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La dignitat catalana

En Valentí Almirall, en toeiva obra ca{> O o a f e r e n o l a I m p o r t a n t
dal «El aUalanisnja·, contrastava là làmejjO (finÜr^Ü periodista a«aM don Carles
table degcuioradó de la rassa catelàna. V i l
à dir que, respecto la. casteHana teu la mà- MHK. resident fe molts ançys a Cuba. y que'a
toixa constatació. Pcró aixó no » cap consol «rofas «atudnvsnt en no^rs dutat, donarà,
pera nosaltres, catalans. SI la nosua vàlúà dkimacgs vinent a te onzs dol mati, una
étràca ha baixat, si te belles virtuts catalanes oonl'wwifc pètattea sobro'l tema següent 1
s'han afebbf, es diner dels jutriolos d'ara
•fXuabdó, (desenrotllo y ptepctKÏei ancià da
posar de relleu eb propis defecte y mostrar
ds exemples de vtrior que contribueixin íü i'AasodMidi da Dependenta dd Comoia da
l'Havana
nostre redieesament físic y moral.
.
Entre to wlles virtuts afeblides, hi t a
AqueVa Associació es una de to més tortes
la virtut de la dignitat. iNobla y ogregto orfluutoidoBs ds la dependenda mercantil
virtut, aquesta I Et senitimenl de d 14,011 lat es que wtarixirai', no sols a Cuba, sinó a tot
una de Les caracterLstiqiues dels catalans. So- d món, y tó »snyor Marti porta la delogor
mort y tot en Mamni de Montoliu encara ha
pogut entoirarto y benedrio, comparuutlo amb cM fle la mateixa pera íerla conèixer en el
d acmldnient d'humiliadó y de baixesa, tak- viatge qun catà realitzant per Espanya, y
racterfsiic dcUs alomaiiiya lía dit aquest culte aMnÉMtnirnr i'-M-b te AaMBMH* m DK<
escriptor que'l sentiment de dignitat es un B U r t W d d nastMB pals.
tresor dd caràcter català. Es veritat. Doncs
La conlerencb unirà Üustrarla amb pro»,
tenim l'obL^ació dd custodiarlo gelosonvent isnriow» ttumlw«» d'una magnètica oolro
aqXMst trepor de la rassa, Y ja quo avui d «àó (de icúo^alte dd Camí de l'esmentada
trobem minvat, la glòria més grossa que pol AsBodadó y de to principats drçtcndoncte
""tocar à la getieradó catalana àctuàl cs d'aquatt^ gom BifcUotoca, Sanatori, Patis da
de Icrlo créixer, la de tornarto i la pleni- «birjo, OU, eU.
tut dds bons teonpò do Catalunya. Pobla rio
l a oomlrrenda dd senyor Marti es espera*
en dignitat tra'i nostre. RestiUiimli aquesta
riquesa espiritual, que ha d'essor el major da amb gran tmerte per la nostra degeOi
orgull de la petna nostra. De totes te pèrDKTCBntü.
dues que poden sofrir els pobles» la més
dolorosa y la més vergonyosa & la pèrdua l a SBOOIÚ do R e l a o l ó y Tpeball
de la dignitat.
f,
Eixéuvoshi, ara, PenscUhi un moment, « «
B dUuoa y dl mars darrer», se reuníreu
talans. Per una caricatura mansà conlrà Mà- per prunera vqgsxla, després de pendre pescat
drid, d director responsable dd desaparegut sió dds sous carreg*, els individus que to«|Cu-€U(t» ha sigut condemnat per aquesta rn nomenato pera oonslitulr to Junta da
Audiència à tios anvs de presó. Una llei iniqua, antteuropeo, tota contra Cataiunyà—y Gorav de ta Secció Permanent de R<ian4
que ha servit àlhora contra'b catalans y co&- y TVebail dd Centre Autonomista de DeIra'ls espanyols no coniormiste—ha íel po» pendenta de Conu-p. y de l lndu.lria, oclossible y legal aqueixa condemna desmesura^ ptmà sessió doble cn virtut d'haverse dd
«matar ds qüestions de remarcada importanda, cnKled, injusia, bàrbara
Peró no es aixó lo püjor, per molí terribls efe pen la clfMsw%
que sig\ü. L'afront sagnant, grefci, intolerablB
Ekítre aquestes^ se Iraolà extensament y sfl
ea qua aquí so persegueixi y as castigui amb sdvenlaren alguns tnoonventonts que preimplacable rigor la més UcU ofcana dels ca- seatava l'obrir Jo, dexte'l primer dd mes
BALNEARI DE PRIMER ORDE — TEMPORADA DE PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
talanistes à Madrid ó à qualsevol Iros gros
Situat entre l'estadó y el poble de Caldes de Malavella (Girona). Telèfon de la xarxa de ó menut ctó la terra no catalana d'Espanyà» viijravt, en hores dlumcs la tBorsa de* TraGirona combinada amb la xarxa de Barcelon». Distancia de Barcelona: Ea tren lleuger, 2 hores y det>de Madrid o desde pro vinc ies se ptt* ixJV poml depundent, Secretariat do la Sec30 minutif en tren correu, 3 hores. Aigües miner-raedicinals, termals de 60 graus, a'carnes, f.iii insultar amb brutalitat, amb sanya, àmb ció fwnmaaln, quo serà ouidada d'una mabicarbonat-sòdlques. Sense rival pera'l rcuma, !a diabetea, y les afeccions de l'estómac, ui'lecwnaia y amb moía ais catalan.» y. 4 C4- lura taçfxUk ppr personal ben apte y ac1
. I
ttu- I 1 '
fetge y melsa. — Grans comoditats y servei esmerat en totes les seves dependències. taJuniu.
Ah. si la nostra digni tast nacional y persoA d m l n l a t n a o l ó : R a m b l a do lom F l o r a , I B , ontroaaol,— Baroolonm
AM matdx, era també objecte dd dia
nal fos ben viva y eelés ben desperta! Da- pera ta sessió, to qüestió plantejada entrfl
vant la condemna dnl «jOu-cutl», que ta oonIrasf escandallós amb l'impunitat daqucll en- l'Institut de Reformes a la Cambra do Cop
IreHIe» fasügós y borddler d'«EspaAa Nu&- m m y u^oe.d a to entilats de Dependents,
va». com ens encendríem dlndigàadó, com sobre la signiriració y límit d'aquesta paDeaconfiéa de les imitacions
crioaría d nostre sentim^it ofès y trepitjatI ntuis, pera resoldre juridioamenl alguns as*
Perquè es humiliant y depriment la toleian- sumptes plantejats en d cos colegisUtiu, coneda benèvola amb què's miren els atacs, te vvoba en ooncórro a l'iníorniació oberta per
tntamies y te indeocncies contra <;.-! .Iu.-;y... b OunJbra, a quin efecte s'eslà redactant
nien tres aquí veiem caure «La Tralla» y el
€|Cu-ciU!» sotal pes do la protesta gerreraJ
Se molgué també en criteri nm]Ai y lliy entrtti à la presó els sous dinectors responsobte per electe d'Una sentenda con» beral. sobra una oonvodoria rebuda, conl
c AOVOOAT a la P l a a a a d ' U r q u I n a o n a , 2 , a e g o n , p r i m e r a . Hores de conG R A N ESTIMULANT D I G E S T I U . Damaais a tots els colmados, cafès y bars.
dempnaloria. Peta nosaltres son les mate a reewfcanda d'acords picsos cn l Assambloa
sulta; de n o u a dotzo y de q u a t r o a aot*
por.u'es, tl·i gesWB despectiu» y les puntades de Cmflk^
do p« w dehi ensoperbits thidalgos». Y \ai
de nosaltses, remenses polítics, d dia que, Pro t r a b a l i Intonalu
oelona uhriaca, no faltem a ningú al res- On poi- 6 en molfy ens propasisem!
Abans d'ahir se reuní cn d Centre Au'onocal qiie r< Irobera la nostra dignipecte, per xuleria; no fem el Don Joan inso- tatCafalars,
gairebé
perduda.
Cal
que,
en
te
ocasions
misa
ds Dependonh dd Comare y de l'Inkot .pels airrers, llcnianl injuries per flors aixequwn d cor valent y d cap aitívol y
substituint l'in: ni per VÍS mans. Sora ds , junys closos. Un poble caigut en tü dustrto, la Comissió de Ddegats d'Assodaaixó y altres coses mesurades y correcte, lluita, Irepiliat per la forsa, mereix respecia dons de Dependents Pro Tr btil JnlensiUf
peró som grcllars. Toia Espanya ho diu. Pcró un poblo blinrat, ajupit, pacient, rebe- a í'otjecSM de canviar impressions sobre la
«
; —
dor de tots ds cops, amb el ressort de ta marxa d'aquesta trastendentd reforma
Quantes vegades nois han llensat en ca- Quan una senyora entra a un tramvia, pol- dignitat
Desprès ds donarse lectura a raries coromput, no mereix més que una llàsr sí quo no li cedim massa diligentment
ra, com si fos decretada en una assambka
munéoadoos rebudes de cases de còrners que,
tima desprciciativa,
)
d
mostre
seient,
peró
aquella
senyora
no
nacdanai de Catalunya, aquella càlificíkió de
f
(D'cEl Calb)
oom a ivfc d'ensalg, establien el Treball Inbandoler aplicada'l Cid! Fou un crit de la esooliarà cap ind;gni:af, ni l'agraviaràa mans
tensfa, b comissió s'ocupà d'un plac da
de
senyorets
empellals
de
xuto
ploma del senyor Prat de la Riba, quan en"smfanja de pràctií» resultats y pd bon
cara no tenia Intencions d'actuar com a
oomensament dd qual, prega als dcpendcnlí
gran conseller d'incipimls buròcrates. Que
de còrners en general, que li facilitin una
segueixi ben tancat el sepulcre del CW y
El nostre üuslre amlio y correligjonari doo nota de to cascs que ells sàpiguen tenen ésben en repòs Ics seves cendres, péró siAlbert
Baslardas, ha enviat a («La Publicidad» (sUerts to rotorma, doncs no obstant y d l
guins permès creure que'l senyor Prat do
treballa que's realitzen pera saberho se troba
la carta següent:
(
la Riba, va parlar amb prou justícia del
amb dificultats d'informació.
«Son Hilario 23 JuMo 1912. ,
seu enemdc d Cid, amb molta més que d'alSeguidament de ooailecciorada la 11 .s'n de
ST. Director de «La Publiddad.»
tres enemics seus contemporanis. Es dar
€1 Q. Jf. T(. de
l'important nombre d'eslablimenls que teEl nas'ro diari ha consignat ja la nova del nostres oontra-torpillertt Crearem dugués no- que'l pobre Cid, que en mitg de tot era un
Muy sefior raio y distinguldo amigo: AJud Trolxiil Intensiu, se realitzarà una
Sani Çervasi dido directamente en los comentarios que nen
darrer discurs de Mr. Winston Churchill da- ves petites flotes de contratorpiUor»; una bon home, no'n té tota la culpa do les
totrawa gestió, pera avciLbar més encara la
dedica
«La
Publiddad»»
al
último
discurao
seves
malítotes.
£
n
aquell
temps
eren
inéluSe'ns envia pera la seva publicació la nota
vant del Parlament ajiglés. Però aquest dis- enguany, una altra l'any que vé.
tmftorntadó d'aquesta reforma tant desi jadol sefior Layret, y eunque enemigo de po- da per Ja nostra dependència mercantil.
diblcs y no hi ha per enfadàrse si hi ha següent: 1
,
curs, per la seva importància, mereix un
>Estem preparant una nova promoció de qui creu que nixf com cn ds temps llegen«La Junta Directiva dd C. N. R. de Sant lémtes, le ruego haga constar to siguientej
major espai y un més ampie comentari.
otcialo. EU manteniment de la nostra supre- daris dd bandldat andalús, aquest arribà Gervasi, fa constor que no sols no forma part
Que on la Asamblfo e la U. F. N. R. hd
El discure del primer lord do l'A'-f—'V macia naval en el Modiíerrà, a despeses de a estar equipat y disciplinat, servint als de l'organisme que s'ha conslituit baix d elegido, junlo con ei sefior Layret, para forr;·r·T·:.-.-·!.;i·! ! - - ! c \c Icntativc-s fotes pe- la supremacia general a travers del món, grans senyors d'Andalusia, les mísnades del nom de oComttè d'acció de te entitats do mar parte d d «Corcsejo», por d voto de 130
Cid també visqueren del pü'atge, recomrepresenlanles.
ra arribar a la Umi'ació dels armàmonte, ens privaria de lonir la superioritat sobre pensa de guerra en l'Edat mitjana, posantse l'ü. F. N. R.» si no que jamai ha pensat foi"- 1 Que de dichos representantes, no llegan
mame,
y
Iqual
criteri
ja
fou
exposat
pd
deleAnglaterra aumenlarà consjderaWement b les tres més fortes potencies coaligades, son- al servei dd rd moro o cristià que milita' gat d'aquest Centre en te diverses reunions a veinte los que han desertado de las filaa Hem rebut ka carta següent:
^•a esquadra, responem així n l'au ment so comptar una superioritat del 60 per cent pagava»
preparaitories per portar a cap dita mslilu- de la Unión, pera ingresar ea d reformismo Sr. Direotor de EL POBLE CATALÀ.
'
Present
Y, por consiguiente, que no considero hodo Ica esquadres do u Triple Aliansa. En el sobre la po'.enda méstorta,Aixó seria impoSi'ls què's regiraren contra aquesta apre- ció, ja que dcsde'l seu comensament hi ha li eia,
Distiogt
senyor.
sino
muy
real
y
efectiva,
la
represenfons da la follia dels amuunento hi ha la s i mos una cdrrega que la situació no jus- ciació històrica, ho feren de bona te, hauràn visí una greu pertorbació pel partit d'U,
tación que al igual que el sefior Layret, ten- Pdm flustradó dds que puguin haver Ho,
nvalüat ^ [ ^ ^ ^ Y ^
üu8 tifica pas, seria una mala polílica y una també de sortir a la dcÍTUsa d'al ires héroes, F. N. R.
Barodona 25 de juliol 1912.—El President, go d honor de ostentar en dk-ho organbmo S*1 • «Cnrta Oberta on en Francesc Matheu,
acaba de bescantar don Miquel d'Unapunte de v i * d'Alemany y d'Anglalena mala estratègia'l confinar la nostre supre- que
direotivo; rdrendoda úllimamente por
por ma- í^*??1*. *_.l'0r,e* Ç^tolà», tnsertada efl
P.
Parera.^
>
muno, en d darrer «Nuevo Mundo». Diu'l
m per ara, d probU-ma insoluble, puig macia naval en aigües determinades, sen- savi do Salamanca: «No me cabé la menor
nifestaciones de adhesión de diferente pun- fedidó de diluns, dia 22, del diadi que tant
ee£a Jove Cata/unycr,, tes de Cataluna, en los que, aíortunadamente, digiament dirigdx, copiem a contimmeió d
tot Jo que reaülzon cn matèria d'armaments se tenir en compta la nostra supremacia ge- duria que las heroicidades quo llevar on a
neral.
han reperquttdo las disidendas de Bar- oGd enviat d dia 21 per aquesta Junta Dirco
cabo en cl Perú los Pizarros, los Almagros,
Je3 grans potencies no es ^
cosa
^
En la reunió de delegats celebrada anit no
ihfa a don Frederic Castells:
,
Carvajal, etc, las cumpiieron en verdaderos en èl C N. R. de Gracia, ha quedat oonstiluit celona.
rodant en un circol viciós. L'Anglaterra pardfanoraUa senyor: Reunida la Junta cq
»No indicarem pas tes divers» disposi- occesos torcenarioK, en estado fdKil^»
Se
reitera
de
ustedes
afedísimo
amigo
J
aquest Comitè d'acció d'entitats d'U. F. N. sérvidor,
sessió d'avui. Invent estat vostè cridat an cHa^
, ^ PrinciP« *> la seva superioritat na- ciona que adoptarem pera fer fron* a to
Adou, llegenda! No eia pas l'ànima la que R., havent sigut dcgils per unanimitat ds
val, la qual ^ [aría definiUva si no eres diverses eventualitats. No obslanl, es clar
ALBERTO BASTARDAS.» el senyor President U ha preguntat per quiempenyà an aqudls aventurers, sinó la le- senyors següents:
nes causes ha deixat d'assistir ais concerti
<íu^n ;més ds armaments actuals. L ' A l ^ que'la vaixells relativament antics quo fins bre, la malaltia. Una febre heroica, si's vd,
Ramón Farré, Esteve Gatuellas, Josep Mldonals per aquest Orfeó els dies 17 de Janer
n^ya aspira precisament a destruir la su- ora composaven la flota del Mediterrf se- però íebre
Uet, Antoni Palà, Ignasi Ribera y Rovira.
y 10 ds Julloi adual, liavent respost vost^
IW'orilat anglesa, ^ per això so nega a rien una presa fàcil pcra'Ls poderosos naviTal vegada sigui aixó una exasperació de
nferait tl primer concert que no hl assistí
" € / Cor del poble,.
perquè «cregué tenia més obligació d'assisadmetro la limitació dels armaments en son lis moderns. E l medi de salvaguardar con- l'Unamuno, o bé que fins to fobres degetir •! ^estrena de «TiLayna» quo el concert
wlat jmwsnt Y, menlrestan», tala avinensa venientment els interessos britànias en el neren a Espanya. Els disset milions d'esLa ponència de «El Cor dd Poble» convida
panyols agafen te torcianes, logren a quada l'Orfeó» yreferental segón, que era cèrf
No's
veu
pas
solució
a
la
greu
crisi
econò68 imjxjssiblo.
Medilerrà, es establir a Malla esquadres for- ranta graus do febre y no ja'l Perú, no hi BÍS companys Albert, Pons, Palà, Núfiez, mica |de l'Hisenda esponyotetíaffié tetoa oom exposa en sa excusa escrita,
Costal,
Carreras,
Farré
y
Tiiixfans,
avu^,
a
to
però cque d hagués volgut assistir ai ooar
«La Època» diu:
í L'Aus-jà y Mtalia, atenent, profebUment midables. Mai les nacions han aurnemtal els podrien arribar més que fins a la fannacia, deu de la vetllo, a l'Ateneu «Democrada»,
domanant una mica do quinina.
«Estaba descontado que habría que pro- cot hauria pogut (erho deixant ta Idna.»
jndmacions de Berlín, han decidit aumentar &eus armaments amb tanta aotivital com avui,
Aragó, 13ó(, a una reunió.
Vistes aquestes cxpdiaadaDS, la Junta D*
rrogar las obUgaciones dd Tesoro que venSe recomana puntual assistència,
le8 5<bvcs esquadres and» vaixells do gran y la tasca de defensar l'imperi britànic ha
cen en 15 de agosto próximo, porque ni po- roniva tel sentiment de comunkarli l'acoH
'devingut
àrdua,
car
to
seves
possessions
Poder. Creu l'Anglaterra que aquests aupres en aquesta mateixa sessió dit
€n £ e r r o u x y l'-Cmiliano dian convertirse en Deuda dd Estado, ni iwfaifan
mcutsrompeml'equilibri de te forses na- is'extenen sobre totes les mars.»
doBr a *c«É ds baixa dd Cos cbord, puig
serreembolsodasen metólico<
Pera ovilar to insolències y els escàndols
Ei qude y son escuder dds radicals, van
Vals del MedifcSré. En això sa fonamenta'!
Pero lia Ramado la atendón que sean pera to bona marxa de l'Orfeó es pred» quq
Malgrat aquest aument de la Bota angle- dels fjxantcjadors, prloposa un escriptor de
^ou ocrebuanent dc la Cota anglesa medi- sa mediterrània, aquesta no tindrà en d Madrid cn to columnes de l'tHeraldo», la marxar ahir cn d correu de Saragossa cap «nwaxlos dichos valores por seis meses, ds tefividus que composen Itemeníat Cofl
«rrania; Housaquí com al jurtifica M. Chur- Mcdi'errà una supremacia absoluta, com ja promulgació d'una Ud contra tot aqudl que a Logfoúo pera pendre part en d míting de desde luego prorrogables por otros seis, par- eberai avanCposín d compliment dd» seag
de paraula o obra, amb apariendes de gà- pnesentadó dd candidat L-rrouxisla don Flo- ra lo cual se emiten nuevos tltutos, y so- desyn atortaaltra mena ds oonsUeradonfl
CflUl:
renci Bello, que's presenta en l'decdó par- bra todo, que al expedir d decreto 00
indica Mr. Churchiü, Aixó vol dir que l'An- lantcría, ofengui a to dones.
perecoafa.
Barafetn 20 ds Juliol Os 1913.
«La poderosa esquadra de cuirassats que glatcrra,en d Mediterré, compta amb la floPcró de l'diklalguía» castellana, y la gra- cial per aqudl districte que tindrà lloc ha ja aprovochada la ocaslón parà hàcar 414
gurtas insinuaciones sobre d pian finsndera Dea d guardi moto anys-—P. Al Ba M
ta faancesa cosa que, al seu tom, demostra ciosa corx.-via madrilenya y Ics cos Uses pa- properament
^ ^
t i * W Mal,a V * base
que làene formado d sefior Navarro Rerer- J. D —El President, Francesc Matku- E |
^«KKUaria, y podrà, si'l cas se presenta, que l'«entenfe cordiale» té realment per bnse raules dd llegendari tirar flors, ont queÇesiíons
derj
Carrjer
Secrdari aoddcald, F. Ufcirat»
ter.
den, després d'aquesta demanda, que deu
P^ar en el Mcditerrú. Rcíorearcm amb qua- una convenció militar pera'l cas d'una guerra. ésser urgentment necessària, quan se fa en
Sa D. FVadertB CteteBa.
Gràcies a les gestions dd nostre estimat
Porque, de este modes tos que posecn
Oi
qusnt a laouaadó (f*e fa de kfee«t|
cuirassats l'esquadra de Malla,
la
primera
plana
d'un
ro-atíu?
La follia dels armaments no oessa, doncs.
amic don Jaume Carner, per Governació los valores de que se traïa podian resolvar
mpla&sant les seves unitats per altres molt Cada potencia justifica—llógicament, desde
Nosaltres, ds catalans, rebem de Iota Es- s'han destinat 4,000 pessetes pera acabar les lo que to oonviniese con pkno conoefananto en les HMBS, IS desmentim rodonanwnt, %
pe «fasciendím a discutir les altres ^•iM'jHi
^
fortes, y l·iUa sorvird do baso als nos- d seu punt do vista—la creixensa dds pro- panya la fama do grollers. Tothom que ha obres de conducció d'aigaes al Vcndrdl, com de causa, mientras que ante d silencio ot- qus to «Cstto Oberta» conto, perquet boa
un dia a Catalunya, vingut d'allà de indemnitzadó de les despeses que ocasionà la dai, se corre d riesgo de que vacüea en
110113 «ÍT^K creuers. També aumentarem pis armaments per la dels armaments de estat
dds itegldors haurà ja a^feal m o f
d'Ebre, parla de que aquí no s respecten les malura de l'any passat
(
acudir a la renovación los que bace dos c r M
Bat*
tot quant podrtem dto
^ÜJTe dels nostres submarins y dels les altres potencies.
taules del cafè, que ningú cedeix d seu
a&os estón esperaruia
lloc en d tramvia ple a una senyora y
€1 se/jyor Corominas Por dlo, la emisión de 85 miltones en pbll- O «aludtt aíooMoGament d aen a S.
allres menudemeies que seràn veritat, no vootones hubo ya que limitaria a 45, y deaFRANCESC MATHEU I
Fa una selmana que'l nostre eminent amic pués esta canlidad ha sido redudda a 11
lem esbrinarho, pcró que no afecten pera
don
Rere
Corominas,
se
(roba
estiuejant
amb
res a l'urbanitat subslancial d'un poble. En
nul lones 200,000, por efocto de te rtemAvui s o p o a a r à a la vent/a la
canvi, qui pol dir que passejant pds llocs la seva fainiàb a Vila&sar de Dalt
bolsos pedidos en las anleriores prórrogaa
mós equívocs, fou injuriat o molestat en les
Es posilic, por tanto,que en la actual se
€ / senyor Cambó pidnn
d e n
C o r o m i n a s seves iuines o en ies seves alígriés? Ni
nuew» reeonbolsos a melilico, cuando
quina sejiyum podrà coolar que ha escolal Tesoro menos te convienc, y que de esté
uic. Ctnrnn. sa -Bsxcc.if»
Diu
«La
Veu
de
Catalunya»!
pronunciada a la Sala
Imperi
tat cn llengua catalaaia una gàlànteríà vio«El nostre dislingit amic y company dod modo se desscrcdi'en unos valores que anNegociém
cupons d d Deute 5 ; i r r io«
ienta o ha sofert amatories inteiriperanoies? Francesc Cambó marxarà avj|i(l a fer una ex te alcanzaron gran estima en lo» &:piialis- Amoi isí /le el»
y
Hursca»
4 per io'> vencime/it
venan en aquesta a d m l n l a l r a o i ó
• • « # • Valdrà i s o é n t l m o
tas 3' en la plazaat
No som buscaraoiej no's veuea» per Bar- cursió per l'Europa oiienl*.,»
Afoat pròxim.

E L

S I G L O

GRANS MAGATZEMS

BANYS DE MAE
Complert asortit en Trajos de bany pera senyora, cavaller y nens, Llensols, Barnussos, Toballoles, Maletins, Gorres y Sabates pera bany.

MU M M l IS (EDIO passeig ii M\i i plassj M i m i ]

Aticles de tempotui defil9 cotó

MOBLES DE V I M E C Y JONC

:::::: pera platja, jardí y cases de camp : : : : : :
Neveres, Geladores, Banyeres, Aparells pera
dutxes. Sifons "Sparclets", Filtres pera aigua.

Novetat en Persianes, Cortines bambú

: z z z i z = : Esterilles jonc, etc, etc.
Quoviiaros

y

vins

Pibernat

V i c h y

C a t a l é n

baixm

Ampolles de 72 centílitres.--Preus sense envàs.

Dipòsit y venda de 1* «oli extra^ de la •«Granja
de Ntra. Senyora de la Misericòrdia de Reus.,,

PERE COROMINAS Y MONTAÍlA

Aixarops y Horxates F O R T U N Y

CHAMPlNILLi

L'antagonisme anglo-alemany COMENTARIS
La llegenda

€/ discurs de Jtfr. QhurcIjiU—JZa flofa
anglesa serà aumenfada.~J)fir. Qhur~
chill declara que aquesta ha de con~
servar el seu "marge de superiorité,

Notes polítiques

Una resposta

U DOIÍI linDDtiiHili! ID HamaiD
L'angunia econòmica

Llei pera "hidalgos,,

wfcïr^'

KJ^W1TS

GonterenGiB

FILLS DE F. MAS 8ARD4

j ! ^ ! Pobte Català,, — Divendres 26 de julÍQl_dgji9Ji

artículas que no han ni siqulera hH,,
£1 g o v e r n a d o r a M a d r i d
las màs de las veces son conlrarios n ^ ('",
Espiri'úalizados,
sf;
etnvucllos
t
n
J
a
doter que ralreguín; fa B acudeís per si sola
Durant la nit esld enllumentida per unes nida luz crepuacular recueido, P^» vi- Ahir ^ « e sortí cap a Madrid per assump- do do pensar.
|
511 «io,
aont hi ha la vida. Els qui no més saben gru-1 Uanternes »lc pBp?r. De dia esüí resguardada ves, perromiirt, auténticos son los cpusodios tes^rtícM'lars, al seu dir, d governador beMottv*
esle
sudlo
t
l
habor
hw-^A
fer y grunyir contra la cultura de l'idioma no de la llum solar per unes persianes de bamde amor qud Pedró Corominas « ' " P * ™ " ^ e r í ^ e r à a la Cort segon, «liguA un Sociedad para d domingo, dia 28
es,<
han menester que'b tirin pedres precioses,
Donàvem compte ahir de l'arribada a nos- sinó bones pedrades pera que s fassin més en- bú ; aquesta cambra dom a tin jardí espléndit esta obra-tn d*> sólo, hay
rriente, a todas 'las Sodedades obre?? Co"
0
dos
dics,
estant
de
tornadaJ
dissabte
o
l
y ombrós.
f
tra dutet dc k i delegació de la comissió de fora.
admirar, porque 'ei aulor
dM ^
. ^ i Barcelona, & un tnitin dc caràcter n^- ^
El palau està rodejat de parcs magnífics. ante nosoü^s lo m^,, SCC™1« p^nCT'wn,^6 diumenge pròxim al matí.
Aigües que havien anat a Madrid pera gesl'jiScament les aclifuls decidides y sostinsodetario, y tomo dicho aclo no Jincr'"
memorias
no
lo
bace,
Icva.lo
dejm
p
a
l
o
l
^
o
D.iraít
la
seva
^
.
^
^ T üci
. t to
tionar del poder públic la seva cooperació e gudes tenen la virtut de crear adeptes y pro Fa més de quatre anys que'l .Mikat no ha
oelebrerso. por causas fajenas a nuair 1:1
dc?
manament
de
la
provincial
Secreban
Ja soiudó per aquella proposada. Y reculliem séíiis. An afpirsls jovenets qui's lamf nien en sortit de aa residència.
afàn exhibidonista, smo ton el do *******
t
kintad, sirvan estàs lineas da aviso n.,! Vo"
alguns conceptes emesos per nostre bon amic castc 114 de l'intrusió de la llengua «oficial» en En tots els temples budhístes de Shinlo y obra espiritnl sacrificando en aras de la mo- Govern dvif, senyor Dío.
dos aquc'Jos que "hayan recibido nuesti^ ·0"
don Joaquim I.kihl, traduint les impressions la «egonal», jo'ls diria: Si hi voleu posar de Tokio, s'han efectuat cerimonies pera'l ral y de la cstélica los màs ínlunos l^doies
vitadón y para 'los comparicros qn^ (y.?.'"'
aue b conrissionals portaven de Madrid. P©ró remei an aixó vosaliaes els joves no podrits jprompie restabliment dd. sobirà. .
de &u corazòn, como vii'íjen conocedra oc P a r t o a do l a p o l i c i a
dèiem al final dc la noia quc'l senyor Uuhi pel filistcisme polític o pseudo-sportiu, els i L'arcaWe fia visitat a\"ui ois principals tem- su bennosura que. para danzar aula las ànis
S'ha presentat (una denunda contra Galltero- presentes en aquella 'Asamblca y volaron •
cho acuerdo.—La Junta Directiva.» •
^
•'havia teitcat en un moüciós mutisme al íor- qui estimau de veres la llengua y l'esperit de
de su dios, ven<?a sus verguenzas y se Oesples en ds quals s'efectuaven rogatives eii poja dc v-elos. No todos serlan capaces do ni MBMttdK italià,
inuiarti vomtltrea determinades preguntes.
Mallorca, deixau estar lamentacions: doneu- dit sentit. .
secdò
de
joieria
de
lestabUmont
de
don
' |
Y per aquesta reserva y per La manera com vcp a (ijua viva propaganda, y sobre tot prediCuir tmi levantado y ptïro ejemplo. t n ei Acustí VSIIIMH
,„
r.
eB va cxprrs^irse, vnrem volguer veure a lo queu amb ï oxemp'e, amporant excbislvoraent
esfado didiosísimo dei cnamoramicnto, en
EI príncep Katsnra
w denunciant va anar a l'establiment esque obeïen deiermlnadcs campanyes que des- fidioma nostre.
el cual el mundo y la vida adqinoren nuc- mentat, comprant una andí. valorada en
París, 25 —EU viatge del príncep Kalsura a
iae aquí s'han fet contra la comissió d'Aigües.
y divines valores para el fehz corazón 1 500 pessetes, emportàntósla y i e n t oue ja
Y tot aixó per esperit d'amor n la Hengua
N.in'tn-s lexpliració de l'euigma eH lia pàtria, no dc despreci al castol·là com vol su- Son! Pctersburg, a l^objocís dc determinar un que sólo entonces sabc comprenderlos, bro- portarà b diners m6s tard, y no is hi dug. é
nemblat trovcrla en dos fets ben significatius: posar tot aquest remat de pécores ignorant?, nou tractat delimitant les esferes d'influencia tó eu cancionos la alegria del autor quo
El comprador anava recomanat per un
Primer. En que I preu de les perlcnencies que maldt si son ca passos de llegir una oda do Rus t i y del Japó on Ja Mongòlia y )cn la nuíva anu» había compuelito versos, m los
amio
de la cosa. i
que s'adqulmxcn, ha baimt, metcés princi- de n i Líuis sense adormirsej
volvió
à
eseribir
desruís
da
aqiidJo.
Ahora,
. Mandxuria, marca una nova etapa cap a lé
palment an cl senyor IJuhi, d'una petició d;
conquesta econòmica do la Xina del Nord y al quorer dar é todos la'es poesías, enlazalap
120 milions, a un acord en principi de 72
Ahir BO celebrà'l partit, esperat nmb taml'arreglo de les qüestions liligioses deixades Corominas, si^uiendo cl eicmplo toortei
milions; io qual, naturalment, fa sospitar
do «La Vita nunva», con la historia línca dtf
A don Mariàn Higuera, en el ferrocarril df eapeotació, entro'l segón «tauna ^ .g.
en
sospens
pel
tractat
de
Portsmoulh.
que en aquesta dastiucia enorme de 48 milas varias cj-LUíislaacias on que! íucron floli robaren un rdlotgo y caceua celona> y primer del «Now-Caiaion^, r"
, M. Flourcns, ex-minisitre de Negocis exlran- reciendo. Yo no soy quien para criticar ver- VaU^idrera,
lens hi devien haver unes exlcnscs notes mard'or y un portamonedes amb 35 pessetes.
gers, ha fet importants declaracions prop de sos, però si ha da hablar con la veraddad
Comenéd amb una torta arrancada (U
ginaís, que, de^gracLidament p<*· aquells que
aquest assumpte.
I
cCataloniK» que domini dura;.! ura |.,. , *
thavíen de llegiries» han estat esborrades.
cuo tan hidalgo eiemplo requierc, màs me
Gran llana ada
tona.
eusto la salsa que las lajadàs; mil N·eices preSegón. En que alguns que patrocinen en
el concurs solucions dd Pirineu y d'altres
' París, 25.— Durant unes maniobres mililars te-o lo pvosa càlida, densa, robusta, opulenUna mngití/ioa sortida del «Rarcclonns
La polida ha donat compte al Jutjat de
•ocs, tofinitament tnés cares v oneroses que
que aquest mati s'efectuaven en Héricourt, ta dc imngcnes y de g'iros, on que Corominas que en la nit dd 20 do l'actual se vn comdre dominà, no obstant, Italtar contra sol \
Consultats
els
doctors
Lnbbé
y
Davcnícro
tw pas 1 adoptada, han acudit a cémpúnycs pel diari parisenc «Le Matin» respccle'ls pre- un soldat perleneixrait a Mn regiment de dra- sabé tradudr sus fueirtes senliatientos, que un robo de corretges en fa fàbrica de carbons pendent
de violència, insídies y escàndols amb l'únic ceptes h:giénics que han d'observarse durant gons ha mort, aïra vessat son pit per una Ikm- no estos versw, Rmciilos y sinceres, es ver- do don Pere SiJforés, situada en e! carrer do
Engràcia del tCatalcnia», «itrà un tgoai,
objecte do fer fracassar fa proposta de la els mesos d'estsu pera evitar en lo possible sada que involunlariamcnl li doné un com- dad, però sin la abundando, te expontanei- Mallorca, 463.
que
es ovadonat.
dad'
y
d
jugo
de|
los
tropos
de
prosa
qua
comissió.
la calor y els seus efectes perjudicials, han pany seu.
Les corrdgos robades s'han valorat en pesi
(
Alguns «còrners» contra'l «Barcdona»
le sinen de pw^ule. La rima no ha sido setes
Y ins Bcmblh que aquests de les dsmpony^, contestat lo següent:
son
1.172. S'ignoren els autors.
trets sense resultats.
«priaión imagmariaï para eí poeúai
en els seus dcsvarls nan anat clesde en LerEl doctor Labbé:
Contra*!*
alsaciana
Desju&s
do
Iddo
cl
tbro,
nos
scnlimos
roux a l'avant-oambra del trono.
DVn
hennós
«hoot»
l'Alcinlara,
dd
«Bar,
1. Eviteu'l sol, oobriuvos el cap amb barPeró tampoc an ef senyor Lhihf l i po- rets lleugers y procureu portar també coberta
Plarís, 25.—Diversos estudiants d'Aisada y mejoms de lo qua éramos anles, un mundo
celonaa enlra'l primer pels seus.
guérem treure ni una paraulh referent o la la nuca.
Lorena que pasejaven tran qui lumen! por un de sensadoaes y recuerdos, ahogados en los
Al capi <!• poc, l n un nou t nt .
i
Un
altre
«parle»
de
la
pobcía
defa
lo
sereoovecos
del
olma
por
las
miserias
de
cada;
conducta del Icrrouxísme an aquest afer. Pe2. VcstSuvos amb robes lleugeres, amples dols jardins d'Sirasburg, foren detinguts per dia, \udve al primer plano de la condencia ; gQent:
A la segona port, d domini dds borcera sapeguer quelcom d'ai\ó hem tingut d'anar y dai·es.
suboficial d'infanteria, amb el pretext dc nos cnorfeU'lecemos de ser hombres al ver
«AI matí d'avui (2-i) han promogut un fort lonins. Cou mfs marcat; obtingueren 3 «gocls»
• beure a altres fonts, y en aquestes hem po- 3. AKmcnteuvos moderadament amb una un
que practicaven fespionalje prenent vistes fo- cómo en u n corazón humano, e'n raedio do esvatot en la botlleria coneguda per can més, fets per l'Espdta y Sans.
gut enterarnos de que hi ha hagut, per nn alimentació lacto-vegetariana.
togràfiques del canal que passa junt als murs las drainstandas exleriores menes setectaa Onofre, Situada a la Rambla de Santà Mónicà.
Els jugadora foren ovacionats pd joc que
costat, una tt ntatrva den Lerroux, en cali tat
Menjeu fruites cuites, pelades y, s d'una fortalesa. ,
f
puedej! gsrminar emociones tan puras y be- estant en complet estat d'ubriaguesa un fill deacnrutlfereo, digno d'ésser ai·laudit.
de copartkcp den Gonzal de Hi vas, pera bre4. tot,
madures.
Foren conduïts a la preíccluia. deixontlos ilas; en nosolros vivei el propósilo de hón- del marquès de Robledo y Chavdu, resident
teure sí's podia arranjar una indemnisactó
Pera'l diumonga s'anuncio, un partit enAbsteniu vos dc conserves, de dokos a
pera aquest, y, dc l'altra banda, y amb moltes fe 5.drunel
en
libertat a tes 8 30 <te la nit. No obstant, l-ar à la humanidad con nue&tra conducta, d* al carrer do la I>.patadó, núra. 237, tercer y tre'l «Mortinens» y segín de IVEspafln.
y
de
toies
les
substàncies
susccptib.Vs
raon_ per entrenttg, una grossa üavela per d'alterarse per la calor.
se'ls instrueix causa. L'autorilal s'apoderà de que nada brolei do nuestro corazón quo pue- el comte de Claray (7) domiciliat a la Fonda
da abofhoinar à los otrov. jCabe bendi- de la Pau, situada al carrer de Gíriti, núm. 4 Se cdehrarà en d camp dd «New-Calal».
port de! cillego Em lià. Lo den Lerroux fra- 6. Bebeu quan tingueu sed, amb elguna ses apareWs fotogràfics.
i
nia», ont se disputen la Copa Vafcntí. ,
ont foren conduils cn un cotxe dc punt.»
«assó y lo de l'Emilià no pogué soslenirse infusió. Y procureu que l'aigua estigui filAquest incident indica lo perillós que es en dón màs gran de quci la que trac consigo
perquè precisamenl eb íerrouxistas havien trada o esterilitzada pel calor o per agenls Alsaaia y Lorena passejarse amb un apareüi esta B píUsionado bosquejo?
defensat y votat Dos Kius amb un preu més
com cl iode o'l permangan.i!.
RAMON MARIA TENRE1RO P r o i o o o l ó a l a I n f à n c i a
fotogràfic.
, .
alt en molts milions del preu actuei, lo qual químics,
7.
Refresqucuvos
amb
begudes
fredes,
pel a Junta Provincial de protecció a l'invol dir que no podien volar en contra on un rò no gelades y, sobre tol, no hi fiqueu gel a
Fransa al Marroc
fanda y repressió de fe mendicitat s'Wa fet
preu més baix. O sigui, que estaven agafats I dintre.
París, 25.—S'ha rebut un telegrama de Tincàrre^ de dos nois y una nota de cúria edat.
a ta ratera.
[ 8. Feu exercicis moderats. No sigueu moll ger que diu'l següent:
Ells d'uns pobres ingressats a la presó y pro| sedentaris. Reposeu després dels menjars, pe- Se comenta entre la colònia europea la forcessats en mèrits del sumari que instrueix d DE SOCIETATS
rò no massa
Jutjat sobro cremadures causades per ells en
Diumenge vinent, a Ja tarde, se donnrà
ma imposada pel tinent cor on .'l francès pera
9. Preneu dutxes, ablucions y banys fres- evaquar
ds ulls a un altre dels seus fills.
en
d teatre del Foment Martinenc una fenla
dulat
de
Marrakcsh'.
cos.
El noi víctima de tan sdvatge acció ingressà dò en la qual cl quadro dramàtic de l'enEls europeus se vegeren precisats a abfando
10. Dormiu amb les finestres o balcons
n l'Hospital de la Santa Creu y sembla que titat dirigit per deo Isidre Cutafió, represenQuantitats rebudes
nar el servei de correus en vista dc que'l
oberts, y poc tapats.
quedarà se ml-cec. L a Junta se farà també tarà les obres «Flor de un dies y «Un cop de
quefe francès se declarà impotent pera gaEl doctor Daveniére ha dit:
Pevsítès, córreg d'aquest quan sigui donat d'olla do cap!»
i[
1. Ren teu vos molt acuradament al de ma ll. rantir l'orde y la seguretat personal.
I Hospital.
, i
Ei periòdic maUorqui «Sóller», amb motiu
2. iVcsliuvos amb robes lleugeres y amSuma la primera llis la
267 i
BOSC
U'haverse un escriptor maüorqúi traduit al ples.
Denuncia
«aslcllA un seu volum de poesies mallorquines,
3. P&ssejou lentament per 1 ombra.
SEGONA LLISTA
Avui, amb motiu del ben-fici de la popubüca un article titulat cEnvant o enrera»,
Ans d'ahir fou presentat o Ea quefetura pular artista rf-omarina» que amb taüt de
4. No menjeu sovint aliments crus al
Don
Josep
Roig
Anncjngd
2·5Q
tractant de fa llengua pròpia y del qual en fiambres.
dc poliefa, per un guarda de seguretat, un èxit adúa en d Teatre del Bosc, s'ofe» Manuel Riu^,
5
«Kroiétn aquets paragna&:
jove quo havia nertenescut al cos de telè- rirà avui una novetat, fe de que la celebrada
5. Quan linRUcu molla sed, no beveu Bigüa
'
B
P.
Ligueras
5
«És gmeses al poc cas que Han fet do la que no esVgui filtrada.
grafistes y que fugi cap a l'Amèrica farà canzonetisla cantarà per primera y única
Círcol
Artístic
25
mama estói-Jf y de Ics seves censures, donant- 6. Bebeu poc pera no suar molt
cosa de deu mesos, després d'haver malversat vegada el «Vals dds petons;» de l'opeuta
Don Oriol Mariordl
5
se contra vent y corrent al cultiu refinat
10.000 pessetes de ía Companyia.
7. Durant el dia tingueu ics finestres herí
•
A.
Serra
l'Uuwffe
5
En
un
dels
darrers
números
de
la
revista
oonde de Luxomburgo», acompanyada
de la nostra Ucngua, que avui tenim, no sols mèticament tancades.
No anantü bé per aqueliles terres va tornar «El
n
J
.
Nolla
2
do
Madrid
«La
Ledura»,
don
Ramón
Maria
dd notable tenor còmic Llub Zenón.
ona esplèndida literatura sinó un estol emtu8. Tingueules, al contrari, obertes de bat Tcnreiro ha publicat la segQfcnt critica de
a
Barcelona,
quan
ahir
se
va
trobar
en
unà
Oircold el Licelu
10
•ktsta d'esperits selectes qui l'aprecien y cs- a bat durant lu nit
Definitivament b «Fornerina» se des^ede fes vies més concorregudes de la dulat
Don Anael Mufio?
5
«Les
hores
d'amor
serenes?,
den
Pere
Coroimeo.
9. No tingueu en %I Uit més que un sol
un amic seu de l'infantesa convertit en agent dedx del piblic de Barcelona d diumcr.ga
«
J.
Vidal
y
Valls
5
minas:
Si voKm que tumentil nombre d'aquests Dcnsol.
de polida.
Mnent
,
• R. Fahrà
5
entusiastes, no hem de fer altra cosa que
10. Llcgki aqueixos preaeples 500 cops.
Van comensar conversa després d"anys de
•
Marnelino
Coll
10
«Acabo
de
leer
l
a
obra
de
Corominas.
Es
inantenimoe en l'intranzigeflcia. Cap política
Com se veu, eh dos decàlegs són ben fàno veurea, y entendrit el tdegralista ecàs
» A. Bové
.(
3
un escrito lírico, subjelivo, brotado do un
d'atracció. La gent desperta no ha meitcs- cils de coropjir.
pel record d'aquells temps joiosos de sa vida,
D'«E1 D:!uvio> à nom d'un fedealnia efusiva y ardienle, que con ingenuidad
declarà'l seu pecat a I xamio y s'entregà al
ral solidari
i
25
estampa sus emodoncs verdaderas. A su
cpaZtto.
Reial Assodació Cassadora
10
ejemplo, obra mos nuc&tro padio y dejemoa
Don Josep Roig y Bongadi
'4
Aquest, cump'int d seu dever, d va ddenir
córrer por las cuarlillas, sia arlificio n i mira» J. Rabera y Rovira
2
y eí va portar a presencia dds seus suFOC
Carbó Germans
2
miento, l a onda viva de xmestras senseciones.
porLors.
Ahir,
a
quarts
de
quatre
de
la
tarde.
59
Hcio'-s de ^ Mafftl
5
Cal advertir que'l detingut havia rebut de
Los tres IVbros que liasla ahora Ueva. pu.l'Havana diferents quantitats pera pagàr à midó un tnoendi en el Magatzèm qm>7 seblicados Corominas, como ya lo indican los
Total passciles 402'5Q i
Barcelona y que s'ha comprovat que l©s ha- nyor Grau posseeix cn el carrer de\ ^t<^
largos afios que median enlre sus fechas,
Els dej)Oiidcn!6 que'n aquella hora se trovia pagades cn efecte
han nacido de la íntima necesidad de dar
Bemcrciam à tc<'^ els donants amb el nosbaven
en d magatzèm s'adonaren dessegòicurso a la plenitud de su corazón, no dd tre més profond o^aiment y rocomenem
da dd fry: y el sofocaren sense gaires esforafàn indusfrioso de ganarse la vida lulva- ensse-mps à tots aquells que vulguin j untar R i b o
.
.Un hoste d'una tPosada» del carrer do sos. ,
nando conceptes. Corominas no ha sido has ta llur nom à les llbtas d'insciipció que enDe PAmèrica del Sud
Sant
Pau
denundà
que
li
havien
robat
de
sa
UN TIMO
Río Jandro, 25.—La Cambra ha aprovat hoy publicista profesionol. Sus obras son cir- ^ün à l'Ateneu Infegial Sant Pau, 75, l'avis cambra nou lliures esterlines, 250 pessetes
corresponent pora que'l delegat pugui peren primera lectura el projecte de llei fent obli- cunsrtanciaks en su origen, brolan de un sonarse
Un
italià
nomenat
Aleixandrer,
se
presentí
en bitllets, un portamonedes y una cadena
gatòria la prem autorització del Govern fe- motivo ptíreonal de la existència dc su autor; niolestít;.à llur domicüi, pera així ovitals d'or. sospitant ü'un company d'hostatge que en la joferfa que'ls senyors Valentí germans
tenen establerta en un pis del Passeig do
I Ei gran debat del dilluns passat al Parla- deral pera'Is emprèstits dels Estats que oons- dd cual son monument os conmemoralivos; La tei cel's y úlüma llista's publicarà junl ha oesaparescui
Gracia, y recomamat per un amic dels jokrs,
mas luego poT la intensidad de las ideas y amb l'ovís dd dia <|uei nostres Colònies surment anglès sobre la reorganitzadó de la titudxen la federació brasüenya.
contractà y se feu carrog d'on anell valorat
Bola, contínto essent objecte de comentaris
fiuenos Aires, 25.—El projecte de pressu- sentimienlos, pot la noble hondura de cs- tiràn per sos rc(Spe<;tiu3 llocs.
amb
1.500 pesetes.
pírilu
de
quien
sabc
descubrir
lo
trascendentn tot d mòn ;
i
i
post pera 1913 presentat avui a la Cambra
Por l'Atcaeu Integi-al, A. Costal Tarrida.
Els joiers van Ticarli l'ancilL y aquesta es
L'opinió anglesa se mostra conforme en fixa'ls ga&tos on 385.591.456 piastres paper, tail y divHio en su ptopia vida limitada, sal'hora que t italià no ha comparegut à paIdogiar dl gran discurs de Mr. Winston Chur- entre ells 76.819.000 piastres pera obres pú- len del cfrculo de lo conerdo y adquieren
garia
, /
un
NaloT
cjcmpüar
y
normativo.
En
ningún
\
chül per la franquesa amb que feu ressordr hliqucs. ' . J
Dd lat, se'n passà fe corresponent dorn el perill futur y le valentia amb que parlà
Els ingressos ordinaris se calculen en 348 UbVo es tan raanilicstq eso que aquí dedeia al jutjat de guarda. , ,
mos como en «La Vida Auslerai, obra que
da les eventualitats que exigien un aument milions 572,813 piastres paper.
Suhastom
D'UN DESFALC
9B l'esquadra britànica.
I
L'excedent dds gas tos serà cobert per la en « s a gran caja do resonancia de Barcdona,
S'ha de suhastar l'arrendament, per 10
anda
ya
pot
la
tercera
edición,
como
aquí
f
a
cinc
ó
sfis
mlesas
un
leilegrafisla
que ríos»
I Una nova nota podem fer constar y es la venda de terrenys de l'Estat y l'emissió de
anys, dd kiosc de diaris situat a la Rambla de Sant Joseip, davant do càn Cisadros. tava els seus serveis ó fes oficines de Toledo,
Cooperació que les colònies angleses aporten tituls del Deu lo per valor de 17 milions de los novdones d© Ti-igo: originado de un su- Una m a n l f a m i a o S ó
oeso familiat (la muerte dd padrc del autor);
El preu mínim serà de 100 pessetes men- nomenat Castro Péreiz Barba, dos8pai^^>-'
m la merópolti en aquesta obra de fer una piastres, '
Ahü- ni;;;! va visitar al governador en comis(
emportanlsen 10.000 pessetes.
suals.
, |
acome'ido
en
los
ptimeros
i
as
tantes
do
dosió rcprcicntant de las entitats progressives
esquadra poderosa y mvendblo.
Abans d'ahir un guarda dc seguretat vegi
Poiacaré y Clemeaccan
Així
mateix
sel
subasteràn
d
de
la
Rambla
loT, como notas de quien quiere inventariar d senyor Isart Bula, un radical y un soSe parla de que'l Canadà tindrà aviat una
Parfc, 25.—M. Poincart, contestant fi (a la deuda que, en la fotmadón de su ideal cialista, pera cxposarii'l propòsit de celebrar do Canalelas, davant del ContinenlaL 100 pes- apropàrseli un individu quci havia sigut comEsquadra de vuit cuirassats o creuers, amb carta de M. Clemmceau, ta felicita de mie
d'estudi
manifestació conmemorativa dds fets de setes mensuals, el de la Rambla de Santa pany
Dit subjecte, que no era altre que'l tefcei complement necessari d'unitats auxiliars, aquest proposi una reforma electoral y diu de vida Üenc con la honrada existència de una
Mònica,
davant
de
la
tira
de
llibres,
45
pesNagT
35
y
dds
de
la
Setmana
Tràgica
de
su padre, austera, obscura, laboriosa, inflegrafista escapat dtí Toledo, explicà ol seu
tela com creuers lleugers, contratorpillers, que l'cstuaiarà amb molt gust.
seter mensuals. ,
,
i ,
antic oompony lo que havia fet, y afegí que
Kc, etc
'
Afcgedx quo si M. Clemenoeau consegudx xible; llega pron ta mento a ser doctrina ge- L'objec'.e de la manifestodó seria segons
neral
de
conducla,
código
de
vida,
en
el
cusi
havia «"stajl à Cuba, però que'ls remordiments
posar
d'acord
als
republicans
qua
votaren
digueren els comissionats al governador l'anar
Amb això sembla que'l Canadà no ha fet
no'l deixaven viuro y estava deddit à pagar
més que avensarso als propósWs de les altres contra la rciorma etlecíoral, reahsa'rà ei més apanecen con su reiigioso valor, cada uno a cà la Ciutat y demanar a l'Ajuntament terd d<u'e oue amb fe societat havia contret.
de los pesos de nuestro caminar sobre la renys pera aixecar un monument a la memòcolònies. Perquè s'espera en breu que Aus- gran prodigi de la seva vida política,
El guarda conduí el seu «x-company à la
ria de les víctimes de la Setmana Tràgica; y
Afirma oue conünuarà les tentaüvcs, sin- üerra, desdo d nadmiento a la muerto.
Iralta, Nova Zelanda y Àfrica d d Sud s'ar- ceres
(>iefatura do Polida, ont quedà detingut y
en
acabant,
anar
oi
consulat
de
Porlugàl
à
y oíistinades, pera relligar à la llei
Ya en la primera produccióa dd autor, manifestar les simpaties per aquella nació
maran amb esquadres oue sliniràn amb la decloral la majoria y l'esquerra; però tant
à disposidó dds jutjats de| Madrid y ToleH'An^laferra y cooperaran a qualsevol acció si ho consegucòc com si fracassa, ia majoria «Las ptisioncs imaginarias», eslaban los dos que ha implantat el regjsmc republicà.
que'l temen rcdainat pa- malvorsadó da
U m l t a c l ó do l a / o r - do
eleraentos,
anecdólico
y
moral,
dc
que
quefondos de l'Estat
Baval d'ella.
política que sosté al Govern no sorà partida
El
governador
manifestà'ls
comissionats
y
n
a
d
a
d
e
i
a
D
e
p
e
n
d
e
n
t
a
i Això té pera Is autonomistes un aspecte en dúcts. Una gran majoria do republicans da hecho mérito, y aun cuando en conoccr ens repetí a nosaltres qve així com tenia un
DIVERSOS
En virtut de l'inslancia GUviada per la
simpàtic. Aquestes esquadres seràn de la seguirà agrupada Cniorn dol Gabinet,
fes memorias de qmen hab^ndo vjvido los criteri molt ampli amb d dret dc reunió,
En
d
Passeig
de
San
Joan
un
carro otrohorrores de Montjuich sabia rderulos veraz- fent honor an aquests principis lliberals, era Assodadó de la Dependència Mercantil de
ndonia, autònomes per tant Y amb això se
Lladres parlamentaris
pdlà
6.
un
homei
vell
nomenat
Francesú
Barcelona,
en
Doccmbie
darier,
&
l'inslip
mente
es
taba
interesada
Çspaiia
entera,
la
do les maniíestadons pel carrer,
y^L a una major descentralització, que es el
Amat
oHusantíi feridefi en el nàs y llavi suCanstentinobla, 25.—La Cambra de Dipu- ètica venec Q la aníedola; d narrador ane- restrictor
tut
de
Reformes
SockJs
sobre
fe
reglamenja que'l carrer es un lloc neutral.
somni del neo-Uibcralisme.
i | tats ha aprovat per 94 vots contra 14 ona
eesent auxiliat à la Casa de Socors
Va pregar als comissionats que desistissin ta''ió d'hores del trebaJl, s'ha acordat la se- perior,
moció encaminada à practicar una enques- nas deja lugar para la curiosidad, por noble dels
de la Ronda de Sant Pere.
güent
comuniradó:
'
1
seus
propòsits,
y
com
sigui
que
aquests
ta sobre la desaperidó d'alguns projectes per- que en este caso fuera: impone silencio a
—En d dispensari de Sans fou auxiliat
«Scnor Pwidente de la Asociadón do Delanyents à !a Cambra, avoiluats en més d'un fes malas pasiones y sólo nos muestra, llcno digueren que no podien ferho per esser co- pcivdcncia Meicantil.—Ba^-cclona.—Tengo fel Andreu Martorell, à qui un gos mossegà à
imssionals,
el
senyor
Porlda'ls
digué
que
ho
Mentrcs so discuteix nl Senat nordaraerkà milió de francs y quei's suposen suslrcis de fuego idealista, como no hay cruddad, no
1
al ministre, haventho fet aixis te- cus'.o de icomunfear à usted rogandole lo tras- la raïm dreta.
W búU dd canal de Panamà, l'Anglalcrra per l'çíxpresidont Ahmet-Riza.
hay tirania, no hay injustícia, capaces Uel consultaila
—En ei carn* dd Mata, un subjecto des(ado à tes deanàs ertidades que se han adhelagràEcument.
protesta enèrgicament d'algunes disposicions
obligar al odio a un alma deddida a amar
De i*Amèrica del Nord
Anit encara no s'havia rebut la resposta dd rido à ia petidón íonraibda por la Asocia- conegut tirà una pedra el noi Manuel Naja adoptades y amb Ics quals se crea un cs
dón de su digna pretsidencia, que d Ins- varro, causantli una ferida en ol cap, quo
d bien pot endma dc toda barrera Para un ministre.
lat de privilegi pera la marina fanki.
Pittsburg, 25.—Les persistents plujes han espíri'.u del temple dd que en aqud voluti'uto en pleino, to marido en consideradón li tou ourada é la Cosa de Socors deltesDrala sotidmd, ha acordado abrir una amplià
Ete navilis extrangers que pessaràn tl ca- ocasionat grans inondadoíns a la Pensilvània men se levcla, como pora d de su maestro en L ' a v a l o t d e i a r a d l o a l a
inlormadón de hechos entre fes etementos
nal, deuràn pagar certs drets, dels que se- occidental Ohio oriental y Virgínia occiden- austeridades Silrio Ptíüco, toda prisión es
Vam recultir ahir el Govern dvil, la no- obreros, los çatronales, y de olrós órdenes à
ràn exempts ets vaixells nordamericans.
tal.
Imaginaria porque no puede orrebatarie Ja tida
de que'ls 23 detinguts de l'avalot de diu- quo la oueslión afecto, ú fin do formar el
A la primera ohservatíó que ha fe* AnglaHan mori negades nombroses persones.
libe'rtad de conservorae Bel a su fe y a su menge passat soji a la presó per ordre dd jut- '•• • r'u. o ..n'e ro e to re'ali óà lalimilación
terra sobre aquesta qoiestió, el Govern dds
S'han enfoitaa/t moltes cases, han quedat fcy íntima: no hay tfrano capaz de esdavisenso üansa, havent caSlicat el jutge es- à 10 horasU e trabajo do la Dependència Mer- A t e n e u P i y
M a r gall
JEstats Units ha respost dMna manera curiosa. tallades les comunicadons telcgràRques y çs zav los movimientos de las al mas, como no ge,
peídal senyor Seroul Gonzàfez el delicte de cantil.—Dios guarde à usted muchos afios.
Admeten l'igualtat do tractament peb na\-ili3 tàn interceptades diverses Unies finies.
sedidó.
hay quien haga do'rmir en la càred a quien
—Madrid, Junio de 1912.—El presidente, G.
DE LA BARCELONETA
He totes te nacionalitats; però, a la sortida
Els danys materials son Incalculables..
de Azcàrai'jet'i : , i
i
enrre en dia con firme voluntad de estarse
dd canal, els baroos iankis se'ls retategraràn
toda la nodie bien dcspietUx Sancho darà A l t l a c a l
Terratrèmol
H o r o a do vlalta a i D i a p e n s a r l
els drets pagats. 1
Reunlona
tazón.
, i
Naturalment, l'Anglaterra segudx en sa oc- | Lima, 25.—Un violent terratrèmol ha des- En d libto que llega hoy a nosotros con el El governador va manifestar ahir als peMòdlo públic gratuït
l a S. de Oíinials Rdlotgers, celebrarà reuli tut do protesta, perquè aquesta combinadó truït gran part de la ciutat de Piura, resul- btílo y BUgeslivo iítulo de «Les hores d'amor riodistes que, encara que no era costum se- nió general reglamenlario demà k dos quarts
va intervenir en els delictes de la prempsa.
cs en síntesi lo amtdx que motivàtereclama- tant molts morts y ferits, i
(
l
serenes», no habràn de faltar las dos notas havia enviat ali fiscal el número d'avui de de deu dd vespre,
ció angfesn.
'
Na«, gorja y ordies, a càrreg del doctor
«EI
Progrcsos,
per
considerar
que
en
dl
se
caracterfaticas d d mundo espiritual dc CoroDe l a guerra
M l t i n a Mo**~4m
exkita a petes violents als seus correligionaris.
En mürtat. la qüestió està en sabor síls
FrandMo Moreu, tots els ÜUtopP 1
minas:
los
nobles
recuerdos
personahs,
viva
Gonstanlinoplo, 25.—Al ministeri de la GueL'Unió ObVera de l'Art d'Imprimir, ha fet
Estats Units son propietaris o no de la rona
Jo, si fos lícit,—alegí,—m'alreveria n prey gratamente espuestos, con csa complaoencia
dimecres, de 6 a 7 tardd
rra
han
manifestat
que
en
d
combat
de
Misuterritorial en que s'ha obert el canal. Per
gar an aquests senyors que ddxessm aquests pública la següent alocució:
de abuelo de ai mismo, con que aso- tomes
por bé de la pau jtilbtica y del seu parara son tres els que volen serne amos: ds rato, dd 20 d'aquest mes, ds italians sola- tfema,
«La
teciento
«libertad»
dd
compaflero
tiMefeitíes
de nois, a càrreg dd doctor Mlment avaasarcn uns 3 kilómetres, y després n^a a los afios pneléritos de su riis, quien tit, tota vegada que'l Bisbe, ademós, ja ha j>ógrafo José Negre, a condidón de que si
Fatots Units, Panamà y Colòmbia, i
Roig
y Roig, tots ds dilluns, dimeno tenia graves casas que reprocharse jen manifestat la seva condemna als actes reàli- quería ejeroer este denecho ténfa què sallr
Aquest cs d primer conflicte que s'ha pre- cn un combat cs» a cos, varen tenir de re- eBos, pe'ro no rderidos con la menuda pre- sats
a
Granolfers,
sobre'ls
quals
versa
l'arcres
y
jJiveindres, de 9 a 10 cl«í
j
do Espana, como asi lo ha efcctuado, ttaslasen'at als Estats Units en el seu tolent d'apo- ürurse aiikb grans pèrdues. . I
ocupaciòn del dotalle amotosamente repro- ticle de «El Progreso.ï
Els
turcs
y
ularbs,
segons
les
referències
matfl·
dàndoso a [París por imposición gubemativa,
dera rsc del canal, obre formidable d'Un tosinó sublimades, estíizados, de moConsti, doncs,—digué finalment,—que cum- y Ja condena de olro asociado, regento de
rocus vstor comercial y nxiH^r y d'uru llar- turques, se varen apoderar d'important boti duddo,
Medicim general, B càrreg del doctor Llui»
pJdxo'l
meu
dever
pregant
que
ddxin
aquesdo
que
los
dichos
amoVes
vulgares
de
aquey dUa canó.
, (
ga Bxisoísidoncla en lHvwúr.
I
Progrcsojí, a quien la ky de Jurisdicciolla humana pateja, a la cual nada que no tes actituts en bè de ía tranmiilitat dels ciuta- «El
Q. Nogués y Gurri, tots els dilluns,
Les baixes dols turcs y aiarbs varen
y enviant d número al fiscal perquè dl ncs senala como editor responsable de un
sca aVdiicorrienfo acaece, son espejo en éí dams,
15 morts y 30 farila, l i
{ >
dimecres y divendres, de 7 a I
vegi
si
hi
ha
delicte.
articulo
escrito
por
d
director
de
dicho
diacual todos encuenfran, con secreta emodón,
rio, tettado y diputSulp a Cortes don Emiliaterde.
L'emperador del Japó
L a reina d·E·pany*
raqgos de las màs fdioas lioras de su vida;
no Iglesias, quien por gozar de inmunidad no
S
o
b
r
o
l
o
a
n
o
t
í
c
i
e
s
l
París,
25.—El
porle
facultatiu
d'avui
mani
y
así,
este
libro
realiza
la
bendila
obra
de
Cirugla
y malalties de la dóna, a cirreg
• París, 25.—A les vuit del mati Kaa arribat
puede aplicórsele el castigo que soflala aquea Rirb, de
«I» » Londres, la reina Vioto- festa que l'estat de l'emperador es greu pérò séc acicarte que punzando la cos Ira de malos c o n t r a B a r c e l o n a
dd
doctor fe Vioedo Bonmatí, to»
lla ley, movieron a esta Sodedad, en Asamno perillós y se creu que si no hi ha cap hàbitos y adocenadas inéhaas, üega a lo enris. teób la seva fUk>, l'inlanta Beàtriu.
M. Lluís Guerx, corresponsal a Barcdona Uea celebrada en 7 dd corriento, B tomar
ela
dimaia,
dijous y dissabtes, de 8
l a reina d'Espanya ha sigut saludada e la complicació's restablirà, però h5 ha que tindré oendido del alma, y le dioe:—Así has sido de l'Assotíació Internacional de la Prempsa. por unamimdad el acuerdo de celebrar urí
a
7
tarde»
va
visitar
ahir
al
governo
dor
manifcslanth
là
HIMM pe*"
oüdal en refOWDftUK dd en "complo i'edat dd MiJ.Wi y les malaülies que icónio has dejado de serio?—iQuión que
protesta per les noticies perjudicials per nusin para protestar: primero, de las arbij»ra>Kknt de ki República.
i
potoix.
>
«MMí a ver cn pietia flor sus nobles whe- seva
Barcdona
que havien publicat fe pocs dies al- tranedades g u b e m a ü ^ cometidas con los Assistència n porto, a càneg de la proff5.'•"i tren <B;xH.·ial que condueix b sobirana
Els periòdics diuen que l'emperador està kffl es capaz de volvet les la espalda y Inm- guns periòdics
extrangers, afegint que enviava obreros, y segundo, para también protestar
EOia donya Isabel Rabasa Bofill, lo:s
rsj·uivola a Ca'ais ha sorQt a les deu dd en Una habitació que mideix uns 45 peus dfrse màs adentro en la ci£na#i de su ram- en ds diaris que eü representava una noticia del esento de esta tey que hacetoslaiérrasn
eb dijous y dissabtes, de 11 a 1- ^
plocdia
y
su
acartonamjealoï
reetiiblinl la veritat, ,
oúaL
quadrats, omoWada a estil ja©0^! v
los trabajadores haciéndolesresponsablesde
mata.
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Serid dn balandres do set metres: Primer
—Creixen r<*uafc tots cb a(Bu que rTe- ralcl, cantonada al carrer de Sant Rau, el Montoliu, nmb un pròleg de don Miquel S.
I—J A fira de be«ar ««tà molt conoonr^ula.
premi, «Qurte II»; segón premi, «Giralda H»; I A S principals ««««Bccions ban sigut Je besSoludó Giol.
•egüent programa:
Oliver.
ter«r premi, «Santander».
tter cavaaiar, que ha al cansà t molls bona
tAddante. pas doble, Aureliano. ;",
Seria da sis metres: Primer premi, «Mo- preus.
La Comissió de l'Assamblea de primera
«Maliuús de vien»», mceaic, Luntu 1 '
Els suscriplors que desitgin tecullirlo perso- mo»;
sïgón, «Aspodt!r>, del rei; tercer, «Pir
Easenyausa que té que oelebraree en aquei«El combaté del Calluor, fantasia descrip—El oardenal arquebisbe ha obsequ at amb
nalment poden possai* per les nostres ^icines, lusa".
xa ciutat, fà públic que fins el dia 31 de ju- OTO, Jlarín.
un banquet als prukbts que's trobaven aquí»
Regate
sondcrclassc:
Primer,
«Dóriga»;
seKol corrent, sTadmetràn tes memòries de
Sant Pau, número 6, prindpal, desde tes 4 gón, «Cliirtap, tercetr, «Quilii>; quart, «Pilila»;
—En «quasta hom s'està oefebrant te pri«Canto de Espana», potpurri, Soler.
te ponències referents als temes qué's témera prova d d ocMicure hípic
«Cincmatdgraío nacionaL, malxilxa, Torre- de la tarde a te vt»t del «sprtf, y mitjant- quint, «Luchana^.
nen de discutír. •
{
El temps amenasNU phija y aixó fa quo te
grosa.
|
Ell premi d'honor eí guanyà'l balandra
sant la preseaitació dol corresponent yal, Momo».
festa ptsulti desllukkk
Entre les memòries rebudes tKtimauiEut,
«Alfonso XIII», pps doHe, Caldeiraj [
/
se considera verament notaUe ta quo porEls infants don Carles y donya Lluïsa trise Is entregarfi el volum.
I !»1 :
MtUn socletarl
DINIFT D ' A V U L - A te 1 0 del rospre: ta tema: «Conveniències de suprimir de la
pularen ei balandro «Hispània», foua de re—Solució GioJ es el millor reconstituient.
ICABT^i ^
senyor Estorch a* fc, «fcl «nsenyansa tota mena d'idees religioses» de
Als quo no'l ppssin B rccullir, s'els enviarú gates.
San Sobnsliàn, 25.—En el Irontó so c*
El rei anà el moll A dcSpedir als infants, tebra un miüng soUuteri al quo hi assistí e».
te qual es autor el conegut escriptor racióa domicili la aetmana entrant>I f !
cassa conoonenda
t
essent
adamat pel públic
I « rfHJular sctimnari «L'Esmola de la oalifita d on Emili Gante. .
Parlà Percuagui aunacnl al Dumapn y comEstàn fentse Ics remeses dels llibres cor—S'ha efe;ciual l'mauguració do Texposició
l-EJ P^pubüca avui un oxpléndU númetbatent l'acció militar à l'Aíric.u
,
\
" y ^ ^ r t d'ikKtradó BS deguda ala no«responen ts als suscriptors de fora de Bar- do bestiar. ,
1— Exposició Internacional de Barcelona.
Sanat*, r l a a t i t u b e r c o l d s
^Surtetce «PÚBTOIJ Apa. Jou Bon. Desembre 1912 a Mars 1913. Productes d'Imcelona. S'han expedit Ja els de Sabadell,
' un^repro^uodons BTUsüques d-afamats
St>l!imen
fes obres del sanatori pera hiportació y Exportació. Secretariat: Rambla
benulosos construït en el |»nar de l'alt de
Girona, Reu», Figueras, Palamós, Lkkte,
de
Catalunya,
60,
entressoL
Ame/ogarta.
kílraífSJ!Crf9SoOT(t: «Hoétes de oompro••El L i b e r a l
SECADA.—No vol pas deddirsèí fi plou- Manresa, Badalona, Vilafrancà del PanJdès,
JÉ1 ^
* B o t i n a ; «Mors de burgerfw.
Llrai^jnradó do l'edifici ct>ineï<lirà amb
El dissabte passat d senyor Langlob du re, amb lot y que Ics tardaneries estant «o• ^ • í ^ h r t í Alomar; «Eb espectadors de la
En l'afUcfeí de fons se felicita da qua Robert te ockbradó del pròxim aiogrós ialcrnoL'ioSitges y Sant Feliu de Guíxols. PalafrugelL
Feu
va
donà
a
l'Associació
d'antigs
alumtríint
moll
de
la
secada.
W
Arrtkhaüa, tinter Nosi, per Matlas
CasíVovido vngi a ser etegit diputat per Ma- nal anti.uberculós que's reunirà'l dia U do
Molts dies surten bromeigs, però no ar- Valls, Geltrú, Akanor, Castellar del Vallés. drid y manifesta que no ontent per què'b Sctatmbro baix te presidència del rei,
Wt**
pop«ter., per J.
Glosari nes de l'Antig Cotegi de Sant Josep, una
1
interessant
conferencia
sobre'1
tema
«Imporribetn-a JUmar una ben general remullada que Cornudella, Guantànnmo, Igualada, Terras- republicans no copen els dos llocs vagants.
• S T ' í t o la calma», par Xami; ti Aigua Se- tewin de te natació en educació Usica.»
Les r u n e s de N u m a a c l a
^ B T X. X.; « 1 « 6 enlaire», tEsqu*«aiisíés a les piajutaQOJiis du patates y eia
Els exQÍiía o. quo Etabèffia amb fó an aques- Soria, 25.—En els trebalLs d'excavació qtie's
sa y IVUBnovtti *,
Després de demostrar les venta I [es del nor- blaldemoros, ,
T l '«Swte y padencte».
tes
eleccions parcials. No sigui cas—diu— practiquen en les runes do Numanda baix
mal funcionament de lots els orgues do nospu»F»
.
—
de que'Is corbs monàrquics s'emportin els te direcció dei dim Hamón Mélida, s'han
tre
cos
y
especialment
dels
que
constitueiL . TEMPS-El dia d'ahir fou forsa vados llocs, lo qual seria una desditxa y una descobert vint habiíaeions celtíbero-romanns.
NETEJA. — La brigida d'escombriaires va
: W
Lu, Puta oi capvespre fou TO extrém « - xen l'aparell respiratori, va dir que era indisvergonya.
,
tent
amb
èxit
insuperable
Li
seva
feina
tots
De Les Palmes
.iró an aoüeAla bota s'adsocé un ven- pensable per tecüüaj· te transpiració cutànea,
í l S t froqu**J ben agradable, cu- te neteja de ta pell mitjaat dutxes o quan eb matins.
•'El Pals,,
Las AlmaSj 25.—Regna eíerNescenda cn Li
La ciutat hi guanya molt en la manutenmenys banys d'esponja, aconsellant s'aprofités
pronsa do Tenerife aT lraclair do te qüe\tió
Lh benemèrita S. O. d'E. acaba de donar
Se congratula cn ^'editorial da quo"! Go- provindal.
ció
id'aquesía
oolia
de
netejadors
de
nostres
f
ja
fljducoíituniàU
oos
pera
quan
arribi
l'i
vern)
I PXPOSICIO GIROD, RBLA. ESTUDJS.
vcVn hagi reotifient sa conducta en lo que's
un
gran
pus
en
te
seva
acció.
Ha
adquirit
oarrons
y
plasfies,
.
,
aquesta
temporada
d'estiu
prenent
banys
de
Els
periòdics
d>aqucBta
tocolllat
protesten
1 RELLOTGES de butxaca, darreira novetat.
mar amb apropiats exercicis de natació reamateriaf d'imprempta y confcccionatú ella refereix als reialislies portuguesos y que hagi d'això y a'ir ie.i quotes Canaiies Oricnols seenraonar a ín prempea un Ht'fífVtSr t u r à n IrebaHanl tins à logar te dividó diï
| - j^rtvctoa aJa aods de» l'Unió Industml litaml d'aquesta manera una gimnasta geneDEPORTS. — L'atidó a patinar ha pres mateixa els seus llibres. Aixó permetrà que fot
te prmincia ó reconquepir pora Las Palraonable, i 1 ;f
T h^u«ii slí"' invitats pel professorat de ral que estimuli o ncüvi la respiració cutà- en gran manera a nostra joventut.
imas te capitalitat do l'a-xipèlag, qua l i
fcvonM M « M (Can Batlló),
vi- nia.
apareguin
regularment
y
puntualment,
eviEl Vio-Spcrt se veu molt animat, fentso en
usurpà Teneaile.
«El D e b a t é "
^ j gxposirió de booals y apuntations do
tantse així
retrassos que d'altra manera
Comundquen de Galdar quo l bisbo de CaA fí de qua poguessin eprofitarse d'aquests el «skaldng-ring» belles curses.
tt artisi1-i^'u trfcd re entmant tiausurada,
Peró de totes maneres s'hauria de veure se fcsen inevitables, malgrat la bona volun- Titula lodito'rial «Los arlteulislas anüpa- nàries arribà à aquella població apiost mati
T la Sodolíil podrà efectuario oolecliva- beneficis el major 'nombre possible d'indivifrióticos.»
assistir à la sofemnilal rolliglosa amb
amb curócUHr è s p ^ . cl próídai di»- dus, remarcà te conveiniencia de formar un quo la bellugadifisa del patí no port&s do tat do tols els qui intervenien en la confec- Censura la conducta dels periòdics de l "es- pera
cpie's commeonorà, com on anys anteriors
C«» dia 28 4 fcaTO del matí.
cura doiurtacióper aquells qucno'n sàpiguen mica en mica a petits abusos que podrien
querra que vafentse dels successos do Por- te primera missa, que's celebrà allà en el
Efr^omana quo no deixm de concórrer quina ideia forn aictptóda amb entusiasme donar lloc a nudes que s'han tingut do pen- ció dels vohims.
(
tugal y en sou empenyo de depacreditar a segle XV.
I i T, visita pera comppondrer à te distin- per oJgims dets presents y acabà indicant dre en altres poblacions.
\ te tardo so ootebrà una romeria palrióEstà molt aventada tel confecció de la «llis- la Mona'rquía no reparen quo darrera de
tfovitadó de que ha sagut obcjcte aques- tes condicions en quo's podria portar & cab,
tiiia ea oommoanoració do la conqu^ta dc
to rfa contemporània dels moviments nacio- l'escut reial està'l cos viu d'Espanya, al que l'illa, ,
sigueiil molt apiaudit per l'auditori,
li donen secs pops amb ses inídnnadons tenK ' d e naunió: Alvaroz, C, pral,, 4 tís
nalistes, den Rovira y Virgili, y els «Origons dencio&es, >
Desgracfa.·DefuDcib
1 1
—«Fumeu papejr CLAC Es car, però bó.
L y mitja.
________
del coneixement» del doctor Turró. Dites oOrensa, 25.—En te cantera de Canaval, del
•LtiÜfanana»
| - E n & primavera I Higiene aconsella Tús
tel nio do Sampavo's desplomà u.w gran peHa sortit el Inúmero extraordinari de te rebres se fan simultàniament y serà entro
latcmperants • H^.ratius pera c ó r r e r ics
Alaba
Bqucfaf
periòdic les ínldafires do dra matant à l'obier Édelmiro Villar.
vista nit- v. «Ars», corresponent als megada primer als stBcrip'.ors la que més aviat «El Impari bàlV^ga i . s r fes «jos eslhiencs
Ea l'bospitnl ha mort d famós carterista
ki peons
sos do Maig y Juny. Va magníficament imgijonés apodal «Chaval do León»*
i n fetge y Mi'
a
Madrid.
Diu
que
tal
iniciativa
deu
ferso
prés
en
oonxé,
bavcntlií
profusió
de
gravats.
quedi
llesta.
IHBONICA AKT1GÜES se consígueix t l Anunda, ademés, 0rans reiformes que proextensiva a tes festes do Cn'rnavaJ, Setmana
De Cédlz
í .
Així, en uns dos o tres mesos, fel retràs Santa, Nadal y Sant IsidVa
[desitjat.
meten .transformaria on un excetent tmégaCddLs,
25.—EI
general Zubfa marxà a Al• i
*
. . ;
deb llibres hauré desaparegut.
|EI Centre Madrileny, aprofitant la breu zine».
geeiras pera Sídudar al ministre do la Guerra.
Conflicte obrer
Se gestiona que'l general Luepic vingui a
[Kte en aquesta ciutat dels íeus paisans
Hettaquf mès detalls sobre la qüestió en- Càdiz, en qual ens seria obsequiat amn un
—iVOLEU desinfectaj Els Intcstinsï SIi periodi'*» senyors Guerrero y Granados,
tre'ls obrers y els patrons do la mina anome- banquet com prova de gratilut dots gaditans
k ,;
i ha BVÜat a donar en aquest local so- DBAL,
nada «El Morroï.
j
per haver autorisnt I enderrocament de fes
ni Una conferencia quina data no ha siu
n
í
n
a
i
·
l
e
a
S'ha publicat ja l'hermóa volum »EstuSe
provocà
un
conal
do
vagi
por
l'associamuralles aont actualment està 1 passeig de
Aquesta
nit
de
nou
a
dotze
la
Banda
del
[: encara defluiüvamcnt fixada.
Cànovas, que •Inaugurarà demà.
regiment de Vergara executarà en el Par dis de Literatura Catalana», den Manuel de Consulta econòmica, de 7 a 9. Jovellanos, n." 9 ció de catòlics de Balucla.
—La corbeta «Nuutilus» marxa a la CàrràAquest es cl pruner conllicte promogut
ca pera propararaü a fi d^Jniijendrer un viatge
pels obrera «iimariSlos».
La qüestió ha coincidit amb la presencia d"iiistrucdó.
—Ja de nit ha arribat an aquest port el
a Bi'boo del frare dominic Girard, quines vapor
«Barcelona» procedent de l'Argentina
prèdiques socialistes tant revolt produïren que porta molt passatge.
a Pamplona.
Demà prosegmrú'I viatge a Màlaga y BarEl P. Girard parlà amb significats mem- celona.
bres de l'ABSociació Catòlica^ la qual íor—En les oEdnes de In casa navicra PiniIr.ttla à rompresa do la .susdita mbia y al- Dos s'admira un retnit de l'infanlo donya Isabel que ha pintat Frederic Godoy y que's cogovernador tes següents redamacions:
Readmissió en d treball dol president de locarà en d saló prindpal del nou vaixell
«bifanta fsabeN que's construeix n Anglaterra
l'Associadó Catòlica, 'recentment despedit
l'esmentada casa, y quo quedarà termeMeiiL'a, 23 —Ha morxat a Segangan el réL a festa del R .
Aumenl de dos vals en d jornal dels obrers. pera
nat a Ens d Agost
ift Baraca, acompanyat del santó Sidl-Sàlàb
Se concedí a l'empresa un plas de 21
Els diputats jaumistes que's troben a MaEl vaixell s'abanderarà a Càdiz. Marxarà
y altres membres de sa íamilia.
hores pera contestar, transcorregui d qual, a Barcelona y d 10 de Setembre comensarà
drtd
han
oït
missa
avui
en
la
capella
dd
El quefe nfeny s'ha dirigit a la tombo
del .Miz/ion y s'ha estat davant d'elte aprop carrer de Pizarro y després s'han reunit en o cn cas de contotació dosíavoiable, se de- el primer viatge a l'Argentina.
'
Farà escales a VMcnciji, Màlaga y Cànàriàp.
Que no's cnsitoii suprimint eJ dia do des- d'una hom cntregpt a les pràctiques de sa fraternal banquet pera celebrar la festa ono- clararà, la vaga.
Un obrer do l'osmenlada associació so precons al personal da neteja que tingui al- religió.
màs-í- i del seu Senyor R.
L<orfed s a r a g o a s d
eemtà a la minaini.tonlàquci atandonessin cl
KUna falta d'assistencia.
Abans de marxar te deai>edl dol i-apltó
1irci)a\L
Mélaga, 25.—Murxà a Madrid l'Orfeó SaQue sVotabteixi te inamovtlite.t dels enn- general y dol generei Jordana y va rttlerar B
Sant | a n m e
ambdós eos propóssís dc fidelitat a Espanyo
Sols secundaren la vaga quaranta obrers ragossà haventsdi tributit uno disiiedida enMadrid. 25. de 10 matí a 9 nit pedradori.
Seguint la tradicaonal costum, els cossos associats.
Tot iodiridu que deisi <le ésser delegat do y de Kxmtiibuj r a la completa pacificació de la
tusíasla.
de l'arma do cavalleria residents a Madrid
te Societat en aqueal Comitè no podrà ésser zona montanyenoa.
Abans de marxar donà l'Orfeó un concert
Els
obrers
«esquirols»
van
desatendre
e
soca de cap societat federada y po podrà
cn eí patí de tes Casos Consistorials, al tia
—En alguns soks del territori riteny con- y efe seus cantons, han sofemnisat avui la l'instador, |
reprcsoirtHr en aquest Comitè 6 allne so- dnúen ILegmtse cartes del nou Roghi.
en te caseta de te Junta defesletjosy ollre en
(esta de Santiago amb un acte religiós, scroietat que) no sigui ó te que perteneixi
E I dija p o l í t i c
cosa de Ea marquesa de Larios.
Alguns indígenes behcosos han marxat a vintso després un ranxo extraordinari a fes
Del govern civil a i'Embalxada
En totes parts fou ovadonat
*
Els ser i n senvulats dietes als delegats dV unlrseli pera lluitar contra les tropes fran- tropes.
El .dia polític d'avui, no ha tingut cap imCoroíté quan vinguin eja comissió pera ceses.
portància.
En alguns centres polítics se parla amb quest
Aquesta
tarde
se
celebren
als
quart
els
al—A Ishafen s'ha cefcbroí amb tota solemtan insistència de que oviet ferà rdte^Mt assumptes de te mateixa.
No haventhi a Madrid més que tres miS'ha celebrat te quinta f Última sessió nitat fimposició de creus rojes del Mèrit gunes (diversions.
jti càrrec do ministre d Espanya a lisboa'l
L'oficiaJüal ha celebrat banquets y ha fet nistres, no S'ha pogut fer informadó. El seen
te
que
després
de
alguns
discursos
s'ha
iUilitar
a
diversos
soldats
del
regiment
de
marqués de ViLUdobar, etegintse que aixó donat per dausurat el (ingrés.
donatius pera au mentor els ingressos pera nyor Barroso no ha donat cap noticia.
Arífiote.
larlaren els senyors Canalcfas y Helvas en la
Al saló de conferencies dd Congrés sols
atenciaas del Golegi do Santiago, pera orHa
presidit
l
acte'l
general
Moltó,
qui
ha
fcnfcrencàa que celebraren ahir en el domicili
Qüestions económlquea
hi
ha hagut durant la tarde tres o quolro
fes
de
l'arma
do
cavalleria.
ímpoat
Jes
insígnies
a
un
dels
soloats
y
ha
lei queíe dol Govern.
La guerra Halo-torca.-EIs albanesos
drngil a tes tropes una patriòtica arenga.
Diu «La Època*:
I
Les noticies de provinciot diuen que en persones quo s'entretenien en fér battdnis
I Se relaciona aixó amb una conferencia que
París, 25.—Do Constantinopla teUgcaíten
sobre
lo
quo
passarà
a
la
tardor
quant
co—Totes les forses de cavaller fa que
Estava desoomtat que s'haurien de protoies fes guarnicions s'ha solcmnisat la jesfcír a fa larde a darrera horà cedebràren per
que'l ministre de te Guena ha manifestat que
klòfontí(ministredclte Governació amb el go- rrogar les obligacions del Tresor que vén- tàn aquf celebren avui la festa del fttró a d d Patró de l'arma de cavalleria àmb mensi la vida pTlanienlarií.
Krnaílor de Barcelona, atribuinlso ai Sr Por- nen en 15 d'Agost vinent, perquè ni podien de l'Arma.
Se ooonmtaven ds solts oficiosos que pu- *n el combeit do Misuruta els italians avansaactes semblant-.
—S'han efectuat passeigs militars per diren sols tres kilóinctres y tingueren quo rekla desitjós d'annr a Lisboa a substituir al ronvertirsei en Deure de l'Estat ni ésser
blicà ahir d «Diario Universal».
roctnborsades en metàlic; peró ha cridat la verses columnes.
partrués de VillaJobar.
X a m p a n y d'honor
Tampoc Jea coses de Portugd s'han prestat trocedir sofrint moltes pèrdues.
[Del resultat de te conícrentu que aquesta atendó quet siguin renovote dits valors per
De Constantinopla leiograifen també que'ls
Els
vfatf
es
del
r
e
l
a
fer oomenlaris, puig no s'ha rebut cap noGijón.-La Cambra do Comcrs h"a obscfcrdo han celebrat el senyor Barroso y el se- sis mesos, desdo ara prorrogables per alinsurrectes
albanesos s'apoderaren el diuticia
de
Lisboa
ni
de
Ics
provincies
fronSantander, 25.—Conversant amb l'art üdc f{uia« amb un xampany d'honor al director
byor Portela, se dhi que dependrà que'l so- tres sis, pera lo quaí s'emeteix nou deute
menge de te dutat do Britchino y menassen
terisses.
1
0
,
ha
manifestat
el
rei
son
propòsit
de
dedicar
y
sobre
tot
qua
no
s'hagi
aprofitat
l'ocasió
d'AdntíniHtractó
local,
senyor
Bdaundo,
per
nor Portela vingui a Madrid el divendres viEls periòdics do te nit vsnen plens Bo avensar si no's disolen tes Cambres.
pera fer eïguoa insinuació sobre'l plan G- un dia à l'estudi del palau de la Magdalena l'éxil en l'crganllxació del darrer viatge regi.
Int
qüestió d í i mobiliari del mateix, é
resenyes de curses de braus.
L'empoTador d e l Japd
, En aquesta suposició se dóna per tat que si namicr que; té format v. senyor Navarro Re- yff éde laqua
Eli
aenyer
Belaunde
ha
sortit
cap
a
Maresolt lo més prindpal de
L'única novetat es que en la cursa de VaI governador vé a te Cort dins d'un narell werter, perquè d'aquesta manera bis que po- l'instalació qufxli
París,
25.—Tologrames
de Tokio diuen que
drid,
LJ
'
1
1
pera
quan
te
re&na
vingui
an
fenda'l destre Gall i lo ha brindat un brau a
dies, serà pora anar a te Legació d'Espa- ssealxan cis valors de que's tracta podien aquesta dutat pel Sotombre.
millora de sa malaltia l'emperador dd Japó.
resoldre
lo
què'Ls
oonxnngués
en
plé
co
l'esïTipfor
taurófobo
Nod
y
després
Ji
ha
« a Lisboa.
De Sevilla
La noticia ha musa» regositg entre'l piiEn d moleix mes vindrà dem Alfons y
regalat l'orella dd brau.
I—El senyor Barroso Ka oontirmat que'l se- neixwmont de mufa, mentres que davant del assistirà
à
unacassera
en
els
Picos
d'Europa.
steod
oficial
no
ftoden
saber
quó
fer
els
Wto. ', .
I •
i
A
Phospital
ha
mort una do les víctimes
Vor Portela vindrà a Madrid, el divendres,
E
l
senyor
A
l
b
a
Aaiitjl à dos quaats de nou, selTOoolebrar de l'escpíosió del «Cabo Roca», d maquinisque fa dos anys estan esperant.
pra assumptes parteuters.
D'una vaga.-Agrcssld a la tropa
Demà tomarà a Madrid d ministre de
Per aixó l^ejmisló da 85 milions tingué ja à bordo del «Garalda» el banquet amb que'l ta Josep Martínez.
I *
«T^ es inejcacte que'l senyor PorInstrucció
Pública,
qua
com
vàrem
dir
va
rei
va
obsequiar
à
los
autoritats:
Paris,
25.—Telegrafien de Londivs que eo
de
Idmitarsel
à
45;
y
després
aquesta
quan|a deixi l Govern dvü de Barc^ona pera
Avui se verilicarà'l seu enterro, quo serà anar a recullir a la seva tamilià.
Va presidir don Alfons, assistinthi l'infan- pagat
Bdfast a l'arribar kl port 400 soldats pera
titat ha sigut re lu i Ja è 41 müknvs 200 mil
per
la
casa
ormadoràj
pessoltes per e'erte deis reémboreos démà- to donj"a Lluïsa, el prfnceíp l·cüp de Borbón,
custodiar als obrers catòlics que no s'han
M t t s s reform'slT
nats en les anteriors pròrrogues.
1 d candtà gctnei-al dc la regió, larcalde, l'aldeclarat en vagn, foren rebuts per los vaguisDe Bilbao
El
iu
e
-^oi
1
rúxiín
se>
cfehiar.i
a
i
an!
lomirall
de
l'esquidra
y
totes
les
autoritats.
Es pbisíàte, per tant, que en l'aclual se
tes amb una pluja dc cargols, pesses deferroy
De pressuposto»
na
un
míting
reformista
en
d
que
parlarà
Don Alfons va porter durant d banquet
Al passar per Velmnseda un dels trens
demanin n< us reemborses à metàlic quan
daus.
•(
don
Melquiadcs
Alvarez.
al Tresor menj-s l i convé, y
• d'aquesta de l'última cassera dots Grecos y te pròxima dc la Unia de La Robla, a oonseqüenda
^
y * " " ^ f*
de n
Ells soldats resultaren ferits.
dels
Pioos
d'Europa.
1
d'una taba maniobra del guarda-àgulles, des^ S ? n . 7 r 1 < f e n c í « d"es,iu Gebraren manera se desacreditin uns valora que abans
La tropa donà Una càrrega sobrc'ls amoA dos quarts d'onze delser.dfflrcarea ds carrilaren dos vagons del couvoi, d furgó I n g r é s en P A c a n s m l a d * I n f a n f c r a
^ ^ Z ^ t 1 ^ y NaWro Reverter, va- alcansov^en gran estima entre'Is capitalistes infants
Han acabat ds oxamens po-a l'ingrcs fi linats, dispcrsantlos y detenint a olguns de
y
les
f.u'.i>ritats.
, f.
,
iúiuid^A I , , íf
^ Pressupost y la plassa,
devanter
y
un
de
mercaderies,
els
quals
l'Academia d'inlanitcría. Els SprcAaBl amb ells. '
'V
El rea ha fel nit on cl «Giralda.-), y assistirà volcaren, fcntso as te lles.
plossa sop 300, els quei no ob'.enou plassa
(avui à les regates.
«La Gaceta»
E I v i a t g e de d o n y a V i c t o r i a
No hi ha desgracies personals.
149 y els órfems do la guieira quo ingressem
El contratorpiüer «Terror» ha entrat an
. Porís, 25.—A fes Vuit del mall arribaren a
I ,
La «Gaceta» publica:
Els viatgers trasbordaren a un altre fmi, son 63,
aquest port remolcat pol vaporet del pràcaquesUi capital la reina donya Victoria y sa
lleials Ordes resolent expedients en so- tic, amb averfes à las màquines,
seguin* el seu viatge
Ela janznlstea
filla 1 inten'jeta Beatriu, amb son acompanyaIscàtut d'exemprió de l'impost quo gravails
En el bonquot que han celebrat aquesta ment.
Naufragi
bens de ics porsones juríaiques a • favor de
• \
De
Castell
&
tarde'ls
tradiciunalistes
à
la
caia
d'«El
Col ^ r fiív^ 1 1
da's impostos.
les assoctecions y fundaciecs que s indiquen Comfia.—A la vila de Muros ha nau frapat
Esperaven
a
la
fceina
en l'cstodó l'cmboirreo
Espafiol»
pera
festejar
d
n
o
i
de
don
n J * W c n ols^eus amics Son varies, cap de Catalunya.
Ea A domidli del rector senyor Poruna llanza pescadora anoraemàdà «Jovcn RaSw^*"1"
Propòsits, contesta
Jaume,
brindortin
el
senyor
Izago,
director
xador
d'Espanya
senyor
Pérez Caballero, d
cell
hi
colocaren
un
pHard,
que
ha
esclar
Altra, rectificada, declarant que los merca- món».
- w T ™ 0m.b a1"*t«s paraulesdo la Joventut Jaumisla, el comte del Pinar Senyor QuiiVonert do fjoón, y rai represeutetol
produint
.molta
alarma
deries
transportades
en
via
fèrria
propietat
Una
forta
ralxada
de
veinl
l'ha
feta
volcàr,
.^.•i0 ^ ^
" adníinistradó, ady el setnyor Saon?.
1
ció do M. tWllçres un oficial de l'exèrcit
dels amos o companyies a que elles perto- eslreJlontso Contra fes roques.
No hi va haver desgracies personals.
Ttraaó y administració. ,uuuauuut
Tancà'ls
brindis
don
Bartomeu
Fediu,
qui Érnnoéa.
'<
nefcün, estiguin subjectes al pagament de 1 Im- Els dos únics tripulants de la barca ban
La guarda civil realitat gestions pera de- onsalsà l palrodni det San Jau no y ponderà
post segons la llei de 20 do mars do 1910.
També
la
complimentà
de l'ammorL
|
Diu "Dlarlo U n l v e n a l »
tenir als autors d d fet,
l'abnegició y l'amor det la joventut espa- baixador francès a l l e n y a l'esposa
Disposant que durant lauseneia del minisSo
deüen
Josep
Sendon
y
Josep
Mdgarcs.
M.
Geolfray.
nyola, que acudeix amb la ploma, amb te
. 1 ^ ° ^ » aireiaab puWica'l següent solt tre d'Hisenda s'encarregui do! despeig del
El primer era casat y amb dos fills, y el
E a Barroso
parau'a, amb d bras y aníb l'oració fc!n 1 A fes deu marxà te reina cn tren especial
ministeri "1 Bub-secretari del mateix.
6n manlcfnia amb ci seu jornal 6 una far
^
Ei pminastra de la Covirnació ha mani- totes fe» regions d'Espanya o.l bélic crida- amb direcció a CaJais.
1ï o l ^
f 9 ° ^
<tev·r I W U I W Í I I
Reial Orde circular disposant so tassi DXia nombrosa.
ment del te tiudldò.
Ulv.« ^ 00 168 001118 ''aprovació del pres- tenjfa a fes procedències d'Anglaterra y Irteslat
avui
que
j»ques
co^cs
tonia
que
coA les poqueB hores han sigut llensats pd
L'orador fou ovadonat.
t
In
V ^ " 1 1 " * a 18fe™01"-en que renun-landa'ts reconeixements y períodes de des- imar ú te platja de Ixwro els cadavras tfels munfeer.
Ara eslàn cedebran cn el mateix local els
'tKtf 1 lnbrei3 ^
s"5»005- s'haurà cans previnguis cn fes roiak ordres quo s'In- dos meiròs, <às eiuab han aparescut abmsNo passa res.
jaumistes una vetllada Uteruria.
r^L lrBl0tot amb Fransa. constitueix tam- diquen.
sats. i
>I
<
El rei comtmúa sense novetat a Santander
^ P r o m l s ineludible l'obtenir te necwsaMadrid, 26, de 1 a 3 matinada
Fent extensiva a fes Universitits, Inítituts
y aquesta tarde assisteix a la festa nàdonàL
dei Parlament pera tatifiv centres docents dependents del ministeri de Moros bellcosos y moros p a c í f i c s
Acabo
da
conferenciar—ha
afegit—telcfóFestes
a Santiago
Ceuta, 25.—Diuem de Tetuàn que en l'úlhrrtrnoció la (Hsposieió dictada pera. les EsacuiCOiL.resaJ.tes aquestes dues qüestions, coles do Comcrs per real orde dc 6 de tiia zoo d'El Jemis celebrat à te kàbila de moament amb el governador de Barcelona,
Santiago, 25.—EI temps ha millorat quelxss v ?b1lln«"<fa l'aproroció dels pressupos- Abril últim.
Beni-Asan, algun-j moros dels aduors mon- qui'm manifesta que festejant avui'ls tradi- com Els trons y coixes particulars venen
ParSr i!r0Clat amb PHUBB, serà ocasió
tanyencs tractaren do soliiviantar els demés donaltstes la festa onomàstica de don Jau- atestats <te viatgers.
Nomenant
catedràtic
de
l'Escolo
de
CoP! (wVn, cruels fXca'^a
la composició
para qiie s'oposessin 6 l'avens dels me y celebrantse alguns mítings, ha pres
A la Catedral se celebrà amb gran solemüos
a que tan aficionats son els po- mcrs do Palma de Mallorca a don Josep Nú- katíilonys
anyob à Tetuàn.
'
grana precaudons, pera eviler topades amb nitat la fundó religiosa en honor a l'apostol
fiez Jover.
In raasldm habitant cn l'adoar de Bcqui- ds BEpnliHicms.
Anunciant lla mort a l'estranger do diSantiago
IquA nVflZ°:rn ^mbé de que a l'arribar versos
súbdits esipanyols; n'hi La alguns de nn els i^onuncià un discurs sostenint ia
Fins ara la tranquOilat es absoluta.
Oficia «ie ponüfical el cardenal arquebis1 ^ S P ^,'".
^ ' c j ^ . ^ o n s catabns.
conveniència do no fer la guena amb una
El senyor Ganalejas conlinúa a 0Lrro y be idoctor Martfn Herrera y assistiren els
r
s tenncna algima obra Ininació poderosa com l'eepanyola.
demà tomarà a Madrid.
prelaís de Valencià, Mondofiedo, Palència y
Declarar la guetna en aquestes condldons
^
conflS'11' 80tme,r5 à r v i t e qües- D e s p r é s de l a s o t m i s i ó .
El senyor García Prieto, dasde San Se.bas- auxiliar ido Santiago.
sorííi una letmeritat que sols portaria un
Pau
y
que
duri
rrf^SyüL^**- ia Ko «Iwn ets aficíonais
tian, no sols
Çnaiiia oolicte-', sinó quo
Durant la professó se feu fundotuu- el «boJleliUa, 25.—A conseqüència de la visita vessammt inútil do sang.
Ademés, els va fer éompendre que'ls es- me'B «i-.mrn.
tefumeircD.
S & t T n S d2 18 Cr5,Í· n0 •hÍ ha P055'- feta pel xenf Baraca el general Aldave, pi panyols
rosp&cien als moros la seva relf^Ti
La va51 de Saragossa conlinúa'l seu curs,
Assistí a la funció com delegat regi'l goDolf,!?
cartons sensibles em l'horitzó rimer ha sortit cap B M' Talza pera portar à y tes selves
cosiu-nís y H U B » *~ ^judicarlos sense quo s'hagi de lamentar incidents1
seva
lamMia
y
B
M
É
n
e
en
ssi
càsà
de
vernador
civil de la província, qui cn nom
ardor
a' pí'r lo menys fins a darrers de
POEMA DRAMÀTIC
Sengangaa, baix lampare y protecció d'Es^ els afavoTcdxea portantitos in gaannlía de là
ï res mès.
dd
rei
feu
l'ofrena a l'Apòstol.
y
segur dial .pei-sonal y te justícia.
amb cborals y cansons
panya.
Corlesià'l eardenel fent menció dels fa^1
1,0 •ip^h> aixó aram- L·i pròxima sessió que cetebraià la junta
deo Cassia Casademont
Les regates
K-nigrats
portuguesos
vors fibiinguls per mediació do l'ApóstoL
Ucfinsaiïha(I"
data' 51110 ^nitàment dir d'arbitris serà ja púb'ica, segons proposta
Orense-.-Domà
tornarà
à
la
frontera
l'esSantander.
25.—El
n
i
oi
missa
aquest
mall
A
continuació
feu
l'historia
de
la
funions del Gabinet110 S ^ pells;,r en " t 0 * ^ * ' del g^ueial Aldavo ap;ovada pel ministre de quadró de I amesio.
à bordo dd «Giralda;. D%uó la missa'l ca- dació del vot do Santiago, congsalulantso de
la Guerra.
E l s obrarà municipals
Pornoqtora aquí y seguirà t l seu viatge nonge don Jaume Espase.
que's coasarvl aquesta tradició, perquè evi^'•'viDe'^-í? SCTsió dç4 Congrés d'obrers
Ha comensiit a fersc la restauració del per {otaades.
•
Després don Alfons embarcà & bordo del dencia éa pietat dels reis.
i . t™!> s nrn aprovat les C
MTÍVT-TVK baKO_ saló
de sessions pera'! públic y la prempsa.
srgilents
lla bi^ut internat un altra portuguès, qui balandre «Giralda I h y prengué part on les
Desprès ne celebrà una misa y el final de
El rei^raent de Taxdir celebrarà denià la
conduït à Te-nol ó Cuenca.
Preu: 2 50 pessetes
regatiCB.
'
entre L fonfancis do festa del seu patró amb ima missa, un ranxo serà
aquesta! oardeual donà te benedicció paEl.s
pocs
que
querien
aquí
abandonuràn
El
temps
es
hermós.
E
l
f
u
l
l
a
t
de
fos
1»y d'euisanxe.
<^ ixaordinari y niguns toteti».
pal.
Hvial aituesía ce>:na'r-.a
gtttej ha siput ui següent;

È Cataliya

Lo que diu la prempsa
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Poble Català^ — Divendres 26 de juliol de J 9 « j

ESPECTACLES
Teatre Circo Barcelonès
GRAN OIMCMATOaRAF
Avui sessions completes de quatre l

set tarde

Concerts

V Pep Vifias. — Avui, divendres 36 do Juliol.
Exit grandiós. Triomf del Teatre Còmic,
Obert tarde y nit y amenitzat per la Banda
de Cassadors de Barcelona.—Exit de las

Lo Qenerala

atraccions. Joc
per la niu

Sardanes per la famosa cobla «La Prindpal de Santa Coloma de Farnés. Entrada
2$ cents. Diumenge a dos quarts de deu
de la nit—Gran aconteiximent artístic.

Amadeu Vives

Programa a dos quarta de deu Extra 45 cèntims. Primer La comèdia lírica «El Cuento del
Dragón» per Pilar Martí y Ricard GuelL Sejón:
de veritable estrens, entre elles
€La novi» del spahi», tMax pintor, tEI viejo Exit extraordinari.

profes >r>, «En cl último momcnto», «Por el
honor de su padre». «Rubinel disfrazado de
Cow-Boy», «Una combinadón cfue acaba • « » •
• E l precio del silencio>, «Loco por nmor>1 «lu
bonele bbnco., «El dcbcr y el amor>. «Olagama en sus ejercicios». - E l tealro y la vida. 900
metres Nordisk, y altres no menys interessants.

T

EATRE TiVOLI·—·Gran companyia de sarsuela dirigida pels senyora Ruiloa y Ezpeita.
de la que formen part les primeres tiples Consol Bailo, Pura Montoro y Uuisa Rodríguez.—

Concert pel Dríeó Calala44

Entrada una P e ^ * ^ j M M ^ ^ ^ ^

LA GENERALA

Avui Divendres, nit a un quart de deu. Buta- artista

LA MBASSADA
està obert tota la nit. Gabinets particulars
Cuina de primera. Servei a la carta y cuberts desde cinc pessetes. Telèfon número

7.648.

o

FORNARINA

Teatre Novetats
Companyia ITALIANA G R A N G U I G N O L director A SAINAT1 primera actriu B E L L A S T A RACE.—Darrers dies de la temporada. Avui
Divendres 10* MODA Nit, a un quart de deu.
Primera Funeió alegre sols pera homes: La come lia en un acte «Troppo Amato>. estrena del
drama en un acte «Mammina», estrena de la cor.iedia en un acte «II Signor Glatove», estrena
de la comèdia en un acte «11 satiro suo malgrado». Dissabte segona íundó alegre. Diumenge
tarde «II padrigno>, «Le perle», «Sabolage»,
«Ultimo Capitolo». nit 11 Itfoda y Comiat de la
companyia. «Passa la ronda», «Ninna Nanna»,
«11 Bavaglio», >Lui». Se despatxa a comptaduria.
NOTA: La funció de moda corresponent
al Dilluns dia 39 se verificarA el pròxim Diumenge 38 nit comiat de la Companyia.

^ " K " ^

7, U n i ó ,

Soturno Parc

La h m de ïerano

PARIlCÜLm

M

PALA CE- — Concerts Santos tols els
dics. Coberts desde pessetes
Els divendres, bouillabaise. Dissabtes, meni corrent
y vcgeiarii.

Societat Catalana d'Edicions

UNDIAL

3 tarde y i!e set a nou nit, per una orquesP E R E

Atraccions Americanes

Quota mínima semestral, C I N C P E S S E T E S
Tres llibres cada semestre

C O R O M I N A S

Volums del segon
semestre de 1911

Scenic, Railway, Wàter Chute, Bowing,
Alloys, Cake-Walk. Casa Encantada, Palau
de cristall. Palau de la rialla. Paseigs, etc.
Tramvia directe desde la Plassa de Catalunya a La Rabassada.

l LES IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL, P «
Alexandre Plans, amb la traclucció catalana dels treballs de
l'Almirall Espanya tal com et.

Cinematògrafs

Contestació a tiónez de Arce,
y L'immoralitat a Espanga.

lo milloren pelicolcs, local a l'aire lliure. Concerts per l'orquestra. L e s millors estrenes. Kn
trada 15 cents. Preferenda 25 cents.

0. PROSES BÀRBARES, per Prodenei Bertrana.
1U. LA VIDA Y LA MORT DEN
JORDI FRAG1NALS, novela
den J. Poas g Pagèt.

OrMlócMore
4 Colossals Atraccions 4

La Torrerica

REUMATISME

C^LO

3

VENDA

PESSETES

p

J^J

J^JS

K TOTES

Moderns radiadors de vapor per

Màquines

FOC

tBS

L I IBRERIE9

Ilt

L ' O R I G E N DEL CONEIXE
MENT, pel Dr. Ramón Turró.

a

400

plane».

gas.

CIC1SS

frigorífiques

SANRoMfl

y pera fer glas

Fonnltur·om, Elnmm, Uh
m o s y Lamlnadofm pen
Rollotgoe·m,
PtmtmM j
: : : : : Onavadoi·m
Tons y Atiïs de precisió O Boloy pera mecànica y rellotgen.
Rodes y pesses de recanvi peri
t : : tota classe de rellotges :
R o n o v l n l n , llquit pera netejar amb rapidesa y economíi
ela objectes d'or, plata y metall

^J^j^J^j^

Instalacions p o a

aixecarne.

Carrer de Corts, núm, S 8 6 - J&aree/ona.
E N R I O

RETRASSAR L A VELLESA Y LA MORT: VI8TA-RICA
Demani vostè el nouble llibret «HABLA 1ÍL MAESTRO», jr go»ari ds boa» salat, saos e
metges ni medicaments y el malalt se veu aTÍ»t lliure de la malalti», iadisposició o djicacU
D'aquest notable estudi eminemment pràctic queda un reduit nombre d'exemplar» qua S'OT
reearan gratí» al» primers solicitana.— P m - M n c i a , 61, «LA SALUD», Batcoloaa.
P r i M P O A n>oble», piano», caixes
OC U U I T i r r f H de capdaU y objectes.
Passatge l'ont de la l'arra, 6 (Reforma).
RIM P R en 2·* h'P0teca, usdefauta j part»
UI 11 L·ll indivises, j sobre gemes, pua31,
carruatges y tota garantia que caanagoi. Ram*
bla de Santa Mònica, 4, eutressai.
IIIMPR en I * hipoteca y sobra val ari
UI 11 CM dosde'l } por 10a anyal, ao lis
tres, proprictaris, mduitrials y coaerciaiU»
desde'l i|a pet loo al mes.

{ SOCIETAT

\ l w m t m\

ANÒNIMA)

ÍÉIOI -- M o l 1.008.0811 il8 pasiüB

Ú n i c a empresa a Espanya que posseeix fabricació de tots
els articles y adornos que

se

utilisen

en

t

son ram

CENTRAL' 29-RAMBLA DE CATALUNYA-29
Oficines, fàbrica, tallers, cotxeres y desinfecció:
24 - CARRER CAMPO SAGRADO - 24

ESQUELES MORTUÒRIES

€n ferros desde 25 pessetes

SBN'ADMSTBN

<a.o x>2r©olsil<5
pera mecànica y rellotgeria

Torns pera aflclonals
REPRESEHTAMT
dels torns y útils do pretísii

• W o x r , rtM.mtxL· cu O . "

ydeles acrediudos h A n f f h p \ j
mes suïsses marca i r t U U l l c y
F w a n o í a o o Lmye·mt
P. MADOZ, NÜM. i , PRINCIPAL
S

1 3

C O R T A D A

Baixada Sant Miquel, 5
Sc»zrooXoxxa»

paseces »1 taoi
piimu
PIANOS Y HARMONIUMS o^TZl 1"! 8n I^w 70,• i seotresto^

Pompes fúnebres

E

Corominas.

Bombes y material pera bombers.

P e r l l o n g a c i ó de l'existència

I

Virgili, amb uo pròleg dea Pen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De venda a Barcelona: S-gali, Rambla Flors, 4; Rambla del Mítg,
Vda. Aliioa,
passatge Crèdit, 4; Serra, Pelai, o; Víladot, Rambla Catalunya, 36; Andreu, Rambla Catalunya, 00; Ferrer, Princesa, 1; Farmàcia de la Creu, Escudillers, 75.

T

NAL1STES. per A. Rovira g

o o a a a a o a o a o o a a a o a o o a o

Reamatisme, Dolors nerviosos o Reora'gies
•al de cap, Hemlcranees (migranya), Cefalees, etc.

©irkoi

IL HISTORIA CONTEMPORÀNIA
DELS MOVIMENTS NACIÓ-

A les oficines d'EL P O B L E CATALÀ
se faciliten fulles de suscripció

a o o a o a o o a o o

nedícameat descobert per un eminent proCetior que desprfca d'alguns anys d'esludla
ha \ograt imposarse d'una manera tan poderosa a les malalties del reuma o dol^c, que
amb una sola frega d'EL TRIVON, el malalt queda allviat de tal manarà que pot conalderarse curat.
Puig si e's que pateixen de reuma o dolor fessin ús de tan meravellós medlcameat y
ge prengués la molèstia de llegir el prospecte que va acompanyat eo cada ampolla, se
conreoceríen que £ L TRIVOK es el medicament qua buscaven pera curarse radicalment.
£1 que patíix d'alguna de les malalties que Indiquem a coatiauació o al primer moment de preseatarse un símptoma d'elles, acudeixi al TRIVON; podrà dospréf coovooecs que nostra indicació ca mereixedora d'un veritable agraimeat.

y

Montoliu.

7)avid f e r r e r <Ç Companyia - CS* en

AI dir a Tostèt qua Catalaaya ei U reg\ò espanyol* mi i castigada y la gmnllut
sofreix de leama o dolor, no hauré dit cap maotlda, doaca, desfracladamasl,
la vmitat j , aataralmeot, hi ha que peodt* totes aquelles precaucions pera curarso, puig que
ftapiful es que detculdane uns dies, «s condemoari* per tota la vida.

T o m s

ESTUDIS DE LITERATURA
C A T A L A N A , per Manuel de

Els volums estaran elegantment impresos (jr constaran de 200

DE

E l millor programa de Barcelona.
iTo'.s al Doré! Aviat grans debut^

l

Joaquim Rugra, Josep Carner. Uuis de Nicobu. Ramon
Rucahado, Pompea Fabra. Gabriel Abrnar. Josep Maria Tallada, Romà Jori. otc.

E l popular caricato P E P E M A R Q U E S .
Debut de FRERtCS T U M 1 L E T patinadors.
Exit sens igual de L O S B E R L E Y M E S amb
sos balls acrobàtics y apatxes. L'eminent
cantanta d'aires regionals

EATRE CÒMIC-—Uran companyia dirigida per
Ricard Güell y l u l l i Vivas, de la que formen part la genial Pilar Martí, Angelina Villar

Volums del primer
semestre de 1912

Seguiràs obres de

Avui divendres selectes sesions de dne y

T

"•'13
"l'O,

7

LES HORES
Cine Bosc (al cosut del teatre'
D'AMOR
SERENES

D'avui al aS inclusiu Grans Festctjos. E x i t
del «Cuadro Regional Aragonès» ovavacions delirants a l'afamat cantador Cecili Navarro campió d'Aragò. E l quadro
regional que ha obtingut major succés.
Avui nit «Gran novetat» nou espectacle
elevació de dos immensos Globos en convinació de multitut de llums, rodes, pluja
d'estrelles enllumenant el firmament en
una immensa extensió. Sorprenent efecte
de niu D e m i disaabte nit, dispar de focs
solts y atronadora «Traca de gran luze>.
Diumenge nit fins per to cèntims una
onsa d'or.

IMfl,

Gran Edèn Concert

ta de professors dirigits pel mestre P6rez Cabrera

L A GENKRALA

«M'OH

Jtfovimen±jde JJorses

en el Saló Menjador del Restaurant de 1 a

ques 2 pessetes, Entrada 5a cèntims.—Primer:
«El Iresco í e Goya>. per Pura Montoro. Segón;
lo qual en obsequi al públic cantari deu númeE l deliri del i x i t (a actes),
ros de son nou y esciusiu repertori y cantari
per primera vegada el «Vals de los besos» del
«Conde de Luxemburgo», acompanyada del
ovacions a la senyoreta Balllo, la senyoreta Ro- primer tenor còmic Lluís Zanon. Grandiós dedríguez, senzillament colossal, immillorable to- but de la Diseuse
ta la Companyia. Presentació en decorat, trajos,
nlrc's etc, tot riqufssim y del millor gust: 46
professors d'orquestra, sense auraent de preus,
amb assistència del mestre Vives. E n prepara- adornés 30 artistes 30, Exit de «Guerrerito»
ció «Las mujcres de D, Juan». So despatxa «Antonelli» «Apachinette» y altres. Despaig
a comptaduria.
Carme ao. Dilluns dos Debuts.

"'5S
90'5J
'"• ."'e
"'JO

25flejuliol de 1912

NITA-JO

HOTEL-RC3TAURANT

Avui divendres
dia de Moda, Gran
aconteiximent Benefici de la genial

10,.„

I

. GIÍÜ3U

i

ALOAZAR ESPAHOL. -

Presentada fastuosament, tal com requereix la
importinda de l'obra. Protagonistes Maria Marco y Josep García Romero.—Decorat y vestuari
nous. Aument d'orquesta. Demà dissabte el millor cartell de Barcelona. Se despatxa a comptaduria.

BOSC

de Bolos. Demà dissabte

Jlüpiíic tasíell de Foes Aríiíieials

Opereta en dos actes de Perrin Palacios. Joia
musical de

y nou nit
r m u T j »
X>M O O S T X T 3 M C
ao PELICOLES, ao

russa 1906.......
5 P" 100 •
» 1909
per
100
4 fi
iure»
100 •
Br»»ll
4P" 100 »
4pet 100 • Sarvli
Acc t c M . Z. y Alacant
• Nord d'Espanya
Nit: Gran exit de la cèlebre étoile parisienne,
• Andilúi
• Nacional mexicà
Rio 110:0 ordinàries
De Beer»
INFORMACIÓ DE A. BOADA
Rand-toinet
B o n s de Pmrlm
Gold Celds
4 pei 100 Exterior espanyol
Banc Espanyol Rin Plata . . . .
79'SI
Concert y restaurant en l'hermosa terrassa 4 per 100 Interiot
.
»
Cuba
,
91
jardí a l'aire lliure.
3 per 100 Renda franca»». . . i

AH AQUESTA IM-

PRBMPTA, FINS A LBS TRBS DB

FORA PÈL MOIH

LA

L'ASSALT CCABHER tUD.

Eficassïs
contra les

P A S T I L L E S

N I E L K
_

DE C L O R A T D E POTASSA COMPRIMIT. - - Se ven en totes les farmàcies

Sang - Urinàries - Anèmia
Els OonfltB £ m a n i n donen a les malalties urinàries l'estat
normal, treuen y calmen iostaatloiameat la culssor y la freqüència de
orinar, els únics que curen radicalment les Emti·etoaoa, P n o a t a '
t i t i a , Olatltla, O a t a r n o a , O à l o u l a , I n c o n t i n è n c i a de
on i n a , etc Una capsa de Oonttta E m e i · l n , amb la deguda
instrucció, pessetes 4'jo.
El R o o b tíopui·mtiu E m o f l n , immillorable reconitituieat
y refrescant de la sang. cura completa y radicalment les infeccions y totes les seves conseqüències; dolorm dola òmaOBt taquoa do
l a p e l l , henpetlatn*, r a q u l l l m m e , n e u r a a t e n l a , d l * '
í s o t e a , p a w à l l a l a , omfmlmlgla, d l a p e p a í a , a t o n i a ,
debilitat d e i a vlata, p a l l d e a a d e l a t e g u m e n t a , deao o l o r a o l ó do l e a ungloa, d o l o r a de oap, n e u r a l gSea f a o l a l a , p a l p l t a o l o n a d e l oow, a o l o o a o l ó , d l '
g o a t í ó d l 11 e l l , dlfíomltat d o l a t r e b U l a Intelootuala
y muaoulara, laxltut. Inaomnl, deliri, a l u o l n a o l ó ,
I n n ó , e d e m a , etc Un frase d« Rob depumatlu E m Orin,
amb la deguda instrucdó. pessetes s'so.
E l r e g e n e r a d o r da l a a a n g Em o r i n es l'únic deseubnment de la Terapèutica moderna p«ra curar radicalmemt la «lorosi».
diabetes, paràlisis, cetalalgfa, raquitisme, escrofulisme, dispepsia, atonia, debilitat de la Tista, palidesa, deia teguments, descoloració de les
ungles, dolors de cap, neuralgies facials, palpitacions de cor, aofocació,
digestió dilícil, dificultat dels treballa intelectuals y musculars, laxitut,
insomni, deliri, alucinadó, iorid, anèmia, etc. Un trasc de EMERI"
amb la deguda iostrucada 7 pessetes.
,,ï!l· ' B·reolo,,»: C a » ! » d'Espacl·lloti Farmaeiutiquei, Palal, 9; P n i s H '

/Crèdit,
- R' ^Rambla de lei Flors, 4; Farmacloa: Rambla del Ml».

17: Pnacau, 1: Bieudellsr».
uum. 75; Droguariei: Rambla im Caialaaja, 66; Moocad», so: Rambla da CalaluaySi J6i
Moacada, ai.

HÈRNIES

íwocaAire») TRACTAMENT RADICAL: n» « j
•eddent» one fassio necessària Interrenció 1u'„,te.,
[TALLS bK BISTURA amb no usar
braenen y »endatges da basa» al el» P™2>
ao «no»ets'l reclamV Els locàlCTlables y «u*:,,'0í(ui
CTAMENT NO OPKRATORl í»»0,.,.^
ut.1Cu^ UBI 1 ^ 1 \ j 1 i r v UIVL 1 KAurAMENT 1NO
OPERATUKI
^
Medecina
<y Ci.urgl»ta"S U n M ^ - 'reS fI,at.CDt3 d ÍDTenci^ PR«i«í Acadèmia. de
Medecina
U»"'^
_ Jració en
en Dl
Rarantisen comoditat mcomparabít rataodi absoluta y la curació
poc temP»- „9^ÇJ7
de I autor, especalisU PERE RASON: CARMB. NUM. A PB PRI&faR. BAW»1'0^
Demani» grati» rfARO LÜMIWOSO PARA vbs BNKBRMOS».

NÚMERO fiï, - J U B C O O M

H I

E M E R I N

MATINADA

Kh rOLVOS COSMÈTICS DB FRANC tretMo en pon orinat» *i pU &e qualnral paït dal còa, maU ses arrel* y no tona a sortir. No itiita'l enta. Aqneat dc[4iatort ca otta
basin a Ica »cny*te» que tiagain pti moixi (vello) a la can y bnsao». para que aixJ pugni»
ifiiililii.
.Uo -Scovia ea^fica» per cor- }.C| . ( . . — 1X1UR ANSA d* Giro
UN ror.', I f « ptCOi reus ai pa endavant se reban 6 " [)lC3t Mon o saf ell» da corre»
COMTE K

MEDICAMENTS

Angines, Crnp, Ronqnera, Pndor de Palé, , Inflamacions de la gola. ^

calmen l'irritació produïda per l'excessiu ús del tabac v -jAn i n . ü . ^ · ^ - . w .
ireb'"
fadigós. especialment els oridors y cantants. - P«a evitar imi.a^^ " ' ^ "fi S V*™*** *™ fan sotrir a sa gola un "
en ——
cada —
capsa
(imprfc, cu
ea tinU
dels amos
dipoJiuris
' y f·lsific·cl0M » cota
garantia de llegitimitat,
—
— Kel ^sagell
—
i,""ixca
UQia roja)
roiai aeis
taris

ar. X J r i a . o H y

Oonai>.,

Mono^ci»

ao.

