de Bombera.
En Serra s ha queixat de que aquesta proposta
corresponent, contestant en
no la tés la Comissió
Padrós Salvatella que ja es acordat per aquella,
puig al ferho ha sigut en nom d'ella que ho ha de
manat.

—En Serra manitesta que quant les minoríes
insistiren en la Comissió de Governació pera que's
fessin eis sorteigs pera destinar el lloc als guardes,
el president d'aquella Comissió había respost que
ja ansven bé, puig es feien quartos.
En Nadal proposa que s'acordi veure ab gust el
procediment que s'usa actualment, afegint que'ls
qui han de destinar els (loes son el President de la
Comissió junt ab els quefes, puig d'ells es la res

ponsabilitat.
En Casas din que es partidari deis sorteigs, re
cordant que pregá a la Comissió que% tornes a
instaurar, encare que entén que aquesta ha d'esser
lliure pera disposarho, puig n'es responsable.
En s'erra pregunta si les manifestacions fetes
per en Nadal, ho son en nom de la majoría.
En Claros naanifesta que la qüestió que's tracta
es d'ordre interior; crea que s'han de posar d'acarl
per aixó el presic'ent de la Comissió ab l'Adminis
tració pera veure lo que es mellor y portarho en el
sí fi...aquella pera resóldreho. Entén que no s'ha de
votar cap classe de proposició sobre'l particular.
En Martí refuta lo dit per en Nadal, contestant
aquest retirant la proposició, interveninthi altra
vegada en Casas, qui din que no vol parlarne més,
que ho fará portantho al Consistori quant hi
haurán inj usticies.
En Pujol diu que l'Administració fa les distri
bucions del personal, estant actuest content, puig
rés en contrari s'ira manifetat.
En Casas manifesta que quant se feien els dos
sorteigs, el mateix personal había mostrat sa satis
Meció, puig donaba botas resultats.
Dimissio.—Eq Serra presenta la dimissió del cá
rrec que ocupa en la Comissió de Governació, puig
no pot consentir que lii hagin regidora que propo
sin vota de gracia per la majoría, el quals resulten
de censura per les minoríes.
La presidencia tracta de convénce'l pregantli
que la r,tiri, puig din no té motius; empró en
Serra insisteix, dient que's dona per dimita
Sobre Consums.—En Martí recorda que a una
pregunta séva l'Arcalde Ii contestá que en les no
tes de la recaudació mensual de consuma, si hi
havien cantitats provinentes d'atrasscs se consig
lo tant vi d'aquest any lo
rayen apart, essent per
consignat en concepte de vi de Badalona. Maniíesta
que, ben enterat, ha vist que la rnajor part de vi
de Badalona consignat en la nota del mes objecte
de la pregunta, eren deis anys 1910 y 1911.
En Pujol din que no'l varen enteudre; que les
liquidacions no's fan fins l'any següent; aixís
-

aquest

any s'haurá

liquidat

el del any

passat, puig

GENT
els pagesos tenen compte corrent en l'Administra
ció. Ara, quan setracta de quantitats que sonde!
deute que deixá l'Arrendatari, s ha de consignar

apart.
Prec.—En Costa se queixa novament de que no
fet res als propietaria que DO construeixen
les aceres, entre ella el de la fábrica Cros. Parla
Ilargament de la qüestió, donantli tota classe d'ex
plicacions, dientli que s'en preocupa, la presiden
cia. En Costa insisteix en que no's deixi passar res.
Proposzció.—En Martí proposa que's fassin im
primir el s Contractes que l'Ajuntament té ab empre
ses particulars per serveis municipals y que's fas
sin repartir als regidors.
La presidencia li contesta que's posará d'acort
ab el Secretad a fi de poder complaure an en
Martí.
Precs.—En Casas recorda que en 18 de Febrer y
en ocasió de la discussió d'uns aumenta d'empleats,
la Comissió de Governació, en un dictamen pre
sentat, va prometre estudiar la reglamentació de
empleats y la creació d'un Cos d'aspirants. Com
que ara, din, se parla d'auments en la confecció
del pressupost, demana que aquells se fassin en
carácter general, anunciant que en cas contrarl.
s'hi °posará. Al mateix temps, recorda tina petició
seva pera que's concedeixi un día de descans als
empleats de consums. En Claros 11 contesta que la
Comissió d'Hisenda tindrá en compte aquestes ma
nifestacions. En Casas, després d'agrair la bona
disposició den Ciarás, requereix que li contesti la
Comissió de Governació. En Domenech Renóm
contesta que se'n ocuparán.
—En Serra parla altra volta de l'enllumenat de
l'extrem del carrer de Wifred. Li contefita en Nadal
llargament, explicant lo que ha fet sobre'l particu
lar. Rectifica en Serra, interveninthi també, acla
rint conceptes, en Costa y la Presidencia.
Y s'aixecá tot seguit la sessió.

s'hagi

I¦1.•

A NUNCI OFICIAL
Se avisa que los que deseen recibir la instrucción
militar en alguna de las Academias que al efecto se
establecerán en 1.° de Enero próximo, se sirvan solici
tarlo del Excmo. Sr. Capitán General de la Regló%
durante este mes y el de Diciembre venidero.
Badalona 12 de Noviembre de 1912.—El
Martín Pujo'.

Alcalde,
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fEATRA LERIES
TEATRE CERVANTES
Flor de un día.
Espinas de un altor.
La Cornpanyía Panadés posá en escena el passat
diumenge aquestes dues obres d'en Camprodón.
Totes dues obres son prou conegudes del postre
y per tant ens crefem rellevats de parlar d'elles.
La execució bastant aceptable, distingintse en
llur treball les senyores Panadés oí. y F y el se
nyors Torelló y Vila, ademés del senyor Bals, que
feu un «Juan» admirable.
La presentació, bastant descuidada.
Per demá hi ha anunciat Los Miserables.
CENTRE DE U. F. N. R.
El Arcediano de San
Gil.
Don Gonzalo.
Diumenge passat l'estol artístic d'aquet centre
representá aquestes dues obres.
A la primera Phi capigué una execució ba-Stant
dolenta, no sobressurtinthi ni un sol deis que hi
prengueren part.
En quan a la segona, la cosa variá per complert,
poguent dirse que tots compliren. En Bosch, feu un
«Don Gonzalo» arrodonit, y encara que en algun
moment s'apartava una mica del carácter, es tal
volta la vegada que ho ha fet mellor. El qui estigué
aclrtat en tots moment, fou en Carbó, que feu un
tipo perfecte, igualment que la senyora Vidal. Bé
la senyoreta Fornés y els senyors 'Fugas, Lladó y
Maten. Els q ni no estigueren gens en carácter, foren
els senyors Sitjes y Gurguí, presentantse en escena
ridicol I un y petulant l'altre. La senyoreta Tolosa,
peró passable.
S.
—

INTtioNTIH
CENTRE CATALANISTA «GENT NOVA,. —Inaugura
ció de la temporada teatral.—E1 diumenge día 24
del corrent se representará en el teatre de nostre
Centre l'hermosa obra en quatre actes d'en Enric
Bataille, traducció catalana. La Verge Boja, pre
nenthi part els distingits áficionats senyors Gili,
Giró, Boix, Cardona Muns y altres, acabant la
fundó ab el divertit sainet den Rusinol, El pintor
de' miracles.
Per encárrecs dirigirse al conserge y socia del
Centre.
—Excursió.—La Secció excursionista del nostre
Centre sortirá demá diumenge a fer una forada ala
buscos de La Conrería, Sant Fost y Martor•elles,
esmorsant en una font d'aquells indrets.
Lloc de sortida: Plassa del Duc de la Victoria a
les cinc del matí.
**

«Demaneu Sal Vichy Etat pera begudes. Compri
mas Vichy-Etat, efervecents y Pastilles Viehy-Etat
en els ssus envases d'origen.
Retasen iota imitactó.»
**

gratuit

pera la classe obrera

:

cárrec d'en FRANCISCO DE P. VIADER
dentista del Hospital Clínic de Barcelona
curació de tes enfermetats de la boca
a

operacions

sense

dolor

Consulta particular en Badalona:
earrer de Mar, 35,

pral.

CREU
prop-passat tingué lloc
en el Saló del Consistori lacté del nomenament de
la Junta provisional de la »Creu Roja» districte de
Badalona.
L'acte fou presidit pel vis-president-delegat de
la Junta Provincial. Dr. en Juan Coma, seient a sos
costats l'Arcalde senyor Pujot*Y. varia regidora, Jut
je municipal, Ecónom de Santa :Varia Revnt. Bufet
Mas,Tinent de carrabiners, en Josep Capella.pbre. y
altres. Hl assístiren també representado de la ma
jar part d'entitats badal Dines.

8
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Obert l'acte, el president dirigí la paraula als
presenta elogiant al organisador de la Creu Roja a
Badalona en Pau Solé y Dalmati, enaltint a conti
nuació
missió humanitaria y altruista de
aquella Associació mondial, acabant son parlament

.

donant les grades a les autoritats y a tots els pre
senta per la seva assistencia
A continuació, y per aclamació, queda nomena
da la següent Junta provisional de (Joven,: Presi
dent, en Baldomer Fonolleda; Vispresident Ler, en
Baldomer San Martín; Vispresident 2.°n, en Josep
Capella, pbre.; Secrelari-Arxicer, en Josep Alsina
Baixeres; Comptador, en Joau Monguió; Tresorer,
en Josep Codina; Director de Magalzems, en
Pan
Solé .1/:lmau, y Vocals 1.er, 2.cm, 3.er y 4.rt, respec
tivament, en Celestí Vall, en Francisco Rovira, en
Josep Tramuns y en Antoni de P. Planas.
Parlaren després l'Arcalde, el Tinent de carra
biners y en Fonolleda, corresponent a les saluta
cions de la presidencia, fent tots vots pera que la
Crea Roja a Badalona tingui éxit, cumpliut aixís
ab la missió que li etá encornanada, oferint l'Ar
calde per la seva part a la nova institució, l'apoi
moral y material del Ajuntament.
Varia presents feren alguues consultes que
for, n contestades per el president, el qual després
d'explica el funcionament de la Creu Roja.
—La Junta Provincial prega a toles les perso
nes inscriptes en la Crea Roja y aquelles qui %/bi
gudí inscriurers, que passin arma diumenge, de
lea vuit del matí a les quatre dé la tarda, pel hos
tatge social, Arrabal 98, pera firmar les propostes,
donantlos tota mena de detalls pera'l séu ingrés.
**

El sombrerer del carrer de Mar, núm. 42 en
M Riera posa en coneixement de sa nombrosa parro
quia y al públic en general hacer pebete un inmens
variat sortit en sombreros yorres última aovetal els
quals ofereix a prer, cerdaderament sens compe
tencia.
,

**

CENTRE BADALONi.— líenla a la tarda s represen
tará en el teatre d'aqtrsta entitat per la compa
nyía Terradas-Casas l'hermós drama de l'Iglesias
La mare eterna
Acabará la fundó ab un ball de societat.
**

qu.e'l millor laxant depuratiu que
cura l'estrenyiment,
les febres, gasifiques, tifus,
grippe, etc., etc., es el THE ALPINO.
No oblideu

**

COS MED:C. Flensaquí els serveis prestats per
aquest Cos durant el passat mes d'Octubre: Dispen
sad, 114; domiciliaria, 207; socors accidenta, 22;
sanitaria, 58; forenses, 4; varis, ID. Total, 415
—

**

CLÍ1ICAInlicrrrAvir.
DR

-

Ink

SIC)1.4]
Cirngiá

-

1:›a&L,ZEIA¦U
Dentista

Consulta gratuita pels pobres que cagin proceits
d'un colant de l'Arcaldia.
Riera Folch, 160
Hores: de 9 a 1 matí y de 3 a 6 tarda.
**

ACCIDENT.
Diumenge prop-passat al vespre
prop de cán Canats el trarnvía atropella a un home
veí d'aquesta ciutat, produintli greus ferides al
peu que li foren curades de primera intenció en el
Dispensan municipal, essent després trIsladat al
Hospital de la Santa Creu de Barcefona.
—

**

Totes les afeccions del aparell respiratori se
combaten ab una rapidés assombrosa ab el PEC
TORAL ALPINO.

NOVA
TEATRE CERVANTES.—Dema a la tarda se repre
sentará en aquest teatre por la cornpanyia Panadés
que ah éxit hi actúa, el meto trama basat en l'obra
d'en Víctor Hugo que porta per nom Los Mesera
bles.
**

L'Aigua

de Vilajuiga, es precisainent una fór
mula médica que la natura/esa encertá pera la curació
de les enfermetats deis ronyons, estómac, jetxe y
molt especialment del mal de pedra.
Es veteen els resultats al poc temps de cursar dila

aigua.

**

CONFERENCIA. —Avui el Dr. Martí y Julia donará
en l'hostatge de la <Jove Catalunya<,de Barcelona,
una conferencia sobre'l tema <Acorta de l'Assam
blea de Tarragona».
**

OBITUARL—Dijous prop-passat deixá d'existir la
que'n vida fou mare politica de nostre estimat amic
y consoci en tl Bigas y Munné.
Testimoniém
l'arde y familia Pexpressió del
a

nostre sentit condol.
**

La Sastrería «La Confiansa» den Jose4o M. Coll
(acans J. Umbert) ha rebut els géneros novetal pera
la present temporada.

Reial, 71, Badalona.
**

ATROPELL.—Dissapte

de la passada setinana al
g-,mpu d'homes arrossegaven per les
cames, ab gran content d'una altres que s'ho esta
ven mirant. ami aquell infelís que anotnenen «Caga
la pela-s, el qual profería gratis crits. Els tran
seunts que ho presenciaren condemnaren dura
ment aital fet; entre aquestos hi havía un bou amic
nos,tre, el qual, indiguat d'aquell espectacle, ens
ho contá
No l'ora posible fer anar ab bossal pela carrera
ala qui ab sos actes donen prova de no tenir i els
més rudimentaria sen time nts?
vespre

un

**

les tres de la tarda se juga
rá un itnportant partit de foot- ball, el qual es ver
daderament esperat ab interés pels aficionats, en
tre el 2
team del <Barcelona» ab el 1." del
<Badalona» en el camp que aquest darrer club pos
seeix en el carrer d'en Manresá de nostra ciutat.
FOOT-BALL.—Demá

a

**

JOCS FLORALS.—Dissapte de la
passada setmana va reunirse en el Saló nou de
sessions de casa la cintat de la %Tina capital el Cos
d'Adjunts deis Jocs Florals de Barcelona, pera la
discussió dels assumptes generals y l'elecció deis
Manteuedors deis Jocs Florals de l'any 1913.
Lluitaren dugues candidatures, sortint triom
fanta per majoría de vots la formada pels senyors
Antoni Nicolau, Manel Folguera y Durán, Joan
Pons y Massaveu, Lluis Vía, Lluis Carreras. Agustí
Casas y Ramón Suriúach -y Sentíes. Suplents: Joan
M.a Guasch, Josep Carnet., Llorens Riber y Eduard
Girbal.
En Manel Folguera y Durán, en carta que -ha
fet pública, dirigida al president del Consistori, ha
presentat la dimissió per apreciar que es un lloc
inmerescut.
CONSISTORI

DELS

**

ATENEO OBRER0».—La Junta Directiva d'aques
ta entitat posa en coneixement que desde'l 1." del
corrent s'han reanusat les classes de piano y sol
feig, ruma aquestes a carrec y direcció del profes
sar n'Emili Roldós.
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