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Calendari de la setmana:
Diumenge.—S. Pantaleó mr. y Sias. Juliana y Seroproniana mrs.
Dilluns.—&t$. Nasari, Celso y Víctor mrs. y S. Innoeenci papa.
•D/marí.—Sias. Marta vg. y Beatrís vg. y mr. y S. Félix II papa.
Dimecres.—Sis. Abdon y S«nen mrs. y Sta. Donatila vg. mr.
Dil'ous.—S. Ignaci de Loyola fr. de la Compañía de Jesús.
Divendres.—S. Pere y Stas. Fé, Esperansa y Caritat mrs.
Dissapte.—tiiia. Sia. dels Argtls, S. Alfonso Maria de Ligori bisbe.
Diumenge.—La Invenció del cos ¿c S. Esteve preto-martir.
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BAítCELOISrA
TEATRO DBL ODEON.—Avuy diomeoje.—Tarde.—Lo drama L a venganza
de Romeo.—Altre preciós drama L a hija del sereno de París y el Rey F r a n cisco I de Francia, y la xistosíssitna comedia Dn pronunciament.—Entrada ta
qnanos.
, á*.: S** í
i í
.• j
T E A T R O D E L TIVOLL—Avuy diumenje.—Tarde y nit.—Lo grandiós ball d"
espectacle dividit en n cuadros, Parthenope —Entrada 2 rals.—No's donan sortidas.
1. . •» --•••••••¡^•S'ff^f'"!.". : .'
C-i.,-*. '
TEATRO ESPANYOL.—Avuy, diumenje —Tarde, Fatinitza, y pera la nit,
Boccaccio.
BON RETIRO.—Avuy diumenje.—Tarde. — L a tempestad, y per la nit, E l
anillo de hierro y Dos carboners.
TEATRO RIBAS.—Avuy, diumenje.—Tarde y nit —Vivitos y coleando.
CIRCO E C U E S T R E BARCELONES.—Companyia ecuestre-gimnàstica.—Avuy
diumenje.—Duas grandiosas funcions de tarde y nit.
SALO DE LA PALMERA.—Carrer de Bilbao y plassa de Junqueras—Avuy, ball
á las tres de la tarde.
PABELLÓ Y JARDINS D E L NOÜ ORIENTAL.—(Hospital y Cadena)—Avuy
á las 3 y á dos quarts de nou ball.

SUSCRIPGIÓ
oberta en Ict Administració de V ARCH DE SANT MARTÍ, pera socorrer las familias deis
Comandant y Tinent, de la Reserva de Santa Coloma de Parnés, fusellats d
Gerona.
1

Suma darrera 216,50 pessetas.—Suscripció feta entre alguns socis del Foment Martinense, 26'50 pessetas. — Suma Mal, 243 pesContinua oberta la suscripció en la Administració d' aquest periódich.

L' UN CLAU TREU L' ALTRE

¿Qul te lo cólera en Espanya?
L o . . . la... Poliiica.

Andalas.

Quasi no 's parla ja dels set de la má negra ni deis dos de la má
blanca.
Tot s' ho emporta avuy dia y part de la nit, la má amagada. Si,
la má de la Providencia, tan poderosa com modesta, y tan temuda
com es limada, amenassa de mort, segons la gent, á tot lo género
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•femení y masculí; ¿qué dihem amenassa? pega y pega á sò de campana. ¡Empero quina campana! N i la Eulària per son timbre ni la
de Huesca per fúnebre...! ¡Pero quin sò tan terrible! ¿Quí no 's tapa
las orellas avuy, gira los ulls, arruga lo front y posa peus en pólvora, al sentir ¡To.:.lon! nTo...lon!! i¡iTo...lon!!!
Aquest nom ha posat V espant; la por en lo cos de tots los espanyols.
Aquest toch de somatent te á la inmensa majoria de las familias
esborronadas y tremolant.
Pero no vulguin creurer estimats lectors que siga de por... res
•d' aixó, tan sols de... cólera.
Calma, molla calma; seny clar y reposat os demana L' ARCH DK
SANT MARTÍ—No hi ha perqué alarmarse—gran cordó de Sanitat
(ab pocas bagas y pochs nusos, perquè al volguerse desfé s' h i trobarian entre los doblechs... molts pero... molts microbos), bons desinfectants, arroparse ben be, poch rom y gens de política madrilenya (qu' es la pitjor epidèmia que poden passar los pobres provincians.

¿ E S CONVENIENT L' ESTUDI DE U TAQUIGRAFIA...?
A LA «ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA DE BARCELONA»

Molt temps feya que no habiam agafat la ploma pera escriurer
sòbre lo tema que serveix de titol al present article, y no ho habiam
fet, perqué nostras mollas ocupacions, (y per cert de carácter ben
distint que la professional) nos ho privavan, pero no, perqué bagues minvat n i per un imoment nostre verdader entussiasme vers
un art tan útil y tan indispensable pera tolas las personas que t e nen relacions y que están dedicadas al estudi ó práctica de la literatura y las ciencias.
Avuy que escribim un article, pera colaborar, si be senzillament
á la estimada publicació que 1 dona á l l u m , al pensar 1' assumpto
á que debiam dirigir nostra idea, nos ha acudit la taquigrafía, y á
la taquigrafía donchs, nos referirem.
L' estat actual dels pobles se manifesta ben marcadament que
's dirigeix al adelanto y á la perfecció, y encara que per desgracia
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"veyem en determinadas localitats y en certas personalitats desitjós
y esforsos pera detenir la marcha progresiva del millorament politich, no obstant sos desitjós y esforsos se veuhen contrareslals per
la corrent noble y brillant qne las clases socials en general demostran teñir pera adquirir més y més notable ilustració.
Dintre, donchs d' aquesta corrent perfecta y armoniosa, las arts
y las ciencias mereixent major estudi, y més acabada perfecció, y
ensenyansas que eran avans dot previlegiat de certas individualitats y de pochs conegudas, avuy se popularisan y se cultivan ab
verdader profit y se obtenen novas aplicacions y més esmeradas
teorías.
¿Y en mitj d' aquest brillant concert de cultiu de las arts y las
ciencias á quin estat se troba la ensenyansa del art taquigráficb...?
Just es manifestaxbo; Y art taquigráficb se troba en lo major gran
d' abandono y son estudi es conegut solzament per contadas personas.
¿Será acás perqué no sia palpable é indispensable sa utilitat..."?
nos preguntará potser algú que no coneixerà sos rudiments, y nosaltres contestarém: es tan indispensable, es tan necessari, que la
taquigrafía es lo motor que dona vida á tots los demés estudis, y
que sembla impossible, y sembla que no pugui ésser, que en F últ i m quart del segle xix 1' art taquigráficb no sia ensenyansa general y coneguda com los demés arts que serveixen pera representargráficament lo pensament bumá.
En la actualitat redubit es lo desenrotllo taquigráficb espanyol,,
y contadas son las aulas establertas en nostra nació. Las corporacions taquigráficas son tant escasas, que tant sols coneixem las dos
associacions de taquígrafos establertas en Barcelona, y no sabem si
n ' existeix cap més en alguna altre capital; suposem que no, puig
ne tindriam noticia. En Madrid b i ha lo eos oficial de taquígrafos
tlel Senat y del Congrés, y encara (ja fa molt temps) que s' bavia
parlat de la organisació d' un Institut taquigráfiieb; no creyem se
•realisés tal fundació, puig bo sabriam.
¡ Quanta diferencia de nostre moviment taquigráficb comparat
ab lo desenvolviment que obté en las demés nacions! En Alemania
existeixen un gran nombre de societats taquigráficas, lo mateix en
Austria,é-Italia, en Fransa bi ha establertas distintas corporacions
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xttnogmficas, las que publican varis periódichs, y en Rusia hi ban
bibliotecas dedicadas exclusivament á la taquigrafía. No farem referencia d' Inglaterra base del modera renaixement de la rápida
•escriptura, ni de los pobles Americans ahont, especialment en las
repúblicas del Sud, obté, cada dia més desenvolviment y práctica.
Ara bé, considerat tot lo que referent á taquigrafía havem exposat en nostre article ¿es necesari que 's procuri fomentar 1' afició
a l estudi de la taquigrafía?... Ho creyem indiscutible; Iotas las personas amants de la il·lustració social debuen procurar se conegui
un art que ausilia á tols los demés estudis en general, perqué per
ell se ve ab complert coneixement de lo que se pronuncia en las Cátedras y Ateneos, y per éll las páranlas que lo vent se las emporta
quedan exactament grabadas pera que puguin ésser conegudas
per los que no están presents als discurs, y per medi dels maravellosos métodos taquigráficbs las concepcions repentinas dels grans
oradors, dels sabis en las aulas; no son concepcions que puguin
passar desapercebudas, y sian instantáneas manifestacions que
prompte quedan olvidadas, sino que la taquigrafía perpetúa la paraula dins la velocitat de la pronunciació del disertant.
Nosaltres no podem menos de recomanar altre vegada 1' estudi
del art de la escriptura momentánea, y no tant sols lo recomanem
pera que tingam afició á son estudi, sino que lo recomanem també
per que comprenem sa utilitat verdadera y sabem los bons resultats de sa práctica en totas las manifestacions dels distints rams del
saber bumá.
P. COMPANY Y FÁGKS.
B i r c c l o o » 3 de Juliol de IBS*.

SECCIÓ

CIEISTTÍFICA.

"Pocas novas podém dar á nostres benvolguts lectors aquesta setmana, puig que totas las ideas y tots los pensaments que poden suministrar los bomens cientificbs, están fixos ab los resultats y
•estragos «iue produheix lo cólera assiatich en Tolon, Marsella y sos
alrededors. Moltas son las precaucions que s prenen, per en cas
que 's propagués tant terrible epidèmia, y numerosos son los preservatius per us particular que aconcellan seguir las notabilitats
médicas, per més, que com lo mal no es encara ben conegut, mal po-
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den conèixer los remeys. Avay, diuhen, que deu usarse '1 coure,
baix las següents bases: 1 . " Pendre pildoras que continguin un
miligram d' oxit de cóure, progressivament, es dir, los dos dias primers una, quatre dias duas, vuyt dias tres, no passant ab tot de
cincb y procurar reposar de péndrelas en arribar á aquest número
durant altres vuyt dias, per continuar seguint lo mateix sistema;
2.on courer los menjars ab utensilis de cóure, cuidant ab tot de sa
perfecta llimpiesa; 3." usar com desinfectant lo sulfat de coure.
Altres proposan lo sofre baix la forma d' ácit sulfurós, lo que 's
consegueix cremaatio; y com á consecuencia usant de begudas sulfurosas sempre bonas pera purificar la sancb. Partidaris bi há de las
duas opinions, y nosaltres creyém que en si no bi ba més que una
sola, puig que tant 1' óxit de cóure com 1' ácit sulfurós, no son més
que grans seductors, y per lo tant en lo cas de faltar aquestos cossos
y admilinl que sigan bons com anti-coléricbs, lo que nosaltres no
bem de discutir per ser menos relators, no duptem que de la mateixa manera podrían utilisarse las píndolas d' ácit aiseniós á 1 m i l i gram, presas ab las mateixas precaucions que las de óxit de cóure,
per ser també aquest cos un dels més poderosos seductors, y tenit la
ventatja sobre lo cóure de ser més gran anti-berpélicb. En lo n ú mero següent donarém més detalls de Is remeys aconcellats per las
celebritats médicas com á preservatius del cólera.
Higime de las begtidas: En nostra humil opinió, aquesta deu ésser
lo principal punt de vista de tot ajuntament y junta de sanitat, no
en circunstancias especials com las que atravessem, sino en totas
épocas, per la senzilla rahó de que, degut á son gran poder disolvent, son las que poden transmetre més enfermetats estomacals.
Tres son las begudas més generalment usadas, Y aygua, lo vi y los
licors; essent las duas primeras las principals.
Respecte á totas ellas en general, procedería descriurer tots los
mellors medis empleats per analisarlas y com no podém ni debém
cansar la atenció de nostres lectors^ dividirém nostre travall en -altres articles que publicarem en aquesta secció, aconcellant ab tots
que tant los que per son carácter oficial, tenen un deber de
mirar tant important tema, com los particulars que deuhen usarlas, procurant fer tots los medis per descubrir las moltas sofisticacions que 's cometen ab las begudas en general y en especial ab lo
v i , que es lo mellor reconstituyent quant es pur y bó, pero que 's
lo més gran destructor si conté impuresas y sobre lot colorants.
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. ¿Quins reactius son los mes precisos esseut practicables per lothom y conèixer la pureza de un vi? Molts n' hi ha, pero en tot aconcellem la acetat de Plom que precipitant tola la materia colorant
del vi y filtrant, passa tola la materia colorant artificial, y per lo lanl,
si filtrat lo liquit passa sens color lo v i es pur, y si passa colorat prova que "s impur. Las cantitats en que deu usarse aquest poderós y
sencill reactiu es per cada 10 parts de v i duas de acetat de Plom;
ab aquest medi los colorants de anilina, produbeixen un color vermell en lo liquit filtrat, y los colorants vegetals un color amoralat;
usant aquest medi pot teñirse la seguretat de descubrí las més petites impuresas colorants del v i .
Un altre procediment sencillíssim, encar que no molt exacte, y
molt familiar, es lo següent: S' agafa una molla de pá y s' empapa
bé ab lo v i que s vol analisar, y després ab molt de cuydado 's posa en un plat que hi hagi aygua sens reMóurela; al cap d' un ratet, s' observa ó que s forman eslrias de vi com una estrella lo que
demostrará sa puresa, ó que tola 1' aygua es de un sol color sense
cap estria lo que provarà que hi ha colorants; axo se funda en que
sent distinta la densitat de 1' aygua y lo v i no deuhen barrejarse
ab facilitat més que quant hi ha un colorant per lo poder disolvent
de 1' aygua. De modo, que ab un v i impur no pot presentarse ab
facihtat en un sol gol una capa d' aygua y una altra de v i separada ab una mulla de pá.
En le número pròxim continuarém ab lo desenrotllo d" aquest
important tema, contant sempre ab la benevolensa de nostres estimats lectors.—P. G. M.

SOCIETAT LA ALIANZA DEL POBLE NOU.
Posadas d" acorl la Junta d" aquesta Societat y Redacció del periódich de la mateixa, acordareu introduhir en lo repertori de las
mollas festas que ve celebrant, una de las que més honran lo poble
que las presencia per la vàlua moral é instructiva que reporta, tal
es la de un Cerlánien literari (local) pera qual objecte publica lo
següent
CARTELL.
ï. UNA FLOR NATURAL á la mes inspirada composició poética de
TEMA LLIURE. Lo poeta que n siga guanyador ne deurà fer present
á la dama de sa elecció, la qui proclamada REINA DE LA FESTA passa-
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rá á ocupar lo lloch destinat pera fer entrega dels demés premis als
que 'n siau guanyadors.
I I . UNA PLANXA DE PLATA AB LO SELLO DE LA SOCIETAT SOBRE CN
MARBHE NEGRE. Regalo de la Societat A la mes acertada composició
en vers ó prosa, en calalá ó castellà, que respongui al segtient tema
¿Qué 's la Societat A lianza? Será preferible si es en vers.
I I I . UNA ESCRIBANÍA DE PLATA. Ofrena de la Redacció á lo més
ben desenrotllat travall en vers ó prosa, català ó castellà sobre Zas
veutatjes que reporta la instrucció als pobles.
IV. UNA PLOMA DE PLATA. Galana ofrena de D. Sebastià Guillomia. al que ab més valentia y en vers català canti Lo Progrés.
V. UN OBJECTE DIART. Regalo del director del per i ódich L' ARCH
DE SANT MARTÍ, D. Joan Serra Sulé. A la mellor tradició ó llegenda
del j)lá de Barcelona en prosa ó en vers català.
V I . UN OBJECTE D" ART. Premi ofert per varis socis d" aquesta
Societat al que mellor canti Zo travall.
V I I . UN COMPLERT SERVE Y DE CAFÉ. Regalo de D. Baldomero Font
duenyo del cafó de la Societat, al que en vers català y ab mes agudesa demostri Las tragerías del cafalé.
Ademés se concedirán accèssits consistents en riquissims d i plomas, á criteri del Jurat.
Se admetrán composicions obtant á premi, desde la publicació
del present cartell, fins lo dia 31 d' Agost, ab la precisa condició
de que deuràn ser originals é inéditas. No 's farà entrega de cap
premi als autors que 's firmin ab nom supost ni contrassenya.
Las composicions deuràn ésser remesas en casa lo Secretari del
Jurat, carrer del Triunfo, núm. 107, debent venir acompanyadas
d' un plech clós que contindrà lo nom del autor.
Forman lo Jurat calificador los senyors don Daraàs Calvet, President.—Don Antoni Ferrer y Codina.—Don Vicens de Romero.—
Don Domingo Canti, Vocals.—Don Baldomero Roger, Secretari.
L' acte de la repartició de premis tindrà lloch en lo saló d' espectacles d' aquesta Societat en lo dia y hora que s' anunciará oportunament.
Poble Nou 13 de Juliol de 1884.—Per la Comissió organissadora,
i?. Roger.
NOTA.—Los autors que resultin Uorejats, al anar á rebrer lo
premi, tindran obligació de presentar lo document necessari que
acrediti ser vehins d' aquest poble.
Están eximits d' aquesta condició los socis de «La Alisnza*.
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C A N Ó F U G O
¿Perqué el transcurs dels omys fa tornar lo cabell
blanch?-?erqae va perdent la forsa vital que necessita pera
sa completa nutrició; pero aquest inconvenient s' evita usant
lo Canófugo que prepara lo farmacéutich
Ballcells. Es
un líqnit que sens tenyir retorna paulatinament lo color p r i mitiu al cabell esblanqueit, forliüca i cap, y no perjudica en
lo mes mínim Demanar prospectes en la Farmacia del autor,
Ronda de Sant Antoni, 76.
Lo Canófugo 's troba de venda en los depósits següents:
Perfumería de Lafont, carrer de Fernando V I I ; Perruqueria
de I)uch, Rambla del Centro; Perruqueria Moderna, Passeig
de Gracia; Farmacia del Dr. Massó, Rambla dels Estudis.
Demanar prospectes en la Farmacia del autor. Ronda de Sanl
Antoni, Tí).

FÁBRICA D' AYGUARDENTS
Fundada en 1790.

üsslilacíó y recllacíó í alcolmls, pete alfiii
de J . RICARD HANGEL, Hamburgo.
FÁBRICA Y ESCRIPTORI
Passeig Cemenliri, 119 y 121.—Passatje Cabrinetty, 10,
Igualtat, 4, 6, 8 y 10.—Barcelona.

L O H E N G R I N

ANIS

MARCA ESPECIAl registrada (una estrella ab cinh puntas, JASÉ ROIG.)
BARCELONA..
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Aliment lo mes sa, nutritiu y económich.
Lo Caldo CiUh preparat ab las mellors carns de bou de 'Is
richs pastos del Uruguay, dona instantáneament y sens preparació
de cap mena lo millor caldo que pot desitjarse; y á diferencia dels
demés caldos y eslractes usats ñus ara, lo Caldo Cibils es de un
gust agradable y esquisit.
Se vent en lo carrer de Sant Pere, n." 35, tenda de comestibles
de F. Francolí (avans Pedrola), Sant Martí de Provensals.

S' ha celebrat lo 1." sorteig de 12 bonos sortint premiats los
números y noms que á continuació s' espresan :
Núm. 12. D. Antoni Mir.
» 62. » Joseph Cal vet.
5. » Catalina Massaguer, viuda de D. Joseph Sala.
»
» 17. » Arturo Valls.
59. » Francisco Jordi.
»
6. » Joan Solà.
<
96. » Alvert Vila.
»
74. » Joan Vilá.
14. » Andreu Forns.
»
35. » Salvador Cañellas.
»
34. » Salvador Cañellas.
»
71.
» Solà Germans y Puntí,
»
Lo que 's fa públich pera que arri vi en coneixement dels i n t e ressats.—Sant Marti de Provensals 24 Juliol 1884.—Lo President,
Domingo Serra.
SECCIÓ

OnCI-AIL/

Administració de Consums de Sant Marti de Provensals.—Estat demostratiu de la recaudació obtinguda en los Fielats d'aquest poble desde 'I dia i8;al 24
del corrent mes los dos inclusius.—Fielat n.' 1, Pessetas: 25 t4'96—Fielat n.° 2, Ídem
i562'95.—Fielat n.° 3, Id. 2041'74.—Fielat n.° 4, Id. i4i:V04.—Fielat n.° 5, ídem
346'38.—Fielat n / 6 , Id. 72'83.—Fielat n.° 7. Id. ooo'oo.—Total pessetas: 7951'90.
Recaudació obtinguda en 1' Escorxador durant lo mateix termini ab expressió dels-
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caps sacrificats y pes de "Is mateixos -Caps, 745.—Pes, kilógs. i40o8'o2 —Import,
Pessetas: 2801'64.
Sant Mirtí de Provensals 24 de Juliol de 1884.—Lo Oficial del Negociat, JOSEPH
ADIIETLLA.

Administració de Correas de Sant Marti de Provensals.
Nota de las cartas que per ignorarse lo domicili de sos interessats s' han continuat
en las llistas d' aquesta Admiaistració desde '1 11 al 18 del actual.
Jessing Melcher.—Joseph Pujadas.— Esteban Badia. — Antoni Subirá. — Antoni
Salerí.—Francisco Bars.—Joan Baladetas. — Pere Custey.—Antoni Benito y Grande.
—Vicents Rovira.—Braulio García.—Magdalena Obiol.—Miquel Castillon.—Salvador
Ventosa.—Valero Salas.
Sant Martí de Provensals, 14 de Juliol, de 1884.—Lo Administrador, Sebastià
Llorens.

S E C C I Ó K.EX.I.IC3-IOSA
Parroquia de Santa Maria del Taulat.—Avuy, á las deu ofici ah práctica
dominical, y per la tarde á las quatre y mitja tarà la funció reglamentaria la Associació de la Cort de Maria. •

IST O "V" A- S

—Ab motiu del acort pres per nostre Municipi, consistent en instalar algunas fonts en alguns importants barris de nostra població, entre ellas en
lo Fort-Pío, s' ha presentat k nostra redacció una comissió de vehins
d' eix barri donantnos las gracias per havernos interessat diferentas vegadas per aquesta millora. Per tal motiu donem à aquells vehins la enhorabona, aixiscom à nostre Magnífich Ajuntament.
—Per segona vegada posem en coneixemen dels contribuyents de
aquest poble que hajen pagat la contribució de la sal per concepte d' industria y de territorial, presentin sos recibos al cobrador, que 'Is serán
abonats los impors d' una de las dos; puig qu: aixis deu ésser, tota vegada
que la Uey prevé que sols es obligat pagar dita contribució en concepte
del rendiment major que 's satisfaga.
No tant bona noticia podem donar à nostres lectors respecte als molts
contribuyents que 's troban encara sens poguer arreglar sas altas y baixas
per rahó d' haver trasladat sos establiments à altres subjectes, ó per haver
ingressat de nou al cens industrial; n' obstant, las moltas y activas gestions
que practica lo «Centre Industrial», y lo clar coneixement que 1 recaudador respectiu te de la misió que desempenya, lo que 'ns fa creure que dintre pochs dias quedarà degudament normalisat tant important ram de la
Administració Económica.
No podem dirho aixis de las moltas papeletas d' apremis que cada dia
passan als contribuyents tot y tenint corrent sos pagos; ms per avuy no
dihem més, perquè ab los pochs dias que hem observat lo cobrador de contribucions actual, li reconeixem justicia é inteligencia per arreglar lo que
fa dos anys ha sigut un conflicte pera la bona administració de San Marti
de Provensals.
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—Molt nos ha sorprès la conducta observada per lo senyor Secretari de
"La Alianza», ab referencia à la publicació del cartell del certàmen literari local que celebrarà dita Societat, y que públiquém en altre lloch d'aquest
número, puig mentres los demés colegas lo publicaren el diumenge proppassat, nosaltres encara no l* haviam rebut.
Dit cartell apareix firmat en lo Poble Nou y à qontinuació se llegeix la
següen t
NOTA. «LOS autors que resultin ésser premiats, al anar à rebrer lo pre<cmi. tindràn la precisa obligació de presentar lo document necessari que
«acrediti ser vehins d' aquest poble.»
Sentim havernos de ocupar de «La Alianza» en aquest sentit puig desitjariam que algú 'ns espliqués ahont se expendeixen los documents que
acreditin á qui '1 posseeixi ser vehi del mentat Polle Nou.
—Segons veurán nostres lectors en la Pulla literaria del present número, insertem un important travall que últimament hem rebut de nostre
dtstinguit amich don Eduart Toda.
—La distingida companyia de declamació de la Societat Ceitantes. ha
pres è son cérrech lo bonich teatre del Cassino Provensalense, pera donar
una funció lo dissapte pròxim, 2 d'Agost, à benefici dels infortunats de
Santa Coloma de Farnés.
Se representarà lo drama en 3 actes degut à la ploma de don Joseph
Echagaray, Conflicto entre dos deberes. Lo protagonista del mencionat drama està à càrrech del conegut y aplaudit aficionat don Enrich Borràs.
Alguns coros d: aquesta localitat cantarán las millors pessas de son repertori.
Donat lo noble objecte de dit benefici, y al incansable zel de sos efectuauts en pro de la desgracia, augurém un pié complert.
La Societat cedeix gratis lo teatre y aixís creyem ho fan alguns altres
cedint lo que per dret los hi perteneixca lo que aplaudim de veras.
—Fa algun temps que per totas las cunetas de la carretera de Mataró
passa contínuament un bon doll d' aygua clara que generosament los propietaris de la fàbrica coneguda per ca n Isidret han cedit al senyor Buxó,
degut á sas oportunas gestions. Per lo que aquells vehins ne surten beneficiosos no cal dubtar que n' estarán molt agrahits.
—Sembla que 'Is agents de Sanitat nombrats la setmana passada pera
que sanegin habitacions y Uochs públichs de nostra població; de tot se
cuidan, menos de sa obligació, particularment los del barri del Taulat,
puig son moltas las queixas qu' hem rebut, las que trasladém à qui correspongui posar esmena à tant descuidat é important deber.
¡Que aviat que hi som!
—Hem rebut lo primer número de Lo Renaixement, butlletí mensual
del Centre Catalanista d'Igualada al qui desitjém tota mena de prosperitats.
De son article Lo nostre propòsit copiém ab gust las següents ratllas,
que son las que de tot cor pronuncian los que ansiosos vetllem per lo boa
nom. y honra de nostra patria catalana.
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Diu aixíe:
«Aquells que per lo partit politich abandonan la causa de ia patria:
aquells que no saben prescindir d' escrúpols tan perjudicials com ridículs
y "s deixan dominar per mezquinas ideas personals, no son patricis ni 'I
nom d' aytals mereixen.»
— L a acreditada revista quinzenal La Higiene para lodos, dona à sos lectors los següents concells pera la quinzena:
Lo Temps y la Higiene —QÜ&Q lo calor es de 30 graus á la sombra, ab
ratxadas de vent calent, com si bufés lo Simoun, y la atmósfera es asfixiant
à certas horas del dia, y per afegidura truca à nostraa portas lo cólera
morbo assiatich, es necessari pendrer serias precaucions.
Aixís donchs convé evitar k tot tranzit io tenir cólich j a que el! es lo
primer entre 'Is síntomas més constants y terribles de 1' enfermetat. A
aquest intent es d' alta prudencia abstenirse de tota classe de begudas geladas. aixis com de fruytas pulposas y molt especialment de melons y sindrias tan ocasionadas á produhir desarreglos de ventrell.
Los banys, sobretot los templáis, no sols no son perjudicials, com equivocadament creu lo vulgo y ho escampan no pochs metjes, sino que ho
creyém de alta conveniencia, baix lo doble punt de vista de la llimpiesa
de la pell, en quan facilitan la transpiració y ademés pera combatre las
irritacions gastro-intestinal?, tan comuns, per rahó del calor excesiu, y
que son lo primer pas pera la explossió del colich.
Aixls donchs es bó pendrer banys generals.
Molt útil es. ademés portar algun vestit interior de cotó ó franel-la, á .
li de evitar refredaments y parar la transpiració, que podrían determinar
una reacció intestinal y lo cólich tan temut.
Evitinse. finalment, los excesos de totas classes y la fatiga, aixis com
lo retirar tart.
Fassis us del caldo y carn ben cuyta sobre tot, y si 's vol algun lleuger
refresch, prénguise ab moderació horxata d' arrós y de xuflas.
Ab aixó y molta tranquilitat d' esperit y no parlar may del cólera, se
pot viure confiat.—Dr. Vertías.
— A l parlar en I' últim número en una de las novas, del ferro-carril de
Tarragona. Barcelona y Fransa, aparagué y Saragossa; lo que nostres lectors segurament esmenaren.
—No deixan de presentarse moltas vegadas pera Is alcaldes que saben
fer degudament us de son mando, certas ocasions que semblan de prova
pera 'Is mateixos, y avuy nos veyem obligats ¿ dir al senyor Buxó que dos
casos d' actualitat te pera donar á compendre als provensalenchs la seva
disposició en lo maneix de la justicia.
Nos referim á lo que succeheix ab los femers del Fot-Pio, y ab lo de la
fàbrica del senyor Rocamora.
Referent als primers sabem encara que no oficialment (y 'ns dol dirho,.
que nostre Alcalde ha donat ecérgicas disposicions, quals resultats esperem.
De la fàbrica del senyor Rocamora j a deu saber nostre Alcalde, y si no
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ho sab li direm, que dit senyor à semblansa del senyor Nin del Fort-Pio,
està disposat à no escoltar sa autorisada veu y per mes que diguin y fassin los vehins d' aquell barri, continuar ab sa industria.
Lo senyor Payarols, regidor avuy de Sant Martí de Provensals, que viu
en aquella barriada ¿qué fà? ¿qué pensa? ¿11 falta un dels cinch sentits?
Deu teñirse en compte que lo senyo Joan C. Alesan. di^ne fabricant eu
nostre localitat que 's dedica à la fabricació d' adobs, tancà sens indicació
de cap junta sanitaria una de las més importants seccions de sa fábrica (y
no com equivocadament diguérem en un de nostres números passats tota
ella), à las primeras alarmants noticias de Fransa. No ho ha fet, de molt
menos, aixís lo senyor Rocamora y qui sab si la seva industria es pitjor
que la del senyor Alesan.
Recomanem molta energia.
—Deya la Renaixensa del dia 19 del corrent:
«En la vehina població de Sant Martí de Provensals, entre son carrer
de Catalunya y las parets de tanca del blanqueig de don P. Achon y de la
fàbrica d' estampats de don Joseph Ferrer y Vidal, s' hi ha establert desde
fa pochs dias un depósit d' escombrarías pera engreixar porchs, que es
molestia y amenassa constant pera tots los vehins. L a repugnant fetor que
d' ell se desprèn sempre y sobre tot quan los porchs hi furgan, es tan irresistible que es molt justificat lo disgust de tot aquell vehínat; y al disgust
s' hi afegeix lo tristíssim efecte que produheix veure fixat en lo frontis d'
una de las casas més próximas à dit repugnant femer, una excitació de la
Junta municipal de Sanitat de la població, recomenant als vehins la h i giene y la netedat.
Tingas ademés en compte, que molt aprop del foco d'infecció de que
havém tractat, n' existeix desde fa alguns anys un altre inconvenient com
lo novíssim, y deduheíx la rahó ab que 's queixan aquells vehins.
Excitém donchs lo bon cel de la comissió nombrada en aquesta ciutat
pera l a inspecció de las condicions higiénicas dels voltants de Barcelona,
à que s' ocupí del present assumpto, y quant avans mellor, puig quant m é s
temps passi, més difícil serà fer desapareixe '1 citat foco d'infecció à causa
dels interessos que s' hi puguin crear.»
Hem procurat passar per dit lloch y no podem menos de fer nostre tan
justa queixa.
—No som tan egoístas com la Junta de Sanitat en fer á saber a l p ú b l i c h
lo que ella be obligada à fer valentse de la prempsa, y tan es que fem com
que no fem.
Aquella Junta acava de disposar qne 'Is carnícers de la plassa Mercat
de l a Unió posessin desinfectants en sas respectivas taulas (tancadas); disposició molt justa j a que al obrirse al matí Uensan molt mala olor deguda
al greix.
—Està j a acabada la reforma dels loeals pera hospital provisional en la
carretera de Mataró y paratje dit de «Las bugadas», en lo desgraciat cas
de fernos una visita lo cólera que per ara sembla s' ha contractat ab algunas poblacions francesas. Hem tingut ocasió de visitarlo, y per la espayo-
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sitat del local, ventilació de las salas destinadas per separat als dos sexos,
aixís de colérichs com d' observació, administració, cuyna y demés dependencias, nos semblà que pocas serán las poblacions y tal volta Barcelona mateixa que 'na aventatxin en tal establiment. No podem menos de
felicitar á la Junta de Sanitat, que ab tan pochs diaa y petit gasto ba fet
semblant instalació, sobretot al propietari, que galantment y sens retribució 1' ha ofert pero mentres durin tais circunstancias, y al senyor Buxó à
qual incansable patriotisme y may desmentit amor á Sant Martí deurém
lo citat hospital provisional.
Deu fassi que tais preventivas midas no siguin necessarias.
—Fem à saber á la Junta de Sanitat que en lo carrer del Anden, hi han
tres reixats de ferro que son altres tants respiraderos de la cuneta que
conduheix las ayguas brutas de las casas de la Plassa Mercat y que infestan de tal manera als vehins y transeünts fins al extrem de dimos alguns
d' ells que si no s' hi posa correctiu seran completament inhabitables los
voltants del Uoch à que 'ns referim.
Seria molt convenient que per evitar tal corrupció se tapessin à la major brevetat.
—Hem rebut galantment imprès un quadret en prosa catalana titulat
Amor Etern, degut à la ploma de nostre amich y colaborador, lo conegut
escriptor catalè don Miquel Figuerola Aldrofeu, é llustrat per los distingits
artistas don O. Mestres y don J. Tarrascó.
—Hem rebut una ben escrita Memoria sobre lo Ferro-carril Internacional per lo Pirineo Central del Port dels Alfaques per Monzón à Benasque y
á Bagnères de Luchon escrita per son director don Joseph Montiñó Dalman.
—Sabem que en las obras del Ferro-carril d' aquesta població á Llerona
y en los trossos en construcció de Moneada, 's donarà ocupació à tots los
travalladora qu' es presentin als encarregats.
—Sembla que en lo cas de que la miseria prengui estada en nostra població, nostras autoritats están dispostas á obrir travalls inmediatament,
ja sigan en realisac milloras, cementiri, oberturas de carrers d'ensarne
novas vias de comunicació, etc , etc., quals propòsits en lo desgraciat cas
que se 'n hagi de fer us, la població en massa ho aplaudiria.
—Senyor Buxó: fassi tot lo que puga pera que als vehins de las Casas
novas no se 'Is tinga tant al olvit. Repetidas vegadas s'han queixat ab sobrada rahó respecte al servey de correus, puig aquest nombrós vehinat té
d' anar & tirar las cartas als bussons de Barcelona ó be al Uoch més aprop
qu' es un quart d' horaà lo menos.
Creyém qu' ab aixó sol, bastará pera que nostra primera autoritat gestioni ab lo senyor Administrador de Correus la instalació d' un bussó en
aquella important barriada.
—Hem rebut lo número 8 deL·iEstación, important publicació de modas, qual número va acompanyat d' un bonich modelo-dibuix y magnifich
figurin ilustrat.
—Nos ha visitat per primera vegada E l Figurin Artístico, periódich de
modas que baix la bona direcció de la distingida professora donya Cárjne
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Ruiz y Alá "s publica á Barcelona. A mes de bonichs y elegantissims figurins s' hi veu en lo present número una secció de literatura ahont hi colaboran distingides escriptoras de nostra comptal ciutat.
Aceptem ab plaher lo cambi.
—Las caixas de segurs sobre la vida han tingut de suspendre en part,
son moviment d' entrada segons de quinas personas . en virtut d é
tanta aglomeració de gent que acut á sas oficinas pera asegurarse en
cas de mort; y tot per por d' aquells grans hostes que per ara viuhen en
Tolón y Marsella: tothom se pensa morir d1 aquesta; aixó sembla pels
voltans de Nadal; bi ha un desvari gran pera replegar la grossa de Madrid: no més ara hi ha la diferencia, que n i n g ú vol no sols la primera
sino cap dels premis petits d' aquesta grandiosa R i / a que se 'ns prepara.
—Las bugaderas de Tolón s' han negat á rentar la roba dels hospitals,
per qual rahó los presos han sigut encarregats d' aquesl travall, oferíntloshi rebaixa de cena.
—Diu £ 1 Comercio Aridaluz, acreditat periódich que ve.u la Uum á S e villa.- . .. . . .
ta*'-i!
?
*'
*TV V .
*T
«En Marchena s" han fet operacions de llanas blancas hasta 1.500 arrobas per" amunt, als preus de 77 rals una, y á Jerez de 1,100 arrobas de .70 á
74 rs. blanca y 60 ra. negra.
—S' observa aquest any, que tanta confiansa 's tenia en la cullita del
vi, que en moltas comarcas, y en particular en lo Panadés fins á Molins de
Rey, los grans de rebim cauhen, quedant solament penjant lo tronch;
també s' assecan tots los pàmpols, y n i c g ú sab á que atribuhir tan estranya malaltia. E n cambi. á Andalucía se prepara una abundant cullita com
may s' hagi vist.
E n los tomatechs també succeheix identich cas, y generalment tenen
los que surten al mercat un gust agre, semblant à la llimona.
—Per primera vegada ns ha visitat U'n periódico mas, periódich que s
publica á Saragossa un cop á la setmana.
Aceptem gustosos lo cambi.
—Curiós es lo següent fet que conta un periódich de Valladolit:
«Feya quaranta vuyt horas que una pobre dona no havia tastat una caixalada. Compadescuda una vehina seva li entrega un tros de carn de moltó y varias patatas, pero 's trobà sense foch y sens carbó y ni diners pera
cómprame; en tal estat, se fixà en un moble vell que tenia oblidat en un
recó.
Va agafar una destral y comensà à destrossar lo vell moble, y quina seria sa sorpresa al trobarse un doble fondo, del que tragué una respectable
cantitat de billets del Banch de Méjich y unsas mejicanas, posadas en un
mitjó de seda primorosament brodat.
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