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Obren per inlialació antisòptíca y balsàmica
sobre la tràquea, bronquis y pulmons, curant
les causes que produeix la T O S , com són:
r e f r e d a t s , c a t a r r o s , bronquitis, a s m a ,
r o n q u e r a , g r i p , e n f U e m a , etc, e t c

R

C . S.)

Els seus deaco:iiolats espòs D . Antoni Fernandez, fills don Emili, Alexandra, Napoleón y Antoni, fillet polítiques, nets, nets polítics, netes
polítiques, besnéts, nebots y demés parents (presents y ausents) y la
raó social A . E . F . dita N a p o l e ó n , al participar a sos amics y coneguts tant irreparable pèrdua, els preguen la tinguin p.esent en llurs
oracions y se serveixin assistir als funerals que, pera l'etern descans de
1 a seva àn'ma, se celebraràu demà dilluns, 29 del corrent, a les deu, ea
l'Iglesia Parroquial de Nostra Sra. de la Mercè.

Pcro'ï senyor Porlela, no marxa ara per ara.'
Tindrà d'esperar uns quants dics, perquè si l i
fou fàcil empendre desveguida'l viatge de vinguda amb una maleta do diputat solter, després de dos anys do govern civil de Barcelona, l'equipaitge del senyor governador, requeJa fia temps quo, amb toia justícia, l'Orfeó reix més prolixes feines.
Català va essor califical dc sucursal m/u.sical
—O—
de la Lliga Regionalista. Por una des
O EMBLA QUE en Jaume Borràs no ha
vicuporable, per un pobre esperit de
lograt entendres amb el Sindicat. Les
disme, els clamenls directors de l'Orfeó
condicions que mútuament se tan, mútua me al
han llevat el caràcter gloriós d insüludó
no les accepten. Així, doncs, en Jaume Borcional catalana, pera junyirlo a la polí
ràs, sembla que ingressarà en la companyia
parSailar d'ima agrupació. Y si artí^ icament, dol teatre Espanyol,
l'Orfeó Català ha esdevingut una glòria, unà
—O—
institució esplendent y magnífica. Ics seves T A comissió encarregada de reculiir tes Crorientacions polítiques l i han donat, pera *•* mes que formaràn I àlbum que s vol ofeois bons catalans, un esperit mesquí y an- rir a l'Ignasi Iglesias, ha deixat en la nostre
tipàtic. '
redacció les fulles necessàries. Poden, doncs,
Així'ls cants de l'Orfeó han perdut la seva els nostres amics que vulguin honrar a l'Iglenostra redacció a posàr
grandesa patriòtica Han deixat do resso- sias, passar per
b
seva
firma.
nar en les gran? diades catalanistes, pera
ferso sentir en les petites diades cortisanca
Han deixat d'enardir al poble, pera plauA
La R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a
a la famiJia reàal de l'Estot esponyol. .

is yíticioi'ü i i Caiiiiyii

Ei dimaa darrer celebri reunió 1 C R,
da l'Unió do VliicuUora de Catalunya, pr&^"tj^
« a y o r Puig do la Bellwaaa.
El Pfcultai donà compto dol resultat de
l'AxamUee Nartonal d* Viticultors oelcbiuda a PampJoaa els dics 8 y tt de l'actual,
en la qual obUngué un seaiy.dat Irtoal aqu sta ilJnló», puig s'epiONxu-cn per unaninútut
les eoooluc·ons prescnUid.s y que en esperit son Ica mateixes que les aclamades cn
la magna Assnnü>lea General de rtl'nióo
do Viticultopes de Calaltiüa» celebrada cu
febrer darrer.
Becabà l'importància que rcvcslcLx d qua
dities conclusions fossin dcspies accoplatlea
pe* Congrés Nacional d » VUlculliita, csi>ecialmenl lo relatiu a la necessitat d'implantai1
a Esponro fa decJtiracSó do la culliti y guiea
de circulació dels N-ins^ encara que a despit
ddn IrobaMs que de temps se rcalitzue»
per alguns elcinents oontrails a les mateixas, pom que'ls viticultors del resto d'Espanyís ho rcbutjcssln.

munidade. En Vatencio o en Aragón estudiar
sa a conveniència do aplicar n'aquo'as rexios o novo fuluro réxime; os Diputados
Va^ndans ta meu pideno pra as suas provin«as;_ en Loón o en Cu.sle!a a Vclb, homes
pollücoa do bon senlido propàgan us ideas
rexionallistas e trebatin na prensa a tóvor
das mancomunldades; Galkla non quedarà seguramento nt deberà, ni poderà quedar atrús
Lmm mlm·m» dmmpram d » l ' o B o l y tlmmmmamldm Im d a l p e r d ó .
n'ese camino pra recobrar seu propio valer,
Por lm mmniatat d a l lomplm'l d o l mm dona por dmapmdll.
llcspaíia entcti-a se apresl» a cambiàr do ióXIIIWL e a rom por por huervib'es os vellos
motdcs da arciiua política centralista que
Fa notar molt tspockili·icnt l apoi decidit
hastra o d'tgora vi ne mos pndecendo, marchando tranquili, eonfhida e segura do eíslto que prEstaron a les conclusions ei director
car a oricntición das sJva loras sokiciós re- de l'Estació Enológica de ViltaihuKa del
xionaTistas t
Penadés senyor Mestre, y el de l Enológir
ca da Gel to sanyor Arizmendl, ol qual demosira que la C 0. V. d d Mitgdla dc Fransa
ha sigut la salvació da la viticultura de la
nadó vetna, grocics als medis que compta
pera perseguir d frau, senyalant com basa
dels mateixos la dedaració dc la culllla j
Hem reSut la carta segü-nt:
guies de circulació.
Barcelona 27 juliol 1912.
Se va acordar constés en acta la satisfeSr. Diixvtor d'EL POBLE CATALÀ.
Molt senyor meu: Desdc'l balcó de casa d ó del Consell per la manera com la Comispresencio amb fàstic les t è c nics a que donen sió desompenyà '1 sou comís, així com un
lloo una colccció de policies que tenen la vot do grades pels que formen part dc 11 mamissió do catxcijà als tranzaints pel sol fet tdxa.
So oanvfarea després impressions re p'cdo que on lloc proper—al interior d'un caic insi'.alnt cn el número 135—s'hi celebra un te a la oamfianya ile represdó del frau.
Finalment se prMigiieri n a'gun^ ncords de
miling o rwmió d'elemirails lliberals pera
Caminant per aquest viarany do renunciacaràoier intern y B'&ixccà la sessió a Ls
praleslar
de
no
so
qué.
El
calxeig
es
vergoment l'Orfeó Català ha arribat—-llógicamenj,
9
•i nyós, emprò cn la forma cn que ho por'.en a sis de la tapde.
això si—a extrems deploraMos, indigna dors.
efecto dtnoía una falla de labcte y d'educaY aquí tenim el Oas actual d'un Jove orfeoció gran. H i ha u n senyor castellà que semAmb el títul d'«Impudor», «El Mercantil bla ésser cl que més i nia na y cl seu |CB8toU|r
nista que, per haver sentit escrúpols d'anar
a cantar en honor de l'infanta Isabel, cs ex Valenciano», amb el seu seny caracterísUc, nisme'l ponia a proiostar fins de que'ls moescriu això que segueix:
memtaniamenl detinguts parlin cn català. A
pulsat sense consideració y sense respecto.
«La Època» pregunta qué progrés os ha reti- un jove I han detingut y lligat com un assasJa cone la paraula nova y d'iaigiant qua
Heusaquf castigada per l'Orfeó Catnl·l la dig- lizado Portugal bajo la República, cxrando sí I han portal a la delegació custodiat per
serà aplicada durant aqncc'.a sot manà. Jà
nitat patriòtica y la convicció nacionalista. t oda via la República no cuente dos afios do una paro: la, sofrint la vergonya d'una de- l'han escrita i €La MaflanB', un periòdic fuHeusaquí om acte d'intolerància ctipanyolis- existència y mando sus enemigos, <traàs los tenció pel sol fet de que s'ha oposat molt riosanKnt monànmic y que no se sab nl
fat y Hinisíica realitzat pels senyors que me- de fuera que los de dentro,» han estado con- corlesmenl a les grolleries dels policies. A quc'l fa. ni qui'l llegcsx, ni qué representa,
tinuamenle perlurbàndola.
tot això hi ha més d'una vinlcaia d'agents y «La Vanguardia». La paraulà es àcpiestà:
nen l'Orfeó.
roianlicanas...»
i i Q u é progresos realizó Elspafta durante los d aqucs'ja secreta que tothom coneix, 8 o «Las hordas, las hordas
Nosaltres recordéra una «hoida» d'aquestes^.
De te'3unta que ha exp-cl^at ni digne OTÍK»- «io« •prirneros onos de régimcn constitucio- 10 parelles de guardes ie seguretat y dos paEra d tercer dia d d drama, d dimecres. Al
nista, ei s^iyor don Francesc Malhcu n'ea nal? i.Qué progresos realizó ItaÜB durnnto relles dc cavalleria y tol això pera regirar carrer bo hi havíem més qua l*i ü opes, d i
igual periodo de&pués de la calda dofínitiva als que venen pel carrer de la Cera y deixar
president Es dolorós que això bissi, a Ics sedel Poder temporal del Papado? Los fruí os sens rcgií/.'ar als que venan pel carner dc Sant iasurgexüB y algún ai·iiós tciiwari. En 1c»
ves velleses, l'iral y mascle malcidpr de do una Revolución, los beneficiós de un Geroni com si aquests fossin tots gent de cantonades, ds a^ndols, conminaien amb la
mort l'eia un dia rutilant. Blau purfssim d
Felip V. '
canibip de régimen en sentidp progrcaivo,
cd y daurada la dulat p d sol impciial. De
ipueden
conooerse.
pueden
apreciarse
én
tan
Fidel servidor do la Lliga, cl senyor Malhcu
Ja esilà be quo's tracti d'evitar cn lo pos- cop, ones vous femenines, més curioses que
breve espocio de llempo, cuando no ha ler«Els Incendiaris, ara venen els
y l'Orfeó CalaJà fan acata roents servils als müiado (odavia el desesoombro, cuando du- sible fels com el dc Granollers, però en la espantades:
incendiafisl» Venien, efectivament, bmls, desrepresentants de l'Estat dominador y con- ro aún éL clamoreo de los basfardos inic re- forma qua aquests senyors ho fan no eviteu pitirag;its, cafre bé tots sense rés al cap, airc|
mampta els pantalons y la mà armadà y
verteixen en especialitat seva la música cor- ses venddps, cuando continua la lucha entro res.
Groc
que
podrien
y
deurien
ocuparsen
vos- on la cara, radiants, mnl'íral lú biuiidà,
lo
nuevto
y
Jo
viejo?
\
lisana. Si fos ara que vingués a Barcelona
|En bonita situadón dejaron los Bragan- tès d'això y «leixar de tenir an aquests se- malgrat la contraedó, els vint anys. De pritel prima- Borbó de la monarquia espanyola,
mer, anaven, vigilants, Ires o quilro, amb
et
srcusollxxa
«.s a fl'orluíPl para que en un breve ÒSfe-]»1^ Porl0"' (Iue
^ m u ^ 1«^oasidcra- un mocador \ la mà, com bandera de seicl senyor don Francesc Malhcu no l i letrcado de liempo puedn m i l i ^ n » d milagre1 « « f
4f0Tl ?
™
Després, tros o quilra més, l'avautes el TIPU I D E A L pera l'agricultura, elevació ria'1 Decreti de Nova mimlh y no l i diria «rei de ckinr los males que d regimen monàrqui-1 amb « B akro. W y M e n t més que 60 algun nyals.
fuixda, un barriló de pòilmli colocat sobm
dols anAeriors.
d'aigües y petita indústria, per ésser el més s n- y Uadre quinze volies», sinó que, amalmt, co produjol
Uiies fustes amb rodes, rodeja! de deu 6
Son affm. B, a.
dotza «tardians 7 4 la rerasaia ndlia dothumil,
complímentós,
l
i
dedicaria
un
gran
Comparando
tiempos
con
liempos
y
siluazill y el que c o n s u m m e n o s dels fins avui co<fe xicots. En d carrer solitari, amaENRIC CAZENEÜVE.1 H M
cioncs
con
situacioncs,
Portugal
ha
RBÍbK·
concert
de
gala
en
el
Palau
anomenat
de
la
neguts
rat de sol, se destacaven, vivament toies l a
do
en
dos
nflos
de
República
màs
progr?so8
Música Catalana, ; ;
coses. Aiabava de passar ua piqud de troque Espolia en d primer període constitupa. De tant en lant s'hi sentien tfescàrregucs,
cional; paro cs preci-amente lo que sc comunes descàrregues furientes, tossudes, que inIfa'e, l o que so odia, lo que no se perdona...
vitaven ala dresents a Ugenollanc, pera preT e l è f o n ,
0,70-a>
En' cua nio a la situadón econòmica no
gar per l a saivadò dels quo hi queien. Y
l'eseamot d'incendiaris anava a cnsanl, à m b
hay Gobiomo, ni règim en, n i hacendis'a que
un coratge ddiranl. Eren jjecadors, oren barpuoda roalizar d milagro de improvisar la
"ALTRE DIA y reniEint un tEco», pro- riqueza, la potencia econòmica, la prosperibres, eron bojos amb bojería dc sang y de
posava en aquestes columnes e! senyor dad malorial de un pucblp sumiso en la
Cames, peró allò també era heroisme.
minack) pedantesca, se l'anomenés, carrer den ru/rm y cn la misèria, de un pueblo cuyn siQuanf hi h a u r à crisi
El «yie això CBÍTÍU, tonia'l veu costat ua
Reus Pujols que a la Via Laietana, deno- txmeión sca como la de Portugal al huneL·rso
castdlà y con<5ervador.
Confirmant lo que ja fa molts dics publi- cavaller
Davant d'aixó—li vçig dir un sent r i m Níards Monturiol,- en record d'aquell gran ca- d trono d d lilíiino Braganza.
cà sobre aquetïta qüestió'l nostre periódt^ Fttls
de disparar contra d'dis,
talà, que fou'l primer home que baixà 1 fons
Pcro « I n Enoca», que pregunta por los darreramemt ha i«f)Ji«nt ol «Diarlo Univer- però contradictori
també
de
tocures
el barret.
dol mar en un submarí, denominat l'Ictini. progresos que ha realizado Portugal bajo la sal» d següent solt ofidós:
El cavaller castdlà y conservador, me rcsinventat, oonstruit y manejat per ell. Avui, Reiniblica, podria decimos los qúe ha rca«Tieno d Gobicrno como deber incxrtisa- ponoté, erudit .tJpcíivsnicsií. Aqjuosts homes me fan reun altre amic, ens diu que la gloriGració den liTsdo Espofla en íreinla y acte afios dc bío cuci oblonfir de las Cortes la aprobadòn
Monturlol, hauria d'esser iniciada y realit- Restaurac.ión borbònica? i Q u é sornes econó- d d FVefUpaicHlo, y como para cl olofió, eo oordar un edsodi d d «Noranta fies», de Víccpue reaniLdarin las Cómaras sus sesiones, tor Hugo, d d'aqudl mariner quc'l marqués
zada pels seus piísans, els figuerencs, ois micamente? ^Dónde està nuestra potencia se
hahrà fxmado d tratado con 1"rància, do Laotetnac, feu fusdlaTj després do conmilitar y naval, para la que tantos miquals, com a p;rt p.ilriólicr-menl l;it ressnda, tes de milloncs hemos dado a la Rcs<aura- cons'iu e íambién comjiromiso indudiblo Li dcmpnarlo. l o no vul du1 qua aquests sihi posaràn una efusió que tal volta no tro- ción? Homos pagado para tencr un Ejéreilo necesaria oulxírizadón d d Parlamento pari guin dignes de cap condecoració, però jo'ls
hi dedicaria una salva d'honor y una descàbessin en altres olemicnts.
como el japonès; hemos pagado para tener raürliíarlou
i
Una \C7. repueUú Cstaa dos cuestiones 6 rrega de dàsilg
una Armada como la alemana. i Podria deEn Narcís Monturiol, a més d un Inventor cimos «I-a Època» si nuestra potencia mili- sca oblctnida la aprobadòn do los PresíaPujaren pd rarrar de Muntaner, travessa-'
ren k Gron-Vío, marxant ren '.anenl, sense
genial tssim, íou un catdà amb grandesa. En tar corresponi'le a fa que se nos ha pedido pualos y dd tratado con l'randa, serà
ell les magnes tcorlsacions, no's redufcn D y hemos dado, si nuesfra «escuadra» çstifi siòn de hablnr d« os os cambios en la oom- una Indecisió. Al cap do cinc minuts, se senposin-iòn dd Gobieirno, a que tan afidonndos tien dúcs descàrregues immediates. Eren les
solucionar problemes de física y de mecànica. cm reladón con la fabulosa cifra do mülo- son nuestros políiiios.
descàrroaws d d càstig. Després sabérem, que
Caitalà daquella febril Catalunya de miljàns de nos que E'-pona ha pagado para tener mariSc^ircs CE tomes lambién de que al lle- prop dd seminari, la forsa públka havia
800, íou aventurer, ulopista y audàs. Junt na de guerra?»
gar eso mo mento cl sefior Canalcjas, según mort A do» d'amidis xicojs quo cstrli)avcq
vion di ai-: on do siempro qua se termina * d codi, ioolso estri por la carn a Imlasos.
amb en Cabet se'n anà al Nord d'América
viena hariondo siempre que se termina aja fundar l'Icaria, la ciutat dol Bon Acord,
lerà el rety la (tiiostión de coníianza.
la coloma comunista, ont aquells visionaris
De modo quei ya lo saben los oRdoAlxó no vtd quo sigui un panegíric n l
anaven a obtenir la dilxa, excluint el donados al socorrido tema do U crisis. No ( m oració fúnebre Tampoc unn acusa'ió.
lor, fruit de la tirania y de la propietat
hay posibilidad do mudanms cn el horizonte Narro lo quo vaig voure, descric la «horda»,
L o que e n d i a a n p e r i ò d i c g a l a i c
sensible do la polí'iia, por lo menos basta que passà davant dds raous ui's. Perquè
L'Icaria fracassà, í'tlclini», també. Endeba«A voz do País», de Moníorte de Lemus, fin de afin. Y m'déndaso bien qua no signi- tot j u d i d qiie's fassi sobra aqudls fets y
des se feu una suscripció nacional pera un
periòdic regionalista galdec, ha publicat dar- fim e** anunciarl.i'; foia csa todià, sino oqudls homes, cs prematur y lo mateix posegón tlcíini». EI Destí, jugà amb en Montu- rerament un artfcle titulat cA nova orien- úrwamento docir mt^ hasla enlonoes no so deu caura é n falsctat ds seus detractora,
rlol, com la tramootana de la seva terra, tac-Jón», en tí qual se parla d d projecte de rwedc pensar en la modií'tadón d d Ga- oom ds seus turiferaris.
biuelo.»
i
juga amb lo fràgil y caigut. Acaba pobre, l a Mancomunitats en fa forma següent:
L'art y si voleu, la poesia, l'historia poépolítica l omiína. L'ílctini» se va vendre com
<ca, corrolgint l'historia reínl. soràn d Iri«Sea d'unha ou d'outra mandra, Hcspafla
f e i n a a A c ^ v à bunial suprém y els ddinidi.rs d'uqueilcs
a ferro vell
toda està interesada enque vefla logo csa
rnades. Quan, complint d manament ds
formuüa, ese molde legal en que ha encadrnr
Continúen «rwrganilznnlsc· els senyors l l i ça
da Qudroz, damunt Ja nudilot de Is
o
resurximento
das
cnerxías
locaieï,
e
da
Aquest home, d:gne dol record dels homes
berals dinàstics qpal hi han à Barcelona. Ara
ens diürn quo volen fundar un Centre tiel reaKtat, so tefadtti d v d diàfan de la fanaquest català superior y reprcsenlatiu, no ob- vida rexional.
tasia, y Un escriptor o un poíMa, cantin 0
Ndn o póia Calaluila sola quen està de notindrà una reverencia de Catalunya? Perquè naboa. De nomboa estàn tod-is as rexiós dc «iinrtl·lo» en d Districlo I I à q u i l efecto tols execrin nte aiblevals de 1909. ní'·shorcs serà
ois qu^'n serún socis, s'han fet de la ce
dfta fa paraula definitiva Gavrorha hi ànàno sembla, sino que la Fatalitat el perse- llcspaíia, e síi;gulbrmcnle aqvelos que tenen missió prganilzadora: tros t n total...
VB o n * ei» incendiaris, Gavroche cl trinxegueixi en mort com el va maltractar cn vida. dentro aa unidade pespafloliaunha jxT.sonaliraire y l'immortal, però manca'l Víctor Hugo
dade
mais
definida
pol
a
sua
història,
pol
A Figueres s'intentà nixecarli una estàtua,
C o n f e r e r i c i a aus l'exaltí... o que'l denigri. Es que. mo
o seu idioma, pol o seu esprito de pobos
peró se frustrà"! bon pensament
progresivos.
En cl Centre D^mocràlíc Rtoülflel de Sant dirà algú, a Paris, en Ics bnnirudes de 1818,
en (favroche hi era, però també en BaudeFigueres, deu realitzar l'homenatge nn cn
l'or eso, inda que a CaLaTufia càbdle o Antoni de Vi'nmajor, hi ha donat una «wi/e- laire. Conformen, mes encara cpm tols cn
Monturiol y rcaützarho n Barcelona. Ja que mals íTrmde s Hsfacción no trunfo por hiv renda sobre'l tema «L'Ifjlesia Catòlica en 1909, aíguessin Gavroehei l'ori serà'l seu glola nova via, que ha obert la reforma, té un ber loitado ao frente do rexionalismo hespa- els fempsmoderns», l'cxca;e''à Rcgjmis Síenz. rifïcador o d sru fiscal. Si es wn conservador
Ei conferenciant que foumolt Bptoudll, ha
nom acordat pel Municipi, bé pot encara fiol c ganado unha batalla, cuias ventàtxís donat una nl ra disertició cndi'a enfilat
d quo hi roxwslsn obra d'art que condemni
non son pra da sola, non podemos menos, os
ds ínwgenta de Juliol, pera sempre scràn
donarse en algún carrer marítim el nom de' que non somos catalans, que manifestar tajaf-oW, pera eüs s^rà
malaventurat inventor, aixccantli un marbre, rrrln a nosa sitsüaoción, e o noso deseio de
J f o v a J o v e n t u t M B M M M f e y M cs
que
a
cobizada
reforma
saa
loço
un
f
tlo,
gros o petit, prop del mar.
S'ha rons'.i'oil ima nova Joventut i·cideI f e ï g IÉI tnés que la llegenda en U vida
xa coa I d de mancomunldades de Gma'ejas, ral NatvmalLsta Republicà' a al Clof, com
y BtMeUs revoltats oren document de llegenja coa de Administración local do sonor a sectíò dd Cemfrc d'U. F. N. R,
da. T o t depèn de que'l cantor lufor escriL Sr. governador, ha conwguil del govem Maura.
En mitg d'un gran l i l i u i M i l l l l fou degida 0 d narànleshi Ics mans negres o els ulls
la fegücint jtnita: president, Francesc Ma- m'ilante, ds ulls d d qu sota'l sol, en -iti
*•
que l i sigui admesa la dimissió, encaE indudable que o resurdir d HespaiL: se teu- secretari, I*cre Sans; caixer, F.nrfc n i t g dia de JrfoC per l'ampL» avinguda
ra que ignorem si també G haurà eMal otorRiera; w a l s , Ramón F'onlaníT y Manu-1 To- itafaflail, marxava n U mor». desr^nígSt,
gada l'embaixada de Lisboa. En realilàl, el avwaTia, pol o camlflo que hoxe se nbrle.
En Burgos acàbase de cons'iluir unlw Liga rrens.
pera qu?- r'f- í v r sa a la b i a
senyor Porlela, se l i ha de concedir un as- das Diputadós pro vi noia'cs de Cas'da a NoNo ral dir q«ie d-tuljorn a la nova jovcnMÀRIUS
cens més que políiic, diplomàtic.
va que ha ser funda mento da sua manco-j tul, ilarca dics do glòria ea les seves Luiteai

m r t a de vels y montelllnes
Tds ? süderia.·Seiires de punt
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GRANS MAGATZEMS

B A N Y S

D E M A R

Complert asortit en Trajos de bany pera senyora, cavaller y nens, Llensols, Barnussos, TobaUoles, Maletins, Gorres y Sabates pera bany.

Sobre les M p i i i i a i s

MOBLES D E VIMEC Y JONC
:::::: pera platja. Jardí y cases de camp : : : : : :

g

Neveres, Gcladores, Banyeres, Aparells pera
dutxes, Sifons "Sparclets", Filtres pera aigua.

Novetat en Persianes, Cortines b a m b ú
-—
Esterilles jonc, e t c , e t c
QiSOVlurOS

y

v S n a plant» baixa

k w i PÜEÏ fea f^lo5 a r 7y I t t T

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.,,

E

—a—

"Sr.:

fEl P o b l e C a t a l à , , — D i u m e n g e
l'íssM m l i l M
y cl ( O M is p a í » w

qwe a un nnalfalíct l i podreu ensmyar a
taüur eto cabells y olWfir la barlO, o a passar et ribot o a powr maons, e*^, Pr^à
íes tgeo/ea professionals per mfs rigurosament pràctiques què's vulguin que signin
no poden per projïria di^iihat, deixar de
donar coneiseotents ledrics qoe suposa «Begir,> libres, «escriure» problemes. e!c- Tindríem doncs, que en un illetrat no serià possibto donnrii lo que cs precisament l'csscncia y la finalitat, la causa y la noblea, de
Icnscnyansa professional: la tcorfa. Y sense aquesta l'obra do Ics escoles professionals estaria separada de la seva base fonamental.» t
,

Butlletí m m m
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U n a e s t r e n a d e n Vives
LA

Està molt nvensada * con{ccdó ^ J V n c i t

toita contemporami d * ^ ^ K ^ ^
n^síes. den^ovira y Virgili, y e's ^Ongons
S l W « m e n ; . del'doctor TurróJ)iles o-

so fan simultàniament y »erf enüeGENERALA, opereta en dos bres
gsda primer els suscnpiors la quo mía aviat
actes estrenada en els teatres
^Sbf, en onq dos o tres meso^ fel ntiia
Tivoli y Còmic.
dds llibres haurà desaparegut.

Saturno h n

Míting é'appGnonls
Elegant y lux;Ó3 «Centre de spoR4, „
més important d Espanyi.
El
L'na de te* matories esfudiados amb més
Els «prenents do Barcei'aoB y coo radi conExit colosal del quadro «regional a
Interès per la tíwin jurídica dc'>s nostres
vklen ú s seus companys en particular y al
n(!s>, ovaciona a l'aínmil cai»tadOP .(-''1Wtom)» y més «lestinadcs 9 evolu«iwK r enpoblo treballador en general al míting que
L-anund de fa dirrera obra den Vives Havia
Navarro..
^'Will
cara, es la referent a ta contractació «tel
pera pro'eslar dels abusos que amb nosaltres despertat a Barcdona ex«f0,o,"dl!iana,,e''^;;
Avui diumenge larde: Si'l temps hn
Irebull, a establir Ics relacions jurídiques
so oometco en la qüestió del descans domi- tadóT LTuslrc au;or de «Bolicmiow «è piou
met t ndri lloc la paiodi» de A 11 K R"
«juo per ©teoto d'aíjuost conlraofe s'establí'-inical y a l'ensemps pera propagar l'Unió pei-sonalitel pera imposar als publks la scen una de sca més •rrisg·des •aceni'll>
U
mei-rtíssima
producció
•>Haí<»»..y
iw
g
xen entre em|>rc6&aris y eaipleiats, feotada o
d'aprojiente, so celebrarà avui, a les deu a x ó que entre nosailres losbwia duna obra G n j p r e s a r í q u e í n s u / f a a l p ú b l i c
Expectacle sensacional
"3.
eokciv^niíiif.
del matí, cu c l saló d'actes de U «Casa del seva cs rebuda sempre amb tots ds honon, y
y agredeix a un periodista
{liíiif,
Fins £1 moll poc temp-i, s'havfn cregut
Puebla». — La Comissió,
acAida amb tols els entusiasmes
flne"! regular dites rcbcioii.s queia dc pic y
Ahir
succeí a Badalona un tol escandalós.
So
eompend.
à
així
que
ta
m
l
de
I
estrena
Nit
«üA
basafid
dd
públic'l»
1
Ela
confltons
exclusivamcTíl dintre do l'csfcra del dret priPer nixó, senyors, hem de declarar que
En una sala, d'espectacles titulada «Salà
de «La Generala, un p ú b t e nombr^sB»
La
Societat
d'operaris
oonfiters
y
pastissers
Sc
Bortcjarin
«a
nm^nific»
premia
j
.
.
•»»!, del d i d civil y par sixó veiem que ten nostre poís es inínil pensar on res sens©
vagi aplegarso en d Tívob y on d Cómio Pksm b, hi aolúa una canscneüsía coneguda
d'úksd del de Napotocn, tots els codis qi»e ahons fer recular aquesta amplíssima vergo- prega als seus socis so serveixin pa.ssar per
peu" fa darrera obm de
Primer premi, UHll UUSI d'OP.
amb cl nom da Roeita GuiUot, per la qual
«KHJMaeii o swi'ircfi ViivAuencia d'aquell, con- nya íacn de lïmalfabetisme. Quina «•nsenyan- l'estatge social avui, de quatre a deu nit, pora mestre calalí, y que tant el ^ v o r c s c u ' ^ d púWio 1» h l sent gran predilecció. SemSegon
premi,
BDS3 d'flf.
•Iderant vi cotrlracie de treball com una va- ssa professional podem establir si'l 62 per «nlerarka d'un assumpte d'importància. — del Paraid com cl popular del carrer de Casp bla que aquesta senyoro cn anteriors ocis ona
L'adquisició
de
bitllet
en ela sporlj a
oíerissin l'aspecte do les mans so.emmUtó.
nant d© l'arreixtimenl, se n'ocupi ren en 100 dels habüanjfc dl?t (pp£s no han pas.sat La Junta.
•a dret a un número v.dcdcr pera'l sort
havia deixat anar paraules poo [àlàgueres
L'èxit
fou
formidable.
No
lu
ha
en
tota
moll breus ertielet!, dintre del capilul des- primer pel vcs-líbol, que es l'Escola primària?
dels premia.
'•'8
R o z t n l o n s l'obra un sol número que vulgaiegi y om pel púbiio badaloní y poc adequades a una
«Fins per 10 cinllms una unsa d'or»
(Étf B K<it coiitraolc.
Com podrem nosalitres somniar cn aquesta
EI Sindicat d'ajusiador^, twncrs y íorja- en Vives no h i fassi aala d'esser un dels pri- beca' lemenLna, p-r ,pan6one:kila que's aiNota.—A petició del públic l empresi h
Era caftiklerat y es considerat encara m aspiració magna que constitueix l'arribar o doi-s de Barcelona celebrarà reunió netieral mers músics espanyols.
i gui. ,
accedit
de que avui per la tar 'e tingui Uní
dccloiur
obligatòria
pera
les
multituts
obremolla oïdes legats, catre ells ell nostre, el
ordL'iaria avui, a dos quarts de deu del matí,
Ja en d primer nombre, un chor d'un
Al prcsenlarse anit aquest <jiiimeroB dauna representació extraordinària del n,.^
coaiíi aclo de 'treball, com un arrenda mont res rins!moció professional?
en son local social. Amargós, 22, principal. traïsat vlgor^ y d un treball d'armonfa m- vant do fa conoerrenda, ae sentiren demosdr© .regional aiagonès.»
genemüncnt de sorveip, à vcgidcs taiiibó d6 i Aisoquem doncs, els nos!ros c3;inis, de do- Orde del dia: aprovació de l'ucía de l'anlc- superab!<\ d públic va donarso compe dc quo tracions de detiogrado, a les quals fa senyora
lor
cotv'ra
aquest
vergonyós
onei·IfalwtisTno
KTVOW y 'lo ccx.es.
rior; estat do comptes trimestrals; assumpte se trobava davant d una partitura fortü y Guillot cccrtspojrgué amb «lemans y paPcró era massa estret el motllo bjfú a del poWe espanyol, d'ira contra aquells que de la Direc',i\a. Se recomana l'assislencia. equilibrada, y d teu repetir en nulg d d ma- raules quo eren un insult
jor entusiasme Desprès a coda nou número
quo estava subjedat dit coirtracle y la reali- no han sapk'ut encara fer compür amb tot
El púbito oprofa més cn la protesto y amb
hi seguia una ovució sorollosa. En el pritat y t i vida pessoren per sobre la carcússà rigor les nostres I M l <pvc de tan' temps ensé
aixó
surti a l'escenari rempre>aii d'aquest
mer
acte
h
i
Iia
un
chor
de
sportmans
oue'í
jurftlica y nous punts de vista y noves so- tenen CBlaWcTta inútilment, ridículameint l'odcsiap<lo!l!a baix d ritme d'una inspiradtssl- íï3pcotacl«\ qui en t o c de calmar l'oxcilació
bligació
do
MaajfficcM
primària.
'
lucions s'cfcrken als Ilcgislodors.
ma cansó de tenor. La m d o d í a es d iuila y satbfcr amb explicacionfi a's protestants,
Per cltele «kl predomini cada dia més evl- ' Es^ab'crla ta relació de contlnuiL·it ienlre
frescor arrobadora ylant en íes veus ooni les emprengué con ru ds espectadors amb
dciit del principi de l'inlcrvcncionisnie de l'inslTiicdó primarki y la professional, cal
en l'orquestra l'annonisació es brillanllssi- Insults y imprecacions impioprios do tota
Avui Diumenge tardo y nit: Sard.-ine? ^tr
ma y de riques sonoritals.
la famosa cobla «La principal de Santa Col'Ks al, del drel d'iniciailiva y de tutela quo coordinar bé l'una y l'alt re. Pern això fer,
persona educada
loma de Karnèa. Entrada
cèat-i. Nit
També s'hagueren de «bisar» fe's cnpte's
oït nqurst se l i reconeix avui cn la vida CA precís senj-alar els Ifmite d^^n y allro
An aquesta injustifioada y boja actllul,
Pel
pobres
dos quarts de deu. Gran acontelxiír.ent IT.
de l 'arlequí, un número deliciasameiU clctocial, so va veure un inleròs públic cn les període escoíar. Generalment, casi univerAl passar per Calaf liaíanta Isabel, sà «ud y juganer. Així mateix se destaca per la d públic o part del públic correspongué tortliític. Concert pel
rebàoivi que por etecte del conliaclo (J'a- kinXBDt acaba pera'ls joves obrers, entre'ls
fer «nlrega al governador Interí senyor D b seva sobrietat de factura un núraoro de te- nant insult per insult, y aleshores l'irasciORFEÓ CATALÀ
rrcndamml da tetvejs s'eslublten enlré pa- 17 y Idp 18 anys, luprcneníatge de llur oíici. de 75 pepsetes pera'Is pobres d'aqwlla por
Entrada una pesseta.
nor y sopràn, del segón acte, que arrencà bl© empresari saUà al palc do la prempsa
trons y ebrere y dil contra de va conniosar Tenim doncs, ja senyalat t i Ilmit superior bladó.
del púbSo grans enhisiasmes, ner ki seva y les cmçcenguó a cops desatcrata contra
a tooir un nom espec tic, niés opropribt y més fins ont serà convenient donar l'instrucció
originalitat en l'instrumentació. Mereix tam- uu jovo periodista que escriu on un setC
i
n
c
a
o
l
a
u
a
u
n
a
i
a
digne tonibé, el de ceniracte de trob.ill y el (professional als joves obrers, Ifmit que casi
bé esmentaree fnabnent, la deliendíssima can- manari que's diu «Juventud Rcbcld» y quo,
Per disposició «ei l a Junta d'Espettacles só d'Odga, fa mdotlla de ta qual ens d u tot^s
|dcsoiu"o!llo .jires por aquest va trencar cl |(tnànimomant senyalen les lleis dels distinfa
com ja's veu p d seu nom, es radical.
han
sigut
dausurals,
un
cine
da
la
plassa
Ino' llo estret, k s formes es lli liqües dels Codis paísos que han declarat obüjptoiTa dita enles desventures, tota la seutimentaliUd d'aDiuen que adtmès dels punys, l'empred'Espanja,
un
del
Paralci
onomemat
«I^a
queüa ànkna enamorada.
civils, rcgalautío dispesicions independents. senya nso. Qual s e r à l límit inferior, el do
Maravilla»
y
altre
del
carrer
d©
Gerdenya
sari
en qücbtió so servi d'un ferro. Quan
Es ceri, senyor^ que s'estd discutint avui comeustunent de IVn-'envansa professionoJ,
L'obra, en general, es fruit d'un gran rre»tre d armonía, d'un home superior en l'art algú intervingué pera tréureb fa seva vícepis-'ionutiamcni si lera convTnirnl rcinicgiar el que senyali la linia divisòria entro aquesta L ' A t n a o o l ó d e F o r a a t e n a
HOTEL-RESrAURANT
als Codis liles aquelles lleis que 1 ban am- ensenyansa y la primària? Per una mulíitul
La Sodetat d'Atracció de f onasters ha d'instrumentar. Polsen- en aquest tentil, una tima, do k s mans, aquesta aporoguè amb
està
obert
tota la nit. Gabinets parliculan
pliat o modifico'l en aquest or do de ma- do raons que no'm puc detenir a examinar, enviat un ofici al governador donantli les part del públia vagi sortir del teatro qudcom algunes ferides d'importància a l Iront, quo
Cuina de primera. Servei a la carta y ca.
Ics
h
i
foren
cura
des
al
dispensari
munidpaL
decepcionat,
perquè
pensava
troborse
davant
bert» desde cinc pessetes. Telèfon nilincM
tèries, pesó no cn iem pas quo triomfi aques- s'ha senyalat dit límit entre'ls 12 y els 14 gràcies per havcrlos proporcional els dat os
d'aquestes obres do melodia fàcil que Gran port del públic quo l'acompanyà Ens
7.648.
ta teóüciKia que no creiem encertada ni rea- anys, en alguns cantons suïssos fins ajs 15 do sanitat pública, felicitenllo alhora per l'es- duna
s enainxm desseguida a Foid y quins moUus an aquest lloc l i feu una manifestació do
Usoble. J eiU ídols simils diríem que aques- anys. Així per exeniplo, en e l Congrés Na- tat satisfactori de la jnalcjixa,
aviat so popularisetv. Es per aixó també quo simpatia.
tes branques despreses de l'arbre corpulent cional de 1 aprenentatge que convocat per V l a l í o a
se^urametat «La Generala» no arribarà à ta
en el Saló Menjador del Restaurant de 1 a
El tot ha produït a Badalona general fndol (dret privat, han orrelal ja en la U-rra, la «Ligue de l'Enseignement Thecnique» fou
Van .visitar ahir a l senvor Dfcl, el senyot popularitat de «Bohcmios», Ja que aquesta
3 tarde y de set a nou nit, per una orqueiooiis iluinl jious arbreò en plo floicixement, cdcbrat el mes d "octubre de l'any passat CXis|rineda, un vocal deJ T u r ó Park à oonvi- obra, amb tot y ef seu mertíssim treball de dlgnadó, puig així l'artista com l'cmpresla de professors dirigits pel mestre Pinous sers en plonilut de vida, que son fills a Rau bo ix (Fransa), s© fixà en la primera de darlo al festival qua s'hi celebrarà avui, ins'recnentarió, eB snb^tanrialnient melòdica, sari crea ja poc ben vistos. L'iucalificable
rez Cabrera
que s'Iuin «parat de la llar paiiul perà cons- les conclusions, el límit del període escolar l'enginver d'obres públ ques senyer Ribera mes pera'l gros públic qua la darrerament agressió d'ahir lia estat causa p ; r aixó d'unà
y e l (fiíu'at senyor Vila pera protestar d© estronado, ont efc seus mag'strals dolls d'ar- torta protesta popular.
tiluir noves íamilies independen es encara que primari a 13 onys com a mínim.
que alguns periòdics haguessin dit que'ls monfa y d seu intrínsec valor orquestral, ja
les lligtd amb aquelles, amorosos liassos do
Els pcr.o.'.i.·.'cs badalonins h..n pres oom
Y essent obligatòria l'instrucció primària festoigs celebrats a Manresa cn honor A. es limita més a la comprensió dels inicials. a propria l'oJensa y cn nom do tots, un
progciviíura...,
Scenlc, Railway, Walcr Clmle, Bowing,
l'iulanta
Isabel
imcíssin
deeorgaiaitzatst
,
Do totes maneres, ja hom dil qua l'obra pcriouLsa, quo es alhora advocat, d senyor
cn dits paísos y oompünlse amb niés rigor
Pil rontrari, la tendència més plausible
Alloys, Cake-Walk. Casa Encantada. Palau
fou
un
exilis
y
d
mestre
Vives
aclamat
enluque aquí, ivé a dir això que fins qu© ba terGil y Silvestre, director do «El Eco dc Bade cristall. Palau de la rialla. Pasdgs, ctc.
a aquella que ja ba comensal a tenir efec«àsticament;
un
èxit
formidable
com
no
se
menat el període escotar primari no poden
Tramvia directe desde la Plassa de Catativitat a Austràlia y a Alemany, que la
havia registrat feia temps en aquest genre. dalona», s'ha encarregat d'exercir la corresels nois anar al treliall h i comeasar l'aprejunya a La Rabassada.
% a fo que E convenia perquè Ja fa algunes ponent noció judicial contra l'agres&or,
tindrà de segur aviat, a Fransa, d'aplegar,
nenta ige do cap ofici.
temporades qua a pari de l'escassa produedó
de immir en una sola compilació totes Ics
den Vivce y em Serrano y de Ics operetes més
En nostre Estel també tenim quelcom lledisposicions rcfcrcnls n la vida del treball,
o menys extrangCTts, hem vist passar pels
de formar cl Ccdi del Treball, Iot orgúivc, que gisïat sobro aquest punt L'arlicle primer do
A N G E L U S - H A L L
0 0 c ^
Hem rebut el número 238 de la revista l i - nostres trealres una ser e do famontables inregulés la producció y fos lo que'ls francesos la llei de 13 de Mar» do 1900 diu «los meno- terar'a
Rambla Catalunya, 7. Telfefon 1477
«De tols colors».
sustancialitats,
que,
naturalment,
han
anàt
à
no (diuen ia « a r t » dels drets y dels devers res de ambos sexos que no hayan cumplicto
Selectes audicions musicals pels meravellesm
Heu^aqid ol sumari, sumamenl interessant xaure, desseguioa en el pou do l'oblit
diez aíios no seràn odmitídos en ningú na do dit número.
dels que cn eUa ei tan dedicats.
ins·.r··im·ats de fama universal PIANO AN• . 1
EI mestre Vives pol calar satisfel do l'esplènGELUS MELODANT, de 83 y 6j aolei amb
DOIKS bé, ©1 contracte de treball té una iclaso de trabajo», article completat pel vuitó
«Viuiro de sonmisi, conte del jove es crit or dida presentadó amb que les empreses del
PALANCA de FRASEIG y b o t o n s m e l ò d i c s
(reparació y un complement, els quals han que diu: «Se ooncederàn dos horas diarias Emili Gràcils Cas'edis. Un valent, à la vega- Tlvoü y el Còmic l i han posat la sevu obra
dnlc que imita per complet la pulsació del piaGRAM C I M E M A T O O R A F
por
lo
raonos,
no
computables
entre
ías
da
que
deemt
artiile,
«Immoralitat
do
lo
y
dd
caxinyo
amb
qua'k
artistes
l'han
donat lloc també a fórmules jurídiques, una
nista per medi del MELODANT. els DIAI- RAGmoral-, en l'acos'uinada secció del «Brevia- Interpretada.
del
frabajo,
para
adquirir
la
inslrucción
priAvui sessions completes a les tres y sia tarde MES PNEUMÀTICS y d ARTISTYL'í (pamica imprecises també encara per la seva
ri»
del
pocía
Ltais
Capdevila.
Una
hennosísiVatd per tols un entusiasta Bolaudimcnt y
tents excl.isivcs de l'ANGELUS1. ANGELUS
y oou nit
novetat en melics tegislacora. E l contracte mària y religiosa D los menores do 14 aiios ma y emocionant poesia dei poeta Josep
ORQUESTRA MELODANT unic q te té regisde treball té la seva preparació en el de que no la hubicren recibido», disposició que Lleonart, I M samanal s e c d ó d'«Arts Plàs- «envalcm el fel do que pera'l pubH·c aficionat
!-".»,«. H X J S J D Í J
OOeJTtTIVX
a fa sarsuela lleugera, resulta re?onfortant
tres d'orça, aplicable a tols els pianos WEI.TE
d'aprenenialge, el seu complement en. él con- |ia sigut repetida en cl poiagraf segón de l'ar- tiques Dei frisa ment de ki vida», seré y no- que'I mestre Vives hagi posat al sorvd d'un
ao PEL1COLES, 10
M1GNON, meravellós instrument que reproticle
15
de
la
llei
de
17
de
juliol
(do
1911,
table
article
do
Martí
P.
Bachs,
«Anyorantracto colectbk
de verltab'.e estrena, entre dics
dueix la execució personal dels grans pianUie).
sa», poeoti dd J. B\aiYch, «Espoeollísío conta genre avui tan decaigut, tol el se'i talent y <I.a novia
regu'.aut e i contacte d'aprenentatge. . 1
del • ,. - . >, «Max pintor por amor», ORQUESTRINA S'Ml-ÒNICA y ORDi/ffií' SI, 0001 hem vist, el principi de Viuter- .
fa
seva
Vnspiració.
del
jove
y
MiVAal
escriptor
SÏuxVv^o
GomUa,
Doncs b é , jo entenc, quo taat pera evitat
«El vie o profes ir», «Rubinct disfra<ado de
J. D . y .
Tcncl·'R'sms! ha iiílmt tant poderosament en \
ELÈCTRICS. Els mill n, .mreli's
Cow-Boy», «Una corabinación que aciba mal>, TRIONS
^ n í f terodonmas dçi jorve y
el contracto del treball, que l i ha donat l'indigna, l'inhumana cxpjo'ació de que son *A.
Btuacala del món. PIANOS RONISCU, «IU^
notable poeta R. Liuirba, «El teatre català à
«El
precio
del
silencio»,
«Loco
por
amor»,
«El
víctimes
els
infants,
com
pera
ter
més
comkügintal y existència propiies dintre de l'herRRO GERMANS, M A R S I A L L BRINS MENO,
Rosario de Santa l'é, L'Ignasi Iglesias a
boneie blanco», «El deber y el amor» «Otoga- WINKELMANN. KRAUS, etc. IIARMONU;M3
meuíutíca jurídica, més encara ha posat dit plidora la I l d establint l'obligació de l'ins- Terrassa», y les setmanals seccions, «Teatres,
raa
en
sus
ejerdeios»,
«jPnbre
Abuelot»,
«Coco
KASRIEL. Orgues E. F. WALCKER Sk Compatrucció primària y al maldx temps pera pre- Música, Aficionats notables, Sodejats y Noprincipi en d contracte d'aprenent- í,; •.
hace novillos>, «Revista Pathc». «El baile de nyia. «Grand Prix», Bruxdes, 1910. Nous rutPerquè, si, com deia admirablement la parar d desenrotllament en nostre país do ves», eftz., ctz.
'
míscaras», «El tealro y la vida>, «Amor de
llos de 88 y 65 notes.
Conté odemès 32 pàgines d d foileU üc
pocs dks un competent senador on l'Alta l'ensenjansa professional, ens cal cn aquest
venturera» y altres no menys interessants.
(NiDlt
n
|
W
a
una
radical
reforma
do
nostre
«Theodonuí
l'hcrmosa
obra
do
Saidou.
Cambra espanyola, se pot discutir la UegílimiEATRE TIVOLI —Gran companyia de sarsuei
l
tat o la conveniència de ^'intervenció de orde legul
la dirigida pels senyors Ruiloa y Ezpeita.
l'Estat en favor dels obrers adultes, no cab
Senyalem Un límit b l'escofaiilat—límit quie
de la que lormen part les primeres liples ConSALUD y RECREU.—Avui tarde. Gran concn canvi cn pits generosos, negar la llegill- jo acceptant la primeva colclusió d d Congi-és
sol Bailo. Pura Montoro y Lluís i Rodríguez-— cert per una renomenada Banda de Profesors.—
mitat de dita jivtcrvendó quan se trac'a de de BOUIKÜX esïaL·liíia als 13 onys—y que
Avui Diumenge, tarde a dos quarts de quatre. j Gronxadors.—Carro jsel. — Putxinel-lis.—Clne·
Butaques 3 pessetes. Entrada 5 a cèntims. Pri- mat 'graf de 9 a dotze de la nit.—Distraccions
•crs dèbils com Ics dones y les criatures. aquest límit serviria d'antecedent a les lleis
«Bohemios», per Consol Uaillo.—Segón: varies, etc, etc
Quan d'aquests sa tracta, avui hom procla- esmentades. T o l ho reokuna aquesta reforS'ha publicat ja l'hermós volum «Estu mer:
£1 deliri del èxit (2 actes),
DE LA BARCELONETA
mat com un principi indiscutiMel dever ma: l'interès de la nostra prodUcrúS, endarred is do Literatura Catalana», den Manud de
d'humanitat do l'Estat pera exercir sobre rida cn bona part per l'escàs valor professioMontoliu, amb un pròleg dc don Miquel S.
LA
G E N J b R A L A
ells una generosa tutela, y per lo tant més nal dols nostres obrers; el veritable interès
Oüwr.
H o r e s de visita a l D i s p e n s a r i
interpretació immillorable, La Bailo com a ànencara que cn el treball dels obrers adul- d d patronat, que no eslà pas ocrlament en
Els suscriptors que desitgin recullirlo perso- gel. Lluisa Rodríguez, senzillament colossal.
Mòdic públic gratuh
tes, os d'inlcrés social, do dret públic, el llegar mà d'obra baiota, sinó JntoUgent; no
nalment poden passar per les nostres oficines. Nit a un quart de deu. Butaques a pessetes,
que la Vel vingui a regular en llur benefid en explotar indignamunt a sers febles, sinó Nos, gorja y ordies* a càrreg del doctor Sant Pau, número 6, principaï, desde les -1 entrada 53 cínts.—Primer. «La CnrtC de Facl treball dels nois y de les criatures. Per en fer obrors aptes y conscients, y en fi pi
do la tarde a Ics vuit del vespre, y mitjanl- raòn», per Pur» Montoro y Lluisa Rodríguez.—
Avui diumenge gran aessió matinal At
Eroncbco Moreu, tols els dilluns y sant fa preïenfa'ió del corresponent val, Segón: El deliri del èxit (J actes)
Bdxó, potser no quedi Estat dvilisat que suprem interès nacional de veure enforiirse
• 1 a 1. Tarde de quatre a dos quarts do
so'ls
entregarà
c
l
volum.
dimecres, de 6 a 7 tardel.
no tingui promulgades lleis protectores del la nostra economia y desapardxer alhora
nou y nit de dos quarts de deu a dos
Als que n o ' l passin a reculllr, s'ds enviarà
ftrebaU de dits sers humans. Peró hi ha aquesta immensa taca negra de l'analfabequarts d'una. Gran programa de c'ne.
Presentació sens igual en decorat, trajos, atrès
Alraccio=s que alternaràn FRERKS TUuna essencial diferencia entre dites lleis y tisme que cubredx gaire be dues tercerés paris Mabbies de nois, a càrreg del doctor Ml. a domicili fa setmana entrant.
46 professors d'orquestra, sense aument
MILET patinadors amb el turbillón de la
Estàn fenlse les remeses dels llibres cor- etc,
les que cootricbunont regulen cl contracte dé d d mapa d'Espanya. 1
Roig y Roig, tote els dilluns, dimede preus.—En ensaig: «Las mujercs de D, Juan»
mort. PEPE MARQUÈS cèlebre caricat.
responents als suscriptors do fora de Bar- Se despatxa a comptaduria.
Bpreíienlatge. Los unes són lleis de proteccres y divendres, de 9 a 10 dd celona. S'han expedit Ja els dc Sabadell,
ELS BERLEYMES amb sos bal's acrobàFI
NOGUER
COMET
ció,
corresponen an aquesta missió tutdar
tics. Exit de l'eminent, cantanta d'aires
matfk
Girona, Reus, Figueras, Palamós, Lleida,
quo la moderna ciència del Dret públic reregionals
Manresa, Badalona, Vilaírancd d d Panadès,
coueiix a 1 EÍ*»' ; ks altres són manjeslació
MedidiB general, a càrreg del doctor Lluis S"tffcs y Sant Foüu da Guixols, Palafrugell. Companyia ITALIANA GRAN GUIGNOL did'aquesta al Ira missió que modernament hem
afribuit a l'Estat, missió cultural, d'educació.
Q. Nogués y Gurri, tote eb dilluns, Valls, Gdtrú, Alcanor, Cestellar del Vallès. rector A SAINATI primera actriu BELLA STACornudella, Guantànamo, Igualada, Terras- RACE.—Avui diumenge dos grans y extraordiAviat grans debuts.
dimecres y divendres, dc 7 a 8 sa y Vifanovaj
E n nos're orde kflú, perquè me'n vaig
nàries funcions
directament a casa nostra, tenim tospiratarde.
da en d primer principi la Ud de 13 de
Ela adoba en ela c e r c a la
tarde a dos quarts de quatre. El drama en un
mans de 1900; co d segon, b Ud de 17
Cirugía y malalties de la dóna, a càrreg
Pera obtenir b o n « y remunerades cullilefi,
acte «II ptdrigno», El dr.ima en un acte «Le
d© juliol d© l'any passat, anomenada de
d d doctor JL Vicedo Bonmatí, tote
perle», El drama en un acte «Sabotage», y la
es
necesaori
donar
als
camps,
no
solament
eontiacte d'apreïtenlatge.
eb dimara, dijous y dissabtes, de 6
La benemèrita S. C d'B. acaba do donar comèdia cn un acte «Ultimo Capit.)lo>. nit a un
Pcró aquesta llei, quo proclama en son una llaurada fonda y ben feia, emplc-iar lleun gran pas en fa seva aedó. Ha adquirit quart de deu. 11 y última moda El drama en
a 7 tardet
principi que ca element essencial do l'a- vora netes y de cbsse immillorable, sinó
material d'imprempta y oonfeccionaíà ella un acte tPassa la ronda», estrena del drama en
també
fer
ús
dels
adobs
minerals
on
quanpronenSatge, més que i treboll del noi, d d
matdxa ds seus llibres. Aixó permetrà que un acte «Ninna Nanoa», El drama en dos quatitat,
forma
y
època
convenicaxts.
Assistència a parts, a càrreg de fa profes- apareguin regularment y puntualment, evi- dres «11 Bavaglio», £1 drama en un acte «Lui».
menor, l'ensenyansa professional d'aquest, cl
BARCELONINS: SI vo'éi passar
Es voritablement llastimós, veure com
quo pugui apendre la pràctica de son ofici,
sora donya Isabel Rabasa Bofill, tols tantse així efa n trossos que d'altra manera
EATRE C0MIC.—tiran companyia dirigida per
molts
do
nostres
agricultors
se
conten
ten
ona eslona divertida vlsilén les
s'ha oblidat, oom les lleis pariones d'alguns
eb dijous y dissabtes, de 11 a 12 del se feien inevitab'es. malgrat fa bona volunRicard Güell y Julià Vivas, de la que fortat de tots els qui intervenien ca fa confec- men part la genial Pilar Martí, Ang'.-lina Villar
akres pofecs, d'un extrem teteressanllssim andí cutMtes mitjanes que'ls deixen un remati.
Çrufes fantàstiques
ció dels volums.
Maria Marco y Pep Viflas. — Avui, diumenge
d d© donar garanties pis aprenents y a sos duït bendici, tenint a son al cans eb medis
28 de Juliol, a dos quarts de quatre Especial 35
rejircscntants legals de que aquells rebran èn necesesris pera oblcnirles altament beneficèntims. Primer; «Abierta toda la noche». SeEL PALAU DE L A RIALLA
d taller o fabrica l'instrucció quo necessiteu oioses. Basta pera aixó fer ús racuablo dels
gón: «El Barbero de Sevilla», Tercer: Exit la
adobs minerals, recurrir a un adob comy fmotiva'l icontmcle.
Q
opereta en un acte «Molinos de viento».
pJet, pera posar a l'al cans de la planti ds
Per aixó es do neeessitat anar a una re
A
les
sis
Extra
45
cèntims.
Grandiós
exit.
«La
tres elements indispensables peta son bon
Generala», opereta en dos actes triomf de la
lorma de la novtssima Ud esmentada, en
desemo'Jlo, a saber: la potassa, l'àcid fosCompanyia. A dos quarts de deu Extra 45 cènd sentit de q\io ls aprenents o els seus réprèíóric y nilrógen.
tims. Primer: (Mplinoi de viento» per A. Villar
ATDÍ
BOU
Bentants legals puguin, oom en lleis suïsses,
Segòn: Tremende èxit de l'opereta en dos acE
n
lo
que's
neJereix
a
la
polasra,
devem
exigir garaaitieo de que aquells on ek tallers
G r a n varietat en pelfcolea
tes dels senyors Perrin Palacios. Joia musical
còmiques, alta c o m è d i a , dramàtiont siguin coloeals trobar o bons mestres fixar l'atendó dels agricultors, donats els
del Mtre. Vives
graus
beneSkb
quo
poden
obienirso
amb
ques y naturals»
pera apondre l'oIUi o la branca d'ofici
son cmpleu. E n eícote, d distin^t enginyer
al qual van a ücdicarse.agrònom M . Schreiben demostrà amb nomPcró n o n ' h i ha prou amb aixó. Entre
broses experiències l'influencia Oo les sals
l'instrucció primària y la profcesional ©xispotassiques, no solament en l'au ment de la
tf-i'-ou intimes, imlesti'uctibïes relacions. La
polla, sinó en el d d grà, essent degut aixó
primera cs antecedent indispensable do la
a que la potassa afavoreix fa formdó da
Triomf de la Companyia; tiples Srtes. Marti y
Gne a l'aire lliure, estrenes tots els dies. &>"
segona, íant es així que a Anglaterra a les
la ifttrtr». Po< atxó veu res pràcticament en
Villar. Exit imponderable d d primer tenor se- trada lliure. Inauguració dilluns pròxim de dos
escoles professionals s© leu niuWiena amb
la següent e«perioncta portadh a cap per don
nyor Garc'a Romero que va estrenar l'obra en quarts de deu a dotze nit.
grifica írasc, escoles de contiiuuadó.:
el Gran Teatre Madrid. Presentació extraordiParo Reina Escobar, a Sierra de Yejuas,
í Jo'ls deia sobre aquest punt ais meus
| naria. Decorat y vestuari nous, complerts. Auprovincià de Màbga. Aquest eenyor dividí
amics de l'Unió Industrial de Barcelona, en
| ment considerable de chors y orq esta Mise en
una supcrficiie do 40 àries en quatre parscenc irreprotxable. üUn gran aconteiximent
un treball que'm feren l'honor d'editarmej:
odes iguab. LA primera parceda no va reartístic de primer orde!! Demà y tots els dies.
«Socialincnt y individualment l'ensenyansa
bre cap adobj la segona tou adobada àmb
«La Generala», Se despatxa a comptaduria.
prolcssiuual se'ns presenta com & continuasuperfosfat; fa tercera ho fou amb superfoeNit: Gran exit de tota la Troupe.
ció de la primaifa a la qual suposa en relafaf, nitrat de sosa y sulfat d'amoníac y fa
Avui
tarde.
El
ció d'antecedent. Perquè admetent la disquarta va rohre'ls mateixos adobs que l'anexit del dia «La
tineió entro l'ensenyansa tècnica y ta puraterior, m é s 100 kilograius de clorur polàsFoinarina», Exit
ment professional ; creu rieu vosaltres pos, ^. r
,
de «Monna», ex- Concert y restaurant en l'hermosa tcirass»
ssic L'aumeut, per bectaria, en ta culüta
sible donai- una ensenyansa tècnica a un
cèntrica francesa, altre exit «Apachinette», úl- jardí a i'sire lliure.
que havia rebut potassa, fou do 560 kilo«ualfabot, enseujar les lleis do la mecànica
tira en dia festiu de «Gucrrerito», «Antonelli».
grams cn polla, sobte la tercera por cela quo
a uu qu© descondxés lins y <ol d vsdor deb
La genial artista
havia rebut es mateixos adobs, a excepció
ALOAZAR E S P A B O L . — 7, Unlàt 7
•tgues de l'©scri|*ura y de ics xifiei numèd d de potassa,
F O R N A R I N A
riques? Y fins puerils, wmoèk/m aqueetçs preper la tarde cantar.l vuit números dc son nou
Salta, doncs, a "la vista l'efecte produit
guntes ! Y lo mateix podria dirs© de l'enseD A V I D F E R R E R & C0IKIP.A ( 8 . « C . )
j esclusiu repertori y per la nit repetidó de la
nyansa exlrictamcnt professional. Està ctar per tes sab poíàssiques, car amb 100 kifunoó d d dia de son benefici, cantant el «Va s
lograms |do d o r u r polàssic, que costen 2G
C A R R E R DE C O R T S , 5 8 6 BARCELONA
pessetes, s'obtingué per heclflria un aument
(1) Kr·g-r.eot d'uM ponend» del Congrés do produoie per valor do 162'20 pessetes,
UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tou
d Alcaeus dc Vilanova.
es a dir, un ben fici net de 13ü pc^selesi
dies. Coberta desde pessetes V50 Ü'* '
1 RMUnaadò de «l-otnarina». Veginse cartells. I vendres, bouillabaiae; Dissabtes, inco-i corre1»
y vegeiarià.
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Eo els seus «Rcgretsí, Joactíim du BeWaj, si'l nostre ideal polític, religiós^ estètic es
difamat, héunos aquí agitats d'una generoüom de la sàtira la definició següent:
sa indignació. Es Boileau exclamant en sa
XI sàtira:
j.a «atire, Diilicrs, est un públic exemptó,
QÚ, oomme un miroir, I homme sago con|
[tempto Dans lo monde i l n'ost rien de beau que
[Téquité.,.
[Tout ce qui e&t en lui, ou de Laid ou de bcau.
Es August Barbier escupint en «La Curées.
Nul ne me lise donc; ou qui voudra me lire el seu menyspreu a la cara:
Ne safeeches'il voit, par mamère de rirc,
Quelque diose du sjcn portrait en ce tableauD'efíronWa coureu rs de salons.
Qui vent de porte en porle et d'élage ©n
Així, el do satíric, en el poeta, seria la
[étage,
fecuUat de juliar el bé y el mal, el poder Gueu&ant quelque boul de galons.d·analiüsac els senümentó d'altri y els seus
propis, llaptitut particular que permet disEa Ilugo en «Les Chàtimentsí, brollador tutingir al primer cop d'ull Iotes les tares y multuós del seu odi contra Napoleó'l Petit.
lots eJa ridíoob: es una ta cuitat critica. Boi- Emperò, qualsevulga que siguin el seu nom
Icau no està giire lluny de pensar lo mateix, y d camp )d» la seva obra, el poeta pol ser
quan íà de la tótira l'arma de la Ventat verament desinteressat"? La sàtira d'un Ru" La sàtira esta, doncs, animada de l'esperit tebeuf, de Villón. de Ronsard, de Regnier,
de justícia, es desinteressada p^r naturalesa, de Voltaire, de Chénier, es noble, moral y
moral per dofinició.servidora del més bell ideal; s'eleva de la
De fat, sembla que un dels caràclers de rancúnia personal a una protesta general
la sàtira sigui l'expres&arse en íunció d'un y humana. No obslanl, mai son completatdeol superior. Tant si's tracta de política, ment impassibles, parqué la causa sostincom de religió, de costums, de literatura o guda per elbs, l'ideal del qual se feren defensors estava cn joc y h i havia un ideal
d'estéüca, el poeta satíric se colocarà sempre personal oposat—«burlàntsen o invectivanten un punt de vista purament objectiu, dei- k » — a l s qui no servien n i la mateixa cauxant de tonda'ls se os gustos y ks seves pas- sa ni un ideal semblant
cioos, pera parlar solament en nom de la
Raó,
do la Moral, d'un ideal artístic uniLa sàtira es. doncs, ben veritablement una
venal; no tindrà altra preocupaciió que la erma y. com tota arma, està fatalment cride fustigar el vid, mofarse de la lletjor, dada a Bervir, cn un moment donat, l ' i n combatent pel Bé, per la Bellesa, per la terés, les passions y les idees d'aquell en
.Veritat
mat» de! qual se troba. Se podria aplicarli
Tala semblen ésser els generosos principis les ratlles següents dc Brunetière parlant
que han dc guiar el poeta satíric Y, en efec- de «La Lkgjnda dels Siglesí: «No es una forie, totes o casi totes les sàtires s'inspiren—o ma d'art com Gaulier, o una idea pura com
volen deixar creure que s'inspiïen—en aquei- Vigny, io que'l poeta (jo afegeixo «satíric»)
cerca per triomfar: es un ideal actual de
xos (principis. Per habilitat o per necessitat jiMticia; son pjens de roiorma o de revolut—tant si Ú plau dissimular la seva intenció ció social; son també rancúnies personals,
varitnblo com si la mateixa natura del gen- esperanses personals.»
• .
re l i obliga—el poeta satíric—alecla sempre
la pretensió d'esser l'intèrpret d'un ideal inConsideranlho b é - y evocant en la meva
lelcotual o social. En realilat, per damunl pensa'l mot oarmas una imatge dc moviment
d'aquest ideo!—w; m«a «via!, per <í««ta— y de lorèo—no seria ridfcoi, crec jo, escriure
tóreasa als seus enemics trels més o menys que In sàtira es la poesia de l'home d'acció.
acerals, h personalisme, se fa pari en causa; No parlo aquí, entenemnos, de la sàtira dolen una paraula, renega l principi inicial de sament irònica, àdhuc un poc trisla, a Ja
la sàtira: el desínteressament. Purament ob- guisa de VLLIon, ni tampoc de la sàüra burjectiva en la seva essència, devé un medi de fesca d'un Scarron,-encara que les invecliexpressió de sentiments personals. «Oposar, vca ignominioses del «jul-de Jatlej equivalburlàntnosen o toveclivantlos—això depèn del guin sovint a un grapat d'escombraries Uentemperament—la nostra manera de pensar, aades en plena cara—No; jo'm refereixo a
senSir o |le veure ois qui no veuen, n i pensen la sàtira en certa manera heróica d'un Chénier, d'un Barbier, d'un Hugo. Aquesta no
ni senten com nosaltres, tal es—escriu Fer- es poesia pera düelanls; fue'eja l i sang, se
dinand Brunetiéro — el dret essencial y co- tnriignn, empeny al menyspreu, a la revolta,
mú que lliga les unes e les altres totes les a la violència, sobrexcita les energies, sac(onoes de la sàtiraj
ceja, pera encéndrel, l'entusiasme o la còlera
Aquesta desviació d'un genre literari des- y, com cl cant èpic. parella a l'oda gloriosa,
cartat dels seus fins morals, del seu ideal es una esclatant crida a l'acció. No solament
Uesinteríssat, no es una cosa singular? Y, tracta d'emocionar—cosa que es un dels fins
no obstant, quan reflexiono sobre això, no de J'arl, y alguns diuen l'únic!—sinó que
hi veig ires que no sigui natural. Es que, al encara s'esforsa en infóndrens el seu odi,
meu entendre, la sàtira es, per dirho així, vol que comportin les seves passions: semtnM una car ma» que un »arti. Veig bé que pre'us convida a obrar. D'una manera geneaquesta arma'l poeta l'havia égatada pera raj pot dirse que les grans sàtires—la sàtira
poMuca sobre tot—tenen el valor d'actes. Les
la defensa de ta verilal; peró el soldat, que cansons do Bérangor feren més per la ruïna
posa la seva esposa a l servei do les seves dels Borbons que les més grosses faltes dels
ambicions personals, no havia armat de pri- ministres de Carles X, y «Les Chatimenls»,
Jner cl seu bras pera defensar la pàtria? Sens tant com «La Lnnteme-;, de Rochefort—sàtira
dubto, en un moviment d'entusiaame espon- en prosa—preparaven fa caiguda de Napoleón
teni, un s'entrega a una causa superior, y consumada i Sedàn.
ALPHONSE SECHE.
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B5r-!?^Í u^155.611 ^

te Prtmavera
^ b s o n dsteH de flors: fresca y garrida,
•omriu al món, retut per les eeL·L·
Bwm a'afca matiner el sol espTéndit, '
v S
^,Uum ^
devassalls dc perles,
^ ï ï " ? ! ^ bellugadissa,
" f l « a u n cel brillant, color de porpra;
Çuan torna, 6„ H, el Ibeil maig, lot fo rn renovo,
£ ™ ^ B K P n ï n e a . r ? é s briU y jovenesa
B besarme'l front, y m'aemícin
prm a ™ mfant,corprès en ois seus hrassos.
meuB pulmons, llavors y tóm

LfcÏÏ".

\ Sí?1 IríS* te sang entre mes v e n e a l ^ " '
T «nntre a! pjtmoncor qu« bé hi galopa L.
•^-Oü amants de tes grans urbs, onl l'aire hi
ent to grogor de cera
irob» » fe fes ses roses Carmesiaes!
^«aíu, veniu per eixes verdes pknes
» tarongers y regalades fruiles;
correu per eixes platges remorosos,
^ « a n t e s d'aire pur, de so! y vida.
•v5*uhl • sojornar, veniuhi alegres
aniD vostra amor y mainadela oirosà:
5*2 temps que k s aloses nien.
m ç M temps que les rose ks vaden,
J així, gaiats per l'Espera usa feria,
^ ' S J · W fins que la blonda Ceres
çrà daurat de Moreria,
•asoue'ls llebrers frisosos
eornn pel pló amb Diana cassadora —
v ^"^i
6'm ?9aé' ïa d'àuries trenes,

s s r y ^ h ú x *****

w ser al temps que nien les aloses,
j L r f temps que's vaden les roselles
hr^
a ,ú' oh
^«vci-aina,
"'v*,oí do mos passats, a fer sang nova.
• si me'n guardes d'anyoranses bti'es!
f-rau n jonr exquisit, el mon floria,
" sol ixent hrunyia la mar blava
CH«ÍÏ l'endaTlrada píatja remorosa
Jfntava ses cansons lona magnífica.
' IUÍOS de mans amb ma genfcl fiileta,
Z Z Í ~ * comptava set abrils flairosos.
'-oati·nL·; y agoserats aül arribarem.
U)
Poesia premiada amb !a Sor natural en
eIS Jocs FIo«ls de Valencià de enguany.
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de la flor dels tarongers}
Ja n'ovir la llonga pL·ina,
tota gerda, tota ulaua
, I
de v^lris pdmpuU y atmetUerSi .
Jo us
que a
ivostra
vostra
yoslxa
per ei

conec, viles heírmoses
les plalges escumoses
tos hi enmiralltu, .
fas assoleiada,
fas mal congelada
borrelló de peu.

,

Allí h i veig la verge hermosa
que's desclou esplendorosa
com magnòlia de l'Estiu;
dins sa llar blanca v pulida
neix un brot de dolsa vida,
ont l'Amor hi penja'l niu.
Oh, qu'els brüa. Pàtria nrfa,
qu'ets genilil blanca masia
que t'enlaires cel amont,
enrondada do riveies,
ombrejada do sureres,
y a tos peus la clara font

a

y

a

RONDALLES MALLORQUINES

LA

MITJA

ELS

LLUNA

Sé moltes histories, y aquesta n'es una
d« les que'm contaren quant era petitj
això es la nondalla de la mitja lluna
quo sempre escoltava tot embedeltl:
Un dia'l rei moro, volgué una corona
com la quo portaven els reis cristians;
convoca'ls ministres y l'orde los dona
que vol dins tres dies temrla en les mans.
Y el consell de savis de la moreria
per molt que ca vila no'n treu agullerí
tenen or y plata, tenen pedreria,
peró la corona ningú la sab ferí

-

El Jers dia, els savis, quant sorlf la lluna,
de clamors omplien l'ombrívol desert:
el rei ha dada ordre que'ls pengen tols d'una
per pegà amb la vida lo seu desacertl

r

t

í

s

U L L S D E L'ANIMA

Jo que't miro amb ulls d'amor,
que son per m i els ulls de l'ànima,
veig tanta forsa en els t·-u·-,
tanta vida enamorada,
quo arbolarien un món
amb el foc d'eixes miradesí
Tanquém, lanquemlos els ulls
menstrcnlanl que l'Amor passa;
saludemlo castament,
y amb k s mans ben agafades,
mireruse endlntre del cor
fil a fil y amb Iota l'ànima.
i i
A. BORI Y FONTESTA

Festa Maior íe Sabadell

t

i

c

a

amb oïíufesWd Ban tte B>ia«l{t·nti« i l E »
velat, dcslinantse l t productes que s'oblingiilfli
a to Junta Municipal do Benetlcenda DomN
aliaria.
Sabadell, Juliol do 1912
Per to Conussid: E l Secretari, Joan Bla. L\a4
dó y Fgueras; L'Arcaldc Pi-CBidcni, Silvestre Romeu Voltà.
Exposició durant fes festes dels cai'lells presentats el Concurs en l'Acaderaia do Delies
Arts y dels treballs deJs alumnes d'ambdós
sexes do l'Escola Pla daqucsla ciulal, en
sos respectius colegis.
Elxpléndídes lluminàries públiques y partteutars en les Rambles, plasscs Major, PI
y Margnfl. Dr. Robert, del Angol, Vfa AlasagUé, Solud, Maria Lluïsa Femand*, CreueM)
altres carrers do to dutat y en el campanar
do to parroquial iglesia de Sant Feliu, Suministrant gratuïtament el üult elèctric lej
companyies «La Barcelonesa» y «La Encrgíd
elèctrica de Catalunya* y el gas »La Eucr-t
gla» d'aquesta.
Concurs de fotografies deb diferents Ien
teljos organisals, baix les bases publicades
per aquesta Comissió.
La Con^ianyía del Nord ha concedit r©^
baixa de preus durant els dies do les testes,
y i a fi de facilitar to concorrencia de loraslers
a les mateixes, a la l'30 de la mnlinadà del
dia 5, sortirà de l'estació, aturanlso ol Bai-»
^ador de la Rambla, un tren cjip a Bars
celona.

Programa de fes festes que's celobraràn cn
aquesta xtuçvt els dies 2, 3, 4 y 5 dtgost
de 1912.
Dia 2—A la 1 tarde. Salva del morterets y
Jo'l meu niu vinc 4 pehjaxhi!
sortida dels gegants amb els seus Patges y
Penjats a la branca d'csbclla palmera
jo l'amor vinc a gosai-hi,
Nanos y ball de bastons.
efa
cossos
s'engronsen
que
ton
feredat,
car me'n sento enyoradís;
A les 3.—ObtT:ura do l'Exposició» do trey
els
corps
voliejcn,
y
la
carnicera
lluny de tú jo'm marciria,*
balls escolars cn el Col-tegi dels Pares Esgaubansa demostren amb crit esquerdatj
.lot d Mon jo donaria
colapis,
i
i / •
i
per efit rav-onet íellsi. ,
A lies 4—H'culival à Cau Fou en quin hi
i i
>
> <
«
pendràn part l'«Orfeó de Sabadell», les entiQuan relomi l'hiveïnadaj
Desde les íinastres, el rel contemplava
tats chorals «Cenlrei Sabadcllès» (Gelats), tLa
nmb mos fills la mar airada
de la nit serena la calma grandor;
Americana» y «La Incluslmi», la Banda M u tot d'un vol jo passaré;
la lluna's ponia y i'auba guai'avà
'
Dicipai d'aquesta ciutat, la dal Regiment do
mes si allí la mort mel crida,
Ateàntara y la oobla «La Prindijal Barcoloborrant Jes (estrelles amb suau lenlor.; t
Bnts de darli jo la vida
ndna», quines eixocutaràn pesses dQ concert,
primé*l cor t'enviaré.—
sardanes y bal·ls.
|
Pel rei, sens corona, la vida es funestev.?
A les 7. Conceirl é la Plassa de PI y Marla ràbia l'ofega, l'orgull en pateix...
Aquí finí son cant, y !'au joliva,
gall per la Banda deil Regiment d'Aleón- F e s t e s J V E a J o x - s
sens saber que's feia, se treu la ballesta,
entro l'espai immens, seré y espléndit,
tara
,
i
• .
apunta a Ja lluna y la milg-parleix.
Heusaqul Ice que's celebren en dlvei<oi
.anava voleiant, ales exteses, |
A tes 9 nit. Obertura de l'Exposició d'obres dei pintor sabadelleuc E n Domingo So- indrets de Catalunya, durant els mesos de
sembrant dolls d'alegria;
Se mira l a feta y el cor l i batega,
ler en c l «Centre Català», quina podrà visitar- Agost y Setembre amb expressió dels dies en
y, en tant al lluny volaxa,
mitja lluna queda, l'altra mitja cau,
I
se durant cis dies de les festes.—Concert quo temeu lloo:
el nostre son, tant dols, també'ns fugfL.^
y ans qu arrib a terra prompte l'arreplega, por la Banda .Municipal enfront daqueslqi
Agost.
Dia
1,
Sabadell;
1,
2
v
3,
Constanll
Do mans tronats, amb ma gentil companya més qu'una corona troba que l i escau,
y Vilabella; 2, 3 y 4, La Garrií/a; 3. ,4
§3liilal.—Sessions públiques dc Cine en
deixarem el sorral, y en vers les hortes
y 5, Alella, Bagà, Cervelló, Ripollei, Soni
camp de i'«Atlélac P. C.»
d'aurlfics tarongers y admetlleredes (
y al véure'l eí poble quan arriba él dia
A les 10. Ball é l'envclal del carrer de Feliu de Torelló, Sant Pere de Riudem.guiarem nostres passos.
creu qu'alló es miraclo d'Allah omnipotent, Latorre per la Banda d'Alcànloja,—Sordànes Ues y Vilaseca; '4, 5 j 6", Poboleda: 5,
[Quin quadro més hermós que'ns oferia
à la Plassa Maior executades per la cobla Vilanova y Geltrú; 5„ 6 y 7. PM dei Cabra;
y per fer l i gràcies el desert s'omplia
6 y 7, Afargalef, Pallaresos, Piora, Sant J«KH
Natura en tals ipslants! rítmiques notes
«La Principal Barcelonina»,
i
de milenars d'homos girats a Orienti
de vera exquisitat vagaven solils,
Dia 3.—A les 7 malL Concolrts en diversos Desvern, Vendrell y VdiiíhiittH 7 y 8 í njiíol y
y l'aire matinal, que'ns amoixava
Hocs de la població por los Bandes d d Re- Riells de Fai; 8 y 9, Pareta; 10 U y l i ,
• • . t i • i •
• • •
giment d'Alcàntara v Alunicipol d'aquosla du- Argensola, Botarril Gratallops, Sant l'eliu
amb sos perfums dc flors y algues mflxin·.-s, La Verge Maria, quan veu mitja lluna
de Llobregat, Sant Llorens Savnlls y Vüanotal.
alsava nositro ser amoni de l'Etcr.
servint de corona an c l rei infeol,
dono; 15 CubdteB, Bellvei, La Almúnia y
Cursa
de
32
kilómei'.res
en
bicidola,
orEl sol rosal amb sa íogosa ullada
ordena an ©Is à.ngels que vagon told'una
ganibada i * r L'iMléUc l * , C » , amb quina Santa Oliva; 15, 16 y 17, Arenys de MBT,
brunyín nvoitt y pla; ois camps somreien,
a durli la nviítja que queda an ©1 ceí.
els canedors se disiu aràn ( l Campionat do Badalona, Ln Bisbal del Panadès. Bruc do
y en les vclnts comes aàlerorts
Sabaitoll, s<w\in\ <Sr\ Va. Plnssa MaiipiiUos y Dalt, CapeUades. Cardedeu, Oislelklelels, Cor»
la vinya hi verdejavu
Y una Ucgió immensa commou l'eslreHada
recorreial el siegliont iliniea·arl: carrer do Sant be.ra, Cornellà, Felsel, Canonm, Gclti ü, (VI ason bàquic ornament de lúbrics pàmpob... tenyint les altures amb blancors de neu,
Ou^a! à Rubí. Terrassa. Matadepera y Sa- nova). Manlleu, Martorell, Maspujols, .Mar—(Mi
Camp, oh Camp, ctoelfador y artista,
agaía la lluna y empren la voladà
badell, essent la mola ú la Via Ma-agué, càn- sà, Montmeló, Mcàà, Novurtleis, Llimiana, Plà
<úa dornas nostre cos de línies bdles,
deixantla a los peus de la Mare de Déu. tonada del carrer do Gardlaso. So concedi- do Cabra, ftkgpeltet, Solivella, Tevà, Tortella, Vallformosa, Vallmoll, Vollviílro'n y la
y aixeques l'esperit sui vol de l'àliga!
ràn voliosos premis.
'
A les 10. Solemine Ofid en honor de Sant barriada de Gracia; 15 y 10, Gasol y Santa
En tú s'hi fa'l Talent, y l'hom' s'hi tempfci Y dalt d'aqueix trono, la Verge Maria
Feliu màrlre, amb assistencia do fes auto- Maria do Fontmbí; 16, 17 y 18, Ciutadilla,
com cer en la fornal y's ta invencible
contempla altra volta el rei humiliat:
ritats, cantant I^Orfcó de Sabadell» le iniss« Hospitalet det Llobregat, La Areibiri, l.alo,
i No h i nia en (ú l'aucdla?
prediu la derrota de la moreria,
Masmolcls y Santa Coloma do Cervelló: 17
«Mater
Inma<u'ala» d d mestre Alasllovet
i La flor en (ú no h i bada?
canta la victorià de la crisliandnffent el panegíric, l'eloqftcnt orador sagrat y 18, Mollet; 19 "Rirragona y Sant Mngí dd
No h i raja en tú la font raormoifadora
Brufaganya; 24, Albinyana, Puigjcia'. Mareverent don Josep MonUipit, Pbre.
sarbonés y Prades; 24, 25y26, Alió, Bodils,
que dona ser al riu y ' l mar dilata?
A les 12'30. Comdrt per la Banda del Re- Igu^ilada y La Argentera, Roda d© Basà, Sànt
Si Üins la nit pura veis qualque vegida
Oh Camp, oh Camp, confort de tota vida,
giment d'Alcàntara a IVsxlrém alt d<í la Ram- Bartomeu do Llobregat, Sitges, Tordern, VBitla verga lluenta, com estol que cau,
en tú tot reverdeix, tol s'engilana,
bla.—Solta de 1.000 coloms, organitzada per bona v la barriada do Saus, 25, 2tt y 27,
allò es la sagCa que'l rei ha engegada
fins l'Arbre de l'Amor, si cn tú confia,
la «Sodetat Colombófila» d'aquesta dutat— Sant Genis de Vilasar y Torroella do Montdesde la fineetra del real palau.
magestüiós y oltiu don més brotadal—
Concert peir la Banda Municipal en l'cxtrém grí; 27 y 28, Sant Vicens dels Horts; 28, 2!)
baix de la Rambb,
Menties així la Musa m'acaricia
y 30, Premià y Sant Juüà d'Altura; 29, 29
Si veis l'ample rastre de blancors nevades
A les 4 tardn Ccitàmcn literui i cn el Ten- y 31, CastellfarsoL CosfeUar, Manreaj Nulles,
jf en vers la Jlar fem via delitoses,
tre PrindpeJ, organitzat pefl- la «Joventut CA Pineda, Ripollet, Sant Joan Despí y Vibifraiido dalt d'un marge ombriu, piè de roselta^ que d'un «rap a l'altre crusa el firmament,
lalanasla».—Comerl pej- la SJanda d'Alcàn- ca del Panadés—Primer diumenge dc neefet,
sentim la tendra w u d'un cor que anyora: es Li llegió d'àngels qu'alcs desplegades
—QL y Iiou tardat, ja l'ans la'm consumia... se'n van a la lluna lleugers com ell vent laira, enfront det l'«Hotel Sy/tti—t'costes po- FonlrubL—Quart diumenge, Arbòs.
pulars à la Plassa tlol Vallés, amb tínlniràEl sol n'es alt y l'apeUt no espera.—
Setembre, Dies 1, 2 y 3, Barbarà dc !a
ment de globos, fumions on el Teatre GuigSé mdlcs histories y aquesta n'es una
4 Heu vist a l'aucollel quan pren volada
nol pels Pu!xiiieil-lLs «IV Gals» y diverses Conca, Casífilíes, Pont d'Armcnlcra y Sant
de Ics que'm contaren quan era petit,
Antoni de Calonge): 2, 3 y 4, Granulters,
vers ol seu niu, onl llurs amors sojornen?
atraccioiis.
, l
y Monlbrió de Tarragona; 3,4 y 6,
aixó es la rondalla do la mitja-lluna
Així, doncs, ma fiileta,
A les í'30. .Sardands & la Plossn Mojor Torà
Torredembarra; 4, 5 y 6 Bie^idu; 5, 6 y 7,
que sempre escoltava tol embedelit.
quan la materna veu l'ha dols feridb,
pen- la noiminada cobla.—Parlil do foot-ball Rubí
y Santa P e n i d í i a do in Aloguilï: (5 y 7.
ríenta allí se'n va, y, en tant que com, |
LLUÍS OBRADOR en ei camp del «Centre de Sporls» pels pri- Sant Andreu de ía Barcn: 7, 8 y 9, Vilad<.
mers teams del «Barcelona» y «Sabaddbv
sos anoguets blanquíssims l i voleien
cans y baiset; 8, CasteillvI da la Bar.a; 8 y
A les 6'30. Solemne Professò general que 9,
lot fent fru-fru, com purrupeix de tórtora.
de Montserrat; 8, 9 y 10, liaibiisortirà de l'Iglersia de Sant Feliu, recorrenl rà, Santuari
A l'arribà al casal, tot son besades;
Berga, Breda, Borjos d'Urgell, CoideU
diversos
carrers
do
totes
los
parròquies,
en
la
la ben parada teu In ja'ns espera
Cornudella, Gudssoruí, Issonn, I a
quina po.rlarà'l penó principal eil molt ilus- Cardona,
amb sos ímils exquisils, y, al centre, l ' M o r a
Junquera, La Puda do Monlserral. Llers
tee setnvor analoe.
Hansà, MarlorelfeR de Mollet, Mora d'Fbrc,
de transparent cristall, tota guarnida
A APHROD1TA
A les 9 BÍk tuncions en els teatres y cine». Monlroig, Palau Solifar, Sant Celoni, Solsóde Üirs y gessamins, clavells y roses.
Dignem
oh
deva!
si
la
twu
corona
—Cinematògraf públic en el camp de l'iAtlé- na, Tromp. Viladecans y Viladiau; 12 y 13,
Y quin xisclar, quin carrer bo y rienta
ja mos cabells, perquè de nou tu'm Uenscs tóc E. C.»—Concert pefr ia Banda MunidpaJ Sani Joan de les Abadoscs y barnnda d'IIorsui l'endaurada sorra de la platja,
RAMON MASIFERN
à la Via Maseruí, enfront de* carrer de Vi- to; 12, 13 y 14, Pobla do Clarainuat y Dka les angoxes de un desilg sons mida, ( ,
cercant pedretes y llampants corcu'Jes
ladot.—liMidó de gala eai el teatre dels rriades del Pobte Nou, Putvet y Sant (iervasl
per foilejar amb ses johus companyes I
fera, implacable?
Camps de Retreu, lepresentanlse l'ópera «La de Cassoles; 13 y 14, Cornellà; 14 y 15, C *
Setnb!ava una perdiu... Jo la seguia
Gòoconda».
/
cumll de goig y amb la mira d absorsta,
bra; 16, 17 y 18. Collbüó de Monlsena»; 17
Més que la lluita plau al gucrré'indómit,
A les 10. Ball à l'elnvelat y suLtetats pory e cada salt y a cada xiscle fegre
18, Tiana: 17, 18 y 19, Lladó; 21 y 22,
més
que
la
pàtria
al
navegant
l
i
es
dolsa,
v
ticulais.—Sardanes à la Plassa Major par
una arruga del front se m'allunyava...
plugues, Kiudenanyes y Vallirana; 23 v
més
que
l'csdau
la
llibertat,
aimava
,
,
la
refenda
cobla.
Indolenlmenl tombat sobre l'arena
24, Tarragona, Caldfa y Tàrrcg»; 27 v W
jo
els
teus
suplicis.
Dia
4—La
«Societat
Colombófila
de
Soy atret per l'esplendor y í heimosura
Albí, Sarreot y Molincs; 29 y 30, AlbioL
VEREDICTE D E L J U R A T CALIFICAbadclb farà una solta de coloms a les cinc Alforja y Urgell; 24, Barcelona; 26 y 27,
d'un quadro tant subüm; tot era jo'a
del matí, a Almacellas, y desde les vuil Sallent, Almóster, Margalef, Molins dc Rel,
dins de mon ser; mon cor s'amorosia
DOR
del Certamen literari organitsat Cor jovenesa cn aquell temps Uuía
en Ics cases consistorials se, premiaràn als Os, Pradell, Sarrià, Torroija y V<*i>ell; 27
y una remor d'oreig y onada mansa
sobro'l meu front y cap com jo llavores,
coloms que primer arribin.
m'anava encodormint l'ànima mía...
y 28, Sant Cristòfol de Fogàs dc Monclús; 29,
per la Joventut Catalanista del "Centre de sacrificis remerdant victòries
A les 9'30. Revista del personal y material Vich.—Primer diunictngo y dos dies segtlents,
De sobte un cant dolslssim. orpeòlic,
pròdig va serte.
del
Cos
de
Bombers
en
la
plassa
de
Pi
y
dindavn en Iti blavor d'un cel macnífic:
Català,, de Sabadell.
Arbòs y Tortosa' secón diumenge, lia'al;
MaroaU.
quin cant més b d l I qulndevassal] de notes
tercer diumenge, Corro de Vall, L« Granada
Més, per qué avui si ja ting les mans balbes
A fes 10'30. Concurs de sardanistes organisat del Panadés y sant l'eliu do Codines; prioc dolsa plarfdés que'ns regalavaI..,
Premis ordinaris.—Flor naturaL—Número y el cos tremola sols pel vent d'anlumne^
per la «Joventut Regionalista» que tindrà lloc mer diumenge! ^ dilluns, Josa,
Era \in lleugé oreneJ, l'aeda suül,
9.—«Hores
d'amor»;
lema:
Estances.
a l'Envelot, quin està subvencionat per l'Ael missatger gentil de Primavera.
tu novament per la gentil Mirrina
juntament, aajudfcnntse voliosos premis en - A . t X o « i w r x i o
Sentint sos rcfilets, ma lleu companya,
Englanilina.—No s'adjudien.
'
vens a íerirme?
metàlíc.
alegre y pre^unlona
Viola.—Núm. 80.—A Teresa de Jesús; toPer ff, els jocs olímpics celebrat» s StocA !es 11'30. Concert per la Bandu Municipal
Si quan la nit s'ajeu damunt la terra
com soten sé'ls intants, y amb ses manetes
ma: Grandesa.
kolmo, amb tant d'éxil, han acabat amb
a
k
plassa
del
Dr.
Robert
de borrallò dc neu signant enlaire,
Premis extraordinaris.—De l'Excm. Ajun- jo Ui he de veure reoolamt la testa
Al es 12. Concert per la Banda <kl regiment gran entusiasme.
me deia amb son llenguatge d'ignoscencia:
Bfibrc l'espatlla del pastor més jove
d'Ateàntara a la Rambla, cantonúdú del càrHi han assistit casi totes k s nacions eu—Mira quin auceUct! No sents, com canta?— tament.—Núm. 96. — «Ln Topadaa; lema:
de més pastures ?
xer de Lacy.
i
ropees, y d'Amèrica del Nord.
Fogmcnt.
Ma boca va enmudir com un sagrari;
A tes quatre tarde. PutxineJis «IV Gals» a
El triomf aquest any, lia estat pels i-mk!,
mes mon amor, engelosit, s'hi apropa,
Del «Círculo Sabadellés».—«Qaif: a la presQy^j si l i dic més ànsies ha de riure
to plassa del Vallés y atraccions.
y així, encodormits, galta per gaita,
que han obtingut el primer lloc. Després v4
sentido; de la composició número 46, «EsRúa
artística
que
s'organuari
a
fa
pjàssà
si ü ofrteno vinyes y
remades,
(
ranàrem escoltant a l'au dolslssima,
Suècia y Anglaterra, que ha quedat en terporecs del meu camí )
de PI y Margallyper riguróa ordre d'inscripdo respondre qup l i píau de Douris
que'ns duia cants d'amor y d'esperanso.
ó ó farà sa entradi a la Ramblà, desfilant cera fito.
Del «Centro Industrial».—Núm. 69.—aPre/
més «na rosa?
Com se veu, pels britànics, no ha cslal
enfront
del «Círcol Sabadellés», en quins
Bcntoüa»; lema: Intimitat
tons s'obsequiarà a les senyoretes que hi cap triomf, puig prenentloshi Is dos piii/iera
De don Manel Folguera y Duràn^—Número Lliurem, oK de va' d d tou jou y dues
BfiEcsteixin, amb un lunc y toies. Els con- llocs, a mès d'una respectable diferencia da
—Quan la Primavera hermesa
(43.—«Paraules
d'un Majoral»; lema: Recordi. colomes Manques jo vindré B oferirte , ,
conrents a dUa Rúa, s'hauràn de subjectar
punts, amb els dos primers, no poden dir
son millor vestit se posa
fes condicions publicades per la Comissió.
que'ls seus representants, hàgim defensat amb
y m i somriu un cel brillant,
De l'Agrupació de 3a Prempsa.—Núm. 2.— y un xai qu'cncar no sigui tret de mare í
i
pte de garlandcs.
A fes S ^O. Sardanes a la plassa Major per gaire empenyo'l seu pabelló. Finlàndia amb
iiic llavors à ma estimada;
«Poema mUMD»; lema: La Roser.
l'avants dita cobla. Partit de footbaü en el gran sorpresa de tothom, s'ha clasilkal m
oh amor, prenem la volada
f •
Del
Centre
Excursionista
dei
Vallés.—Núcamp do l'«Atlélic F. C», jugat pels equips quart lloc.
vers les platges de Llevant.
mero 60.—«Paisalje»; lema: Visió de dugués Y quan l'ivem despulli prats y boscos
«Espanob y «Universilari.»
vwra
la
llar
prenent
la
vella
cltara
1A derrota més gran, ha estat pels frnrn»caravanes, i
A tes nou nit. Concerts per lu banda del rePasso'l mar, y amb alegria
himnes parells al del «lols cec de Chios
giment d'Alcànlara à la plassa ded Dr Ro- sos, puig orden obtenir un gran triomf, T
quan ovir la Pàtria mía
Do don Josep D u r i n y Tuloch.—Número
ting d'endressarte.
bert, y pér 'L· Municipal en el carrer do to Se- esl alem-anys,, sos eterna enemics, els haii
n»és dalil dono hl meu v o l ;
47.—«Glosa forventj); lema: Brindis.,
lud. iFundons en cib teatres. Cine públic ien guanyat d quint lloo.
y, amb el cor plei de gaubansa,
D d «Cfeculo Tradidonalisitaa.—Número 6 1
cl camp de r«Allàntic F. C.»
El resultat dels poca, ha estat cl següentt
sento l'himnci d'esperansa
i—«Paraules de tes matroncs»; Sense lema^
A tes 10. Balls a l'Envelat y Societats parEstats Units, 121 punts; Sueda, 82; Anque amb sos raigs me canta'l so^
ttoutors. Sardanes a la plassa Màjor.
glaterra, 60; Flntondia, 33; Alemany». 28;
Del Centre dc Dependents del Comérs y
Dia 5.
L'alba serra Veig confosa;
Fransa, 2 1 ; Àfrica del Sur, 16; Canadà 13;
de l'Indústria.-Núm, 21.—«De cap el tard»;
ja'm sa!uda remorosa
A fes deu mati. Solemne Ofici de Difunta Italià, 13; Denamorca, 13; Noruega, 10, AusDintre
de
pocs
dfes
se
publicarà
el
cartell
tema: Sonets.
i'ai'ua mansa del torrent;
en la parròquia de Sant Feliu.
tràlia, 9; Hungrfa, 8; Bèlgica, 7; Grècia, i,
De don A. B.—Núm. 12.—«Els n t o a d e s » ; deia Jocs Florals d'aquesta ciutat, que's ot
ja les flors, tot bressoianlse,
A les 9 nit. Gran castdJ dc focs artificials .Rússia, 3; Àustria, 3; Holanda, 2
iebrcn
cada
any
el
dia
primer
de
Novem
tema: Les lois etz.
sobre'l marge van badanlse,
bre. Han sigut nomenats membres del Jural e càrreg del pirotècnic sabadeilenc Fèlix PauCom se veu. Espanya's distingeix f0 to
Sabadell 25 de juliol de 1912—Maneí Ri- pera la festa d'enguany l'Ignasi Iglesias (fet, sas, amb enlaira meni d un globo, quin en to
y ' m perfumen soisament
bot y Sora; Antoni de P. Capmany; Do- sktent), l'Atexandro Plana, en Pous y > * seva ascensió disporarà boniques combina- seva abstenció.
Ja'l gnrbf mon vol enlaira:
mingo Sató; Pere Marti v Peydro.i Joacp AÉS, mossèn t , Franch y Lau/eà Dalmau dons de focs.
X cau Ara h i ha qui proposa que'ls tutuss
ia respir la dotsa Bají?
Mariet y Saret
A fes deu. Ba l púbik a la plassa Major, joc» oUmpk» se celebrin a LtpanyAl
Warèteri),

Festes y Sports

Dels himnes d'Eupolis
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De l'Ajuntament T

Eh les Rambles y carrttt més ífflttirtanb
Abaní d« comfensar, Uetírà un Wiball dedicat als Fundadora dd TeAtre Català, don s'ha observat un moviment inusitat y #^
teatres j demés espectaclies públics y de
Rossend IJurba.

:

- ^ - T - — ^ _

Mords Osca, Çó'jo y$6'J7; Fíansès, j6'3*
Arisses, IOÒ'OO; Atacants C, 9S'ÏS y Çj'so; o'.
95^5: Orense» primiüves, so'oo; Prioritat,

RIBUNALS
Y

•

JUTJATS

Elèctrlquea 5 per 100, a ioi'as; Trasatlàmi,

societat, a'han vist concorre^udlssims.
que^ 93'So; Hdleres, 102*50; Porta I9OI, j
cEl dissabte prop-passal, com Ostava tnunE L TRACTA/T AB PORTUGAL—Nosttw
Jutjat de guarda
os'ia; Port de Melilla, 107.
dat, d senyor ValomU Serra Romà, diecrtà Gremis de l abricunts y Cambra de ConWra,
(D d sal<5 de oonferencaes dd Progrés Indus- s'han posat d'acord péra informar respecte Etm p m / x a i o r m a m b u l a n t *
Durant les hores en que estigué de guarda
Els francs queden a 610 y UioMik ctterlhe,
trial, d t'ma «Esoandall dd teixit».
dd TVaotat de Comors amb Portugal, haHem wtoit la visita d'una comissió de d Jutjat d d districte dd Nord instruí 16 • ió'?».
El conferendiïnt amb paraula fàcil, daios ventse aixocat ona exposidó al Excm. senyor
dDigencies d'ofici, havent ingressat en ds
A les dnc Uaca'l Borsi: Interior, S^o; Nrrrts
gràfics y matemàtics, demostrà à l'audlf*. ministre d'Hiseflida, favorabte à la concer- peixaters ambulants, quo se'ns queixà do la
ela seus concdxemmta del toma' sen>-aiat per tació de dit conveni, boix un règim do ma- dtíKioeídó presa per la Comissió d'Hisenda calabossos un individu.
98'9o; Atacant». 94'SOi Andalusos, ój'ooi Orf-n!.
de'privàrioshi vendre en ds llocs que ocusa dimlgatíó.
'
Al Jutjat dd Nord d sustítuí eU la guarda se», 26*90 y Catalanes. La Renda y les O m , ,
jor ampttlut y llibertat dd que avui regeix.
pen ds fixos quan aquets els abandonen.
CARNET D'AVUI. — A dos quars d t a a »
A pesar dd seu deslfg, no pogué donar
d
dd dislriote defesDressaaes, escrivania restantgvaL
SARDANISTES—A tedirtrses colles insdol mati: Miling commemoistiu dc les re- per acabada sa tasca, per ésser équestà bósDiuen quo aquesta disposició irioga molts TamielJ* 1
crites
pera
pendre
part
en
d
con
rs
de
P u l » Unca: Exterior, 93'47i Nords, 466; f
volt»» «fe 1835 y 1909 eis Ghors dcn Clavé. t - tant extensa, anundant J'ocabanicnt d'dló sardanistes que prepara la Joventut Regio- «a+udids en d l s que'ls priva de guanyaraltra conferenda, que on brou y oporCrides j u d i c i a l s
cant», 444; Andaluso*. 29S; Plates, 450.
Confcmicia d d senyor Marti al G. A. de Do- and)
«
la
vida
ds
nombrosos
empleats
que
amb
naüste
d'aquesta
ciutat,
s'hi
ha
anotàt
là
tunamont s'anunciarà,
, l
Per diversos jutges se crida • Pore Marpen denta d d C. y de 11.
«al renda poden trebollar, el públic que no
La «coda Irances» queda a ç a ' i s y el cong,
Smcera aplairvos coronari»! l'encertada m- colla t And ta jow* do Barcelona.
sal
Cal vet, Joan Muntada Riu, Manud Gar- lidat anglès • Londres, 74'»$.
teoba
peix
totes
fe»
hores
que
vol,
y
al
maDESAPAJHCJO.—Ahir va desaparèixer do
sertadd
de
dit
senyor,
per
lo
molt
útil
que
E U TEMPS. - El dia d'ahir fou forsa agA-

resuítenen els conceptes exposats en profit del casa efa seus pares, carreiera de Terrassa, t d s Ajuntament que deixa dc percebre trés cia, Marian Ayuso Pere, Joan VIdor Sanz,
à/n, car i t i la calor fou moll exagerada y personal tècnic de l'Indústria tèxtil. , i
79, u.i jove do quinze anys anomenat Josep n b per oova de pdx, venut en aquestes cir- Céssar Pérez Pjérez, Abtíon Díaz Gallego
cl cel estigué ras y seré.
Nicolau Cdriuch Querol, Pere Mitjavila Mart,
CasteUd Ribas, ignorantse els motius qut cumsíancics.
linduiren a pendre aital resolució.
Conoepdó Ferrer Figueras, GonaJ Gómer
Quan
to
Comissió
d'Hisenda
ha
pies
semHa tnorl on nostra ciutat el coronel «le la
•^ESTOMACAL FALLIERES, Pbrís y RoTROBALLA
ARQUEOLOGICA.-Pds
volMant disposició, es de creure que haurà es- Femàndc/, Raimond Martínez Ramírez, Annovena subinspecció de carrabiners don Joan ma, 1911, Gran Premi. . ! •
tanta de la cSalul», do Sabadell, l'arlista de là tat després d'un meditat esitudi, pero no tònia Moreno Manzano, Juli Cdonga GonzàMaldonado y Hcrnàndez.
susdita dulat Joan Vila y Cinca, trovàa un
lez, Francisco García Marluenda, Pau PiTenint nolida de que, malgrat haverse en- camp restes d'àmfores romanes. Auxiliat des- seria possible tomar allra vegada a csluEl dia }irimer d'agost quedarà aixecada la viat p d Comitè organitaador d d Congrés an- prés per un poó de l'Ajímlament, realitzà dtorbo, fent de manera que en una nova re- neda Gonzàlez, Agustí Cubota Latorre, Mavola pera r b coloms sllN-estre», torça ces, lor- tí-lubercadós que ha * oeíabmmo a San Se- algunes excavacions y trobà diversos restes Bdudó que's prengués estiguessin defensats ria d d Carme Casanovas y ab successora
o causahavents do donya Rosa Salleet y
tres y codonüus.- ,
bastiàn, el prop-vinent setembre d s folle- niés y óssos humans que revelen l'existon- tols ds inferessos?
Rams. v '
lons, rqjlamenlb y fcafctl d adWdïi/ó a tots els da aÜi d'un oemenliri romà.
Aquestes coses no són petites pera que en
—Greixen robusts lots els nens que pre- metges, farmacèutics, manescnls, enginyers,
La prcmpsQ de Sabaddl demana a l'AjUn- cües hi intervinguin gent humil; mai pot
nen Solució Giol.
arqu Rectes y corporacions d'Espmvya, son taiuent y a les persones ai mants dels estia- desprcdaree un gra do sorra. Que s'estudii
dis arqueològics que's portin a cap en aquell
Com tcrrfm dit, aquest mati tindrà lloo en moKs d s que no han rebut IVnvhi, dit Moc series oxcavadons amb l'objecte de veu- novament la qüestió y que's trobi pera dto
Comitè
ens
encarre^,
fem
pública
í'invitail saJÓ d ades del G. A. de D. del O y de
re si's troben monedes, armes o altres ob- una solució satisfactòria.
,
l'I. l'anunciada conrerencia de don Carles ció a tots ds que per ía seva professió p jectes da valor històric.
I r I. notable periodista (AtahS fa anys resi- afidons detitgin pendre port en les tesqties
Objjootem t r o b a t *
àcnt a Cuba, el qual parlarà de l'Associa- de .1 t Certa mon, pena que's dlrigciixin a la
Diverses daus y ctoudes, una bossa d©
rió de Dependents do l'Havana, qual repre- Secretaria de dita comissió. Bon Pastor, 11,
p d l pera scmyora amb un mocador y 10 cènbaixos,
a
nom
d
d
secretari
gcnoral
doctor
stnladó porta el senyor Martí en d viatge
' EXPOSICIÓ.—La Junta Directiva del Cír- tims, un taló resguard d'equipatges proce<pie actual ment està roali&ant pel nostre país. don Uuís Alzúa, qui proporcionarà fulles c.ul Artístic ha acordat cdcbiur una Exposi- dent de Sant Cdoni, una cartera de p d l amb
pa conferencia del senyor Martí es espe- d'adhesió y tols els datos que's adidtin. ,
ció local de Pintura, Esculptura y Fotogra- papers en blanc, un davantal do teixit de cotó
Borsa de Madrid
rada amb gran cspec.iadó, promdent csstr
Upt, a qual «afecte s'ha nomenat una comissió pera nen, un rellotge de plata pera cavaller,
VOLEU
menjar
a
gust?
SIDRAL.
84'80
una simpàtica festa de germanor dc la nostra
encarregada de portar a terme l a Susdita, una lliíocnda de l'exèrcit a nom de don Interior comptat
84'71
dependència envers la capital cubana.
RoRsend
Pto,
una
te
de
baptisme
a
nom
de
—
flde
mes
L'Obsen·atori Fhbra ha fet les següínts nianifestadó d'ort.
L'aote coraensnrà a les onze en punt y observacions sís miques durant la setmana [ L'Exposidó restarà oberta d d 18 d'agost üionya Leonlina Guizart
—
— pròxim
durant d mateix se projectorà una magní- dd 19 al 25, a m b d ó s indosos:
Amortitable 5 per loo
102*25
el 25 de Setembre, ambdós inclusiu, y hi
f;oa cdccció de folograíles 'de les pjrfncipaJs
—
é per 100
Dia 24.—A les 11 h. 58 m-, d pénduLver- podràn concórrer tols ds artistes residents
dependencics de l'esplíndit casal que poa- tioal de grans masses cometosa a re^slrar 'a la pohladó, els naturals do la maleim ab- S u b a a t a
Banc d'Eipanya (accions)
443' SO
s.ix l'Associadó osmcnladu a l'Havana*
S'ha fet la subasla pera adjudicar là cons- Acciona Tabacalera
282' 0 0
els primers moviments d'un dolent terra- sents de la capital, y ds qui, havent residit
478*25
trèmol radt llunyà. Uns trenta minuts més a Tarragona amb caràcter de veíns, se tro- tnicció y terminació de ks claraboies y co- Riu de la Plata
Ucrles ctel mercat d'aviram.
I.'crapresa d d tealre del Bosc, en vista de tard s'inicien les grans ones, que adquirei- l)in en igual cas.
Sucrera prefetents...
42*50
rincomparccencia de l'artista Nl'.ta Jo, l'ha xen una Uargaria de 20 segons y una ampli- , El terme d'admissió de les obres serà dd
El preu màxim era de 11,192'52 pessetes,
•— ordinàries
>
•
H •m.inda! davant dels tribunals de justida lut de O'l mm. Acabb'l moviment cap a primer al 12 d'agost induslu. Les despeses havent dgut adjudicada per 11,843, amb una
— obligacions
per incomp limenl del contracte y ha anat les 13 h". 15 minuts. le. distancia epíoen- que ocasionin les remeses d'obres, correràn rebaixa do 3,651'52.
Franc»
n protestar al Govern civil de les tadlilats tral e» de prop de 12.000 kilómetnes. Pro- a càrreg de l'expositor
Lliures
28'74
posades p d raatdx a favor d'una allra em- babtement es la repercussió d'un terratrè- i Se posa en coneixement dels interessats A d ! j U l * l o l o n a
BORSA D E BARCELONA
presa, evjlant la satistecció que's devia al mol desastrós ocorregut a Piura (Perú.)
que l'Exposició s'insteJarà en els salons dd
La comissió de Cementiris necessita adC o U s a c I Ó oficial
públic y posant a l'exdusiu càrreg do l'eanDia 25.—f\tp ates23 hores, 12 minuts, co- QntH, Villamitjana, 11, ont han de dirigirse quirir pera els treballs de la brigada, alOpet. nioor Pipar
presa fasísegiirar l'orde prtbllo.
mensal pSndül veatkxd de gran massa a Iota mena de remeses, així com la correspon- cool, pinzells d'espart, escombres, zenc, diLondres, 90 Jies vista.........
26*38
No ohslanl aquest incident, l'emiwesa dd registrar un fortlsslm terratrèmol extrema- denda que amb la mateixa's relacioni
nami'a, bruc, tubu dc goma, etc.
—
xec
26'78
teatre dd Bosc vol tpie aquest sigui d millor dament ILunyà. G^p a Ics 24 h. oomensen les
Els industrials amb botiga que vulguin París, xec
6'I0
cspecaclo de Barcelona, prorrogant pera una grans ones, la' llargària de los quals al cansa
facili
:.r nota preus, poden demanar detalls Madiidyplasses banca, «Sd «
•'38
altra serio de fundoiis a la cèlebre estrella I f i s a 00 segons, y la seva amplitut O^ mm. THasstlcoi'eiQ:
ai Negociat de Cementiris.
INFORMACIÓ DE A. BOADA
CBjpanyda Fornorina y preparaní pera ben Acaba'! moviment cap « Ç|es 0 h. 56 m., dd
I i l . grons y imporüintfcsiïns debuls nous 26. L'epicenlirB d'aquest ïenatrémol corresB o n a de Faria
DESGRACIA.—El dia ^ t morí ofegat en
a Barcelona y de merescuda Dama en tota póln a uns 18,000 küómeSres de distnnda, d r i u Cinca, d jove avdnat a Masalcordg, O e s n a n d a
4 per 100 Exterior espanyol
93*47
Europa.Els vdns d d caírcr de Mariana do Pi- 4 per loo Interior....;
havanlse locajilzat amb tota seguretat m dMiqud iVallés Oriols (a) Miqud de la Ca79*80
nonja, de quinxe anys J.'odat.
neda (G.) han presentat una instància dema- 3 pw 100 Renda francesa.
gran Occeà.
92*25
EÍ cada\Te do l'inforlunal jova fou trobat nant tpio s'empedri aqudla via.
En l'última sessió edebrtida pw la Direc5 per 100 • rossa 1906
105*10
p d seu pare entopartida denominada tMitjativa de l Assodadó de Propridaris dd CenAdornes, essent un carrer curt, no ocasio- 412 per 100 »
—Sohtdó Giol es el millor reconstituient nes jioves», òn qual lloc va personarse'l
» 1909
99*65
tre de l'Aixample, baix la presidència de don
narà l'obra gaire gasto.
4 per 100 » turca
90'25
jutjat,
que
procedí
Q
l'aixocamenl
d
d
cn1 raucisco Solà y Casanovas, després d'aP d redor d'acpieda Universital s'han ex- davre y inslmi lep oporlunos diligenctes su4 per 100 » Brasil
85*40
corclarse que constés en acla el sentiment pedit ets sog)acnls Utiils de Baxiller: don maríala.
4 per 100 » Servia
86*70
A n u n o l do a u b a a t a
dc l'Associació per la mori dd vocal de Raimond de P. Du ràn y Reynals, don FranAcc. f. c M. Z. y Alacant
444*00
E
i
31
d'agosí
s'efectuarà
una
subista
pera
la Dkrcliva don Leandre Alboreda, y decisco Puig y de AmeÜLar, don Emili I^csias
» » Nord d'Espanya
466*00
la oouslrucció de fites destinades atesfin- » » And.M.
canviarse impressions respecte a les millo- y Velayos, don Josep Aumatedl y Mora, d d Vllarxo-^ra y G r G l t r X X
298*00
ques dds parcs y jardins últimament adres que fallen introduirse en l'urbanisació tnslilut de Barcelona; y don Manud A. San» >> Nacional mexicà
163*00
de l'expressada zom, s'acordà elevar rao- tamaría Damimirón y don Josep Castafier
DOBLE VIA—Dijous (6 mall so reUnirco quirits pe l'Ajuntament
p Rin Tin o ordinàries
1983*00
Preu màxim, 15,000 pessdes,nades instàncies a la comissió d'Aixaraple Almasqué, de l'Institut de Figueras.
a l'Ajuntament, convocats pcü sonyor arcal» De Be;is
489*00
dc l'Ajunlamc-nl, demanant que's sospengui
de, la majoria dds propietaris de terrenys
» Rand-mines
163*00
l afcrninf per medi de quitrà a les vies en
Se prega als senyors socis d d F. d d T. afectats DM- la cons truc d ó do la doble via D ' u n a m i l l o r a
» Goldfields
94*00
que csügués acordat tcrlio, y que prèvia una N. que desitgin assistir a la conlercmcia que pTojecteda per la Companyia dels ferrocarrils
» Banc Espanyol Riu Plata
4S0*00
La segpma divisió de ferrocarrils ha code
Z.
y
A.,
havesilso
acordal
donar
le»
breu y prSclica inlormació s'acordi tornar sobre l'aAduació de les corporacions oco- majors facililats pera l'oaipacló da dits te- municat a l'Ajuntament que no hi ha in»
»
» Cuba
444*00
al sistema d'empedrat fins ara empleat en nómiques en d problema de ta portada rrenys y autoritzar al senyor Braquer pera convenient en que desaparegui una paret
B
o
n
a
d
e
L
o
n
dres
la major pari dels paviments dels carrers d'aigüies a Barc dona», donarà don Lluis A. que ^xjrli à leirmo les gestions necessàries de i'anliga estació de Gracia, al final del
59*00
de l'Aixample o d'altra sistema d'asfallaí nà- Sedó, demà dillunsi, n Ifcs 4 do la tarda, en pera arribar a un amical acord àmb l'eSmen- carrer den Marian Cubl, si bé convé que Venezucla Dip. 3 per loo
'"olombia 3 per 100
50*00
tural o amb Uoseles, que no tingui els jp-eus d saló d'actes de la Cambra de Comers, que lada èmpreBa, ^
,
la Corporació municipal envii un plànol pera Rus j per IOO 1906
105*12
inconvenients del que ha oomensat a utl- se si.-.r····ixin passar per la Secretaria amb
poder precisar lo que's tracta de fer.
Japó 5 per 100 1907
102*87
lisarse y que deixa'l paviment dels carrers d fí de reaullir les corresponents terjes,
IMloi·a.s»
» 4 per loo 1910
84*12
en malissim eslal àls pocs dies d'haverse sense les quals no'Is serà permesa l'entrada
Lo d o l a v o n d a d ' o m p l e u a
Uruguai 3 I 3 per loo
76' 12
autorisat la circulació sobre'ls inaleixos; y a la Cambra de Comers, car l acto es de f i Sembla que la qüeslió d©tovertda d'om- Consolidat anglès 2 1 2 per loo
74*26
DESGRACIA—El nen Josieíp Teixidó Oliurbauisir com a plassa l'encreuament del gurosa invitadó.
veras estava desfullant un om, y caigué d'una pleua pren proporcions.
Kxierior
91'75
carrer de les Corts amb d Passeig de GraTand es així que farcalde ha disposat Nicaragües
(Suc de raïm) Restrenyiment, Ven- alsada de deu metres, morint à l'acte. 1M
87*00
• , y urlninisar el tros d'aquest passeig commare dd nen, que estava partont amb el rec- que en lloo de ser un regidor, d s^iyor osta Rica
trdl, Febre, Convalescència, etc.
64*50
pris sntre'l carrer He les Corts y Plassa
tor d d poble, notà to falta d d seu fill y Nuatort, d qui instrueixi expedient, aigui San SaWador
99*00
de Calaluuya, deixant un gtan pas central
d cridàj. dirigintso al peu de l'arbre y tro- una oomissió.
Brasil
85'75
y duts graus aceres.
bantlo ficat ae cap em un toll d'aigua,
La cosa promet donar m d t joc.
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Raimost

En l'eslalgo social de la «Schola Orj>heonica (Duràn y Bas, 11, principal) s'efectuaran
avui, a 'dos quarts de cinc de la tarde, els
examena dds alumnes concurrents a les classes de primera ensenyanso y francès, que
baix 3a direcció de don Lluis Piquer té eatab or es dita entitat, poguente visilar a l'ensems els treballs escolars d d finit curs.

Momació àe Catalunya

Scnxt H i l a r i
Iv'ESTIUEIG.—So nota una ^r >n animació d estiuejadors, prenent la nostra vila la
seva Upica fesomia de petita urb. Sobre tot
es do remarcar la presencia de moltes y bellísstmes senyoretes. Aixó fa que'ls carners
y
passeigs tinguin l'atradiu y l'encís mès
L'Ateneu Valencià - de Lileralura y Arts admirable.
També cal notar la presencia de
Inaugurarà demà les d-asses gialuítes de Fran- nombroses famílies
americanes, entre les quals
cès y soifdg y piano leóric-pràcliqUos.
En son local Consell de Cent, 2t}3 baixos s'hi compten genlillssimes damisdos.
se donen toia mena de detalls.
"Vil ctdrefc-UL
En l'exprès de Fransa va marxar ahir a PóFOC—En el paratge nomenat la torre de
rís d Dirivctor de l lnstitiU Català do sords- Vilannau s'incendià'l diumenge passat un tros
muts don Emili Tortosa Orero, a l'obgocte do bosc d una extensió de tres quarteres de
d'intervenir en les delUK'radons d d GongitJ. sombradura poc més o menys, càlculanlse
Internacional de Sords-muts en nom propri ds danj-s causats pel devorador clement en
y en rcpresenladó de la sooietat de Socors unes deu pessetes. Si no prengué més propormutus enlre'ls sords-muls d'un y altre sexe dons al (oc, fou degut a l'activitat que desde Catalunya.
pleftarcn da masovers de la finca, que poS'ha adherit també a dit Congrés don Joan gueren extingirJo prompte, evitant així greus
B. Tu rull, tresorer d d Patronat de les classes perjudicis a! tpropietari detofinca.Acudiren al
cratuites do l'Institut Català de Sonls-muts. lloo d d sinistre la parella do to benemèrita
Él senvor Turull marxarà també aviat a que tedm destacada y repre^·cnlants de í an tors tat local que trcbalkren amb z d y bon inParis.
terès.
Se suposa que no fou'l foc intenció nat
Avui tindrà lloc a Mataró l'inauguradó de
la Secció do Previsió que la Caixa d'Estalvis 1
de dita jK>bIadó ha establert com a Sucunsal
de la Caixi de Pensions pera la Vellesa y D'UNA VAGA,—Anit se reuní a les Cases
d'Estalvis L'acle tindrà lloc a la Oaixa de Consistorials la Junta local de Reformes SoI s aMs. amb asdslentia det'Ajuntament yde (tàals y representacions dds obrers y patrons
ima comissió del Consell de la Caixa de de to fàbrica de filats dels senyors Iglesias
Peussíons. La secció s'inaugurarà amb d re- y Suquè S. en C. abans «Manutacturera de
pariimenl de nombroses llibretes obertets per A.'godón», convocada amb d B d'arreniar el
Í Ajuul.uncnt y la Caixa d'Estalvis, de Mataró. conllicte sorgit on acruesta important fàbrica,
p d quai estàn parausais els treballs em la
L l n s M u d ó Horaciana do cultura, prolec- mateixa.
LA CALOR.—Apreia de vafent ta calor,
loia de 1 Escola Iloradana, (Mercaders, 26,
ipal'i ha aumentat son qtiadro de pro- lo que ta que les veïnes platg& de Salou se
f,
ual amb la cooperació dd senyor Bul- vexin molt concorregudes
fíi. pera Ics classes do francès y la do tor LA FIRA.—Ans d'ahir, diada de Sant Jaubors a f à n e g detodistingida y antiga profes- me, so edebrà an aquesta dutattotradicional
sora de dita Escola, donya Bonav·st'ura Ri- Sara, a la que hi concorregueren gros nombre
bot, els quals comenstiréa Dur luca'l pruner de forasters, vegentse forsa animació pds
carrers y per les botigues de venda al detall.
d'aaosl vinent.
MÍTING—Al nddng de propaganda societaria que's celebrarà demà atot m l » a la veinà
En cl v d poblo de Sarrié, on cl local 5 vila d'Alforja y al local de la societat do
líores de costum sc cobiaràn els dies 3, 4 Agricultors, hi parlarà e més dels socialistes
v 5 del mes entrant les quotes pera contri- reusencs senyors Mestres y Recasens (J.) d
L·IKÍÓ territorial, induslrial y carruatges do cuito escriptor tortosí en 'Marcí I Domingo.
hixe coircwnonenls al lerior trimoslrc.
FOOT-BALL —En el partit de foot-baU celebrat ans d ahir cnlrcls clubs U. S. C., de
Aquesta nit de nou a dotze ia Binda dd Barcdona y d R. S. T. C:, d'aquesta dutat,
r ment de Vergara executarà en d Pa- obtingueren 4 goals ds de Barcdona y 6 ds
1 .:, cantomda al carrer de Sant Pau, ei d'aquí, guanyant els darrers, per consegüent,
d partit.
KgOent vrog·.ama:
v.l.a Gronard», marxa, Parés.
•Esceuas de bandidos», ovortura, Suppé.
LES VAGUES.-Seguelx cn p«U'I conflic<Ln Reyna Moia», fantasia. Serrano.
te obrer. Encara que ha desaparegut la tementltclrcita «ustriarax, Kder Ecla.
•fil Conde d« I tiremb ir^o» \TIL;OS, Lehan sa d'una vaga general, se creu quo secundaràn
l'existent ois mestres de cascs, cerrallers y fuscGI Citanilloí, pas doUlc, Pérez
ters
En l'íAUneu Obrer dd 111 db·.rL· e- s'hi oeIct>nirà diumenge a to tardo una festa dedi- S c t l c » c k . c l . e l l
catto a hoiDUí-te.m^moife dels plorats àuKIRuX.—Durant aquests dies do fira,
lors don Fj·do'iv Soler, Frandsco Camnro- els trens de passatgers han arribat maleriulMn, I \ a! \fcynci'no, í-mb les produo- menl lurulto.
tions «CUra da moro», tTe*u gallinaiie» y
Els Braires se mostren molt satisfets per
*i\tl hi va qw- BO s'ho creu.»
les importants vendes realitzades.

BORSI Y CANVIS

E l ni o r o at d o S a n t a C a t e r i n a
Ei dia primer d'agost, atesonze dd
NOU PONT.—Aviat se prooadirà a l'inau- matí, s'efectuarà a l'ofidnB de l'inspecció
iració oficial del nou pont construït en la del mercat dc Santa Caterina l a subestà
iera de les Arenes, encreuament amb la de llocs vnganta esmentats en l'anunci cocarretera do Rubí. E l susdit pont té cinc locat a la part de (ora de la caselà del
ulls y conslitudx una important millora, rer- Repé*.
clamada de moll temps ensà per ésser de
El pleo de condicions està de manifest
imperiosa necessitat, espedalmenl en èpo- a to Direcció d d Mercat
ques plujoseo. i
LÀPIDA.—Segons l'eiscriplura de permuta de la Gasa Consistorial, l'inslitul Industrial d'aquesta dutat s'obliga a conservar
la làpida commemorativa det vinlidós de JaIdol de 1872, que esisleix en l'àngul exloRAMBLA DBL Csirras, 23. • B*aaaca.ta
rior de l'edifici quo abans era Casa Consistorial, imposant igual obliçtadó als successors o
Negociém ds cupons d d Deute 5 per 100
adquirenls per qualsevol títul do l'expressat AraortisaMe y Huescas 4 per 100 venciment
editid. •
Agost pròxim.

S

'n/ertnaílidt lacais FlLLS OI F. MA» SA D\ RanHa del Mil>, at.
Borsi del mati
Interior,flde mes
Aiacants, (dem
Nords, (dem

Orenses, (dem
Colonials, (dem
Andalusos, Ídem
Cotons
Catalanes

obr.
, . 84*71
94*35
88*80

M/O.

FILLS DE F. MA.S SARDA

Catalana

d'Edicions

Quota minima semestral, C I N C P E S S E T E S
Tres llibres cada semestre
Volums del segon
semestre de 1911
L LES IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL, per

Volums del primer
semestre de 1912
L ESTUDIS DE LITERATURA

Alexandre Plana, amb la tra-

CATALANA, per Manuel de
Montoliu,

l'Almirall Espanya tal com es.
Contestació a Núnez de Arce,
y L'immoralitat a Espanya.

0. HISTORIA CONTEMPORÀNIA
DELS MOVIMENTS NACIO-

ducció catalana dds treballs de

0. PROSES BÀRBARES, per P r »
denci Bertrana.

IIL LA VIDA Y LA MORT DEN
JORDI FRAG1NALS, oovda
dcn J . Pous y Pagès.

NALISTES, per A Rovira g
Virgili, amb un pròleg den Per*
Corominas,

01. L'ORIGEN

DEL CONEIXE

MENT. pel Dr. Ramon Tarró.

Seguiraa obres de Joaquim Ruyra, Josep Carner. Lluis de Nicolau, Ramon
Racabado, Pompeu Fabra. Gabriel Alomar. Josep Maria Tallada, Romà Jori, etc.

Els volums estaran elegantment impresos fy constaran de 200 a 400 planes.

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

Dia 27 àt ]urm

Ebioo
An<Ulú». noa

8*80
6*10
1*80
4*80
8*80

kilcu, fàfi cooiumi

ds 105'50 • 110'SO

TottOM

de 130*00 • 143'5)

Borge»
de '29'50 % I43'3}
BaliAngA
da Ul'SO • ISS'Ol
Marçal on tendencU > l'als».
EsUdó d d BogaZaü: Existencl» . . . . 3

—

— Arribades . . . . 0
OLIS

—
—
—
—
—

16*58 ptes.
5*90 p. 10]

130*00 —

REFINA f

Eacatxes de 6 biliai de 4 IkMÏ
Regàs. axtrarerge
— soperfl
La Trompeta.

i

7*50 p.-sset^ ci 11 ig
8*50
——
6*09
——

C
O
T
O
N
S
Prenscorrsats de cotons en rami, donin pacl» jiuta

Sindical del Colegl de Corredors Reiali de ; ) n •
deBarcalona, en pessetes els 100 kilo^r 1 os.
BUddilBg
Pracadauia
Fulljr ; ''. Gooa Hu.
feàr
dliaf
mldd.
N.^)rt.-Te
110 a 212
205 a 207 20 I 1 203
Altres porti.. •
199 a 201
203 a 205
Vnllj mld
Lowtiii J
Mlddliag
N-OrL-Texas.
198 a 200 194 a 196
178 a 110
Altres porta...
198 a 198 193 a 195
178 a 180

... • ...

CAFÈS Y SUCaSJ

fnftrmacU dt U t t é EKIU G*l»S««t » C , tVM
Primci*, fit,
HAVRS, 27 Jefulitl
Cafi (good arerage)

lulioL

Obra
81*75
82*50
83*00
82*75
82*75

Setembre

Desembre
Man

Mate
Sosdngot.

Tauc*
81*10
82*25
82*50
82*25
82'2i

NOVA-YOIK, 27 I t M h l
Cafi (Tipa ndm. 7J
Obr»
1., .
13'12

lallol

Setembre

13*23

Man

13*34

Desembre

IS*4I

Sostíngot.

PARÍS, 27 Jt julltl
Sacre (n4m.j)
Juliol-AcoeS

Obr.
42-00

4 Octubre

•J""*

i
Sacre (Basa SI par 100)

Hv

SocnCBase 83 psr loa)

Tasu
42*12

33.2 j

33.23

33*75

33*75

27 Jt fuliei

01,,,
12*80
12*82
10* 45
io*55
I0'·7

ínUot
AKO*
•
Octobre-Desembfe
laner-Uan
»Wf
BostíngK.

x..^
fí'íl
11*17
I0*»5
tO'55
10*67

LOitOXSS. 27 It lullol
Ob.« Taao»

Ago«
Octnbra-Desembre.
Sostingut.

12 o
10 3 3 4
LLANA

IUVRE, 27 dl M M

Boa noi Aires
Setembre . . . . . . . . . . . . .
Desembre
Calma.

Obra
170*50
171*0»

Tnea

PEBHE
HAVRB, 27 dt Juliol

TsUlcbeiry

Juliol. . . . a . . . . . . . . . . . . .
Setembre
Desembre
Man
13*87 Maig
SostiogoL

9'BO p. loo

D'OLIVA

OLIS

Borsi de la t a r d a
obra Tane*
Interior, (I de mes pròxim
84*70
Alacant», (dem
94*50
Nords, (dem
98'90
Orenses, (dem
. . , , „ , , 26*90
Uauay.
Colonials, (dem
Andalusos, ídem
. . . . . 63*00 P k n » . .
Placa..
Banc Espanyol de l'Dia de Cuba
Cotons.
N/D
Catalanes
. . . . . . . . . . . . 14*13

AKons
labels
Unses
O r de quatre durus..
Or de an j dos darus
Dollars.
Lliures esterlines. . . .
Francs
Maics

de J } a r c e fona

MftmatUútU t*i* ]. Rials.

Tue»
84*70
94*35
98*85

Canvis de m o n e d a

Societat

P las sa

.....

Obre
65*25
64*25
65*25
66*00
66'00

Taici
... i

METALLS

LONoail 27 de lulitl
00
00
00
00

HAWStmO. 27 àt luliol

COURE

Septembre
Octubre . . . . .

00 •
00
0
00
00

O'jre

Taaca

... - . .
.ai -gfa •

BLAT

Part»
4 de setembre..
Moltons

—

OaeUn

-

Corden
aínitiiai .-««t.n.^.
Ovrlles
—
Uorden
—
En la sessió del matí al Borsi, se cotisen de

transaccions

26*7)
BESTIAR
Ptes. 1*60

— l·ll
,,.

_ ce)
0' 11
_ 0*00
_ o*00

tanca: Interior, 84'7o; Nords, a çS'gs; Alacan t», Existències esca·i·s. Prens ferms.
Todnos del pah.
Pie, ;*I8
a 94'3S y Catalanes, a i3'87.
—
Valaofla, .
— 2*20
En la sessió de la Borsa, persisteix la corren
—
Extremenr»
— 2*0»
de millora en vista, de que 1» mercat» regula-»
Existendes escasses. Preos tendència a alsa.
dors, corresponen a l'iniciativa d d nostre, amb
colisadons sostingudes, encara que ha reinat
DROGUES
desanimació en els correu».
InfkrMútlt i» U CM Vroo* v FlttS us G. Bo*:)t
De Madrid de la Borsa's coneixen;
W TaaVBU, Ptaua AHÜC Born, 14.
Interior terme, 84^5 y 84 "75.
Dia • ful·lil
Aquí l'Interior obre» 84*71; manté! seu cur» Preo» per loo kUogna» franc ea»U y e iUcií o m )ll
fins a 84^5 y quedi a 84'7».
de Barcelona, salvo TariacU
Faua<«
En Interior comptat se cotisea: tltuls Scrie
ds sosa 95 per 100 riqnesa jr psr
A, 86'90 y 86'8SÍ B. 8S'4S y Ss'ss; C, 85*40 y Nitrat
loo i * * -

8S'45; D. 85'iS; E, 84·8s; G y H, 87-50 y 87·40.
Solíat ferro Crtstallisat
L'Araortisable 5 per 100 fluctú» enUe 102'jo
— — pols.

y io2'5o.

83*0»
8*33
7*0»

— — eristallisat per 10 tonelades
—
— pob
—10 —
*• a a t a k •/a iaoe
4t'·3
Clonr potassa
oqniTalant a
per 109
'450.
potaswpara.
I»'»'
Els Nords obren a 98*85 y tanquen a 98*90,
Sulfat potassa mim eqoiTalent a
por I M
Els Alacant» comensen a 94*35 y amb poqúe»
potsasapoia
30* M
tranzaccions queden a 94Us- En pròxim se Ikn Saperfosfet cals mineral »/u pe» «aa àoid fosoperacions a 98*80 y 98,85.
ftric soluble
»'»»
Les Orenses se cotisen a 26*90 y 26*80; le» SoperfosE» cals ainerel >•/„ per lOOàci l f ï i •s a 95*60 y 95*65 y els Colonial» a 65*7*
ftric soluble
•'«•
DeCt.lanes amb curs bastant sostingut o- Soperfosfat cals mineral 'VK per 100 àcid fí»-"
»ric soluble
»'2J
bren a ,4*00. fau .4*37 pcr tancar de nou aS
4'00 jS^>Mfasfetí»l·swiB'»/1, penoo.....'
H'**
En obligacions comptat se coliseu:
: Escòries Thomas • / « per 100 icid fos úric saMunicipals
1906. a 95 87 y 95.7Si M u n i c i p d .
fobie.
8*»»

Paris envia: Exterior, 93*47; Nord». 467-466Í
| Alacant», 445-444; Andalusos, 297.98; Plate».

«90,,

« 9^5; Bouo. reforma, 95.37 y çK.·oc.

| K-oka

per ,00 poussa pn.^

*E1

Pobte

Català,,

—

D ï a n e a ^

'2S

de

juliol

de

1912

nyor POrtdK to pweote* *» dhaisrió dd
Se dona per segur quo l\ic»unl Gowm « S »
Els ferroviaris
do governador do Barcelona y que'l lirà totes les ikk proviseites dicteiifs pel
Avui se reundxen ds obrera comlaircs de dWM
Astnrias d Ccn'.re Obrer. So concedeix im- seajyor Canalcjas so ladmitiri dailie d'algún govem anterior.
portomfti a la reunió
\ I
Detencions
oaTHorvayore;
gonlrari. els Itshts me
El Sr. Canalcjas
Ela oficiala francesos
Davant la Le#idó do Portugal han aigut
íeliataron y cl marqués de Vadillo ho va
Mdilla, 27.—Els didals francesos quo va- EI quefo dd Govom marxà a Otero a les deilinguts aquesta tardo dus subjeotes que
ler també eíuaivamcn', doikinlme una abrasd puisar donaren cri's de vtoia k Repúren
venir a aquesta plassa han visitat l'hos- quairo do k taick.
sada.
Nc^à
k «ipoeta pt-oacupoció quo U atri- blica. •
prtal dels Dockers.
Madrid. 27. da 10 matí a 9 nit
Tot ed món s'oHjda en qué consteldx ser
En d Coosulal do Portugal s'ha rebul
El comandant Rcgnault dirigí paraules ca- buorxeu cb ix-riódics, aixjl con» el disgust
catòlic.
amb ol senyor Villanueva.
i
mi telegrama dd cónsut portuguès a Vlgn
•inyosos
als
ferits.
La coacció moral no es catòlics. '
oomunicani d nombre de portuguesos
eJ comers a'tupanya
Després «Ssitarm el quarter d'ailUfcrk y
Oaóüqu.·» són la Jueticia y la caritat, obli' Nova emlsld
< terna ta bus ara.
EI comers eïlehor d'Espanya durant el
fi
paro
de
l'Intendcnoia.
mes do maig últim y en els cinc primers mo- dades pèls patrons a l'obligar als obren a
D e Bilbao
Aquesita nit ossisliràn a nna funció que's
Aquctla revista Cnanckra assegura que's
Notes curtes
presentar la cèdula de comunió peiu udmé«ce d« lany actual dóna 1 resultat següent:
Bilbno.—L'Alunlamcnt ha ceUeòrat sessió, dan;in'i cn son honor en el teatre Akiàntara. projecta una emissió do k Deuda pera liqüi
TnVfo,
27
L'estat de l'emperador empitIrols
al
treball.
Importació en maig, 93 506,000 pessetes,
la presidència do l'arcalde senjor MoAcompanjnts do diversos oficials espanyols diu* d doute pointcnt y deixar aclarida k si- jora làpi.lament.
Efa potrons de Pamplona'm M M
que allí boix
gmb baixa de 6.776,000 sobre igual mes dl
llua.
marxareu eis francesos a llavansanvent üixan tuació dd TVosor.
S'espcta d'ua moment a l'altre un fatal
no hi havia qüestió eocinJ, y, ck-ctivament,
fany anterior.
Aj^sor d'haverso anunciat que'ls nacinra- pera visitar d camixunent de Segangan y d
Ataibudx «El Economista» k pujada dd desen làs.
La baixa cali en animals vius, primeres ma- a 1 altre d ja's declarava la vAgà do flequera. lislos se posarien enfront dels demés giupus mont Uixan, ont ds invitarà a esmorsnr d
canvi deb bancs d poc paper procedent dc
tertes y subsiancies ilimenüciej. Els trücics EU P. Gerard doiiarú demà una conÍ Toncia do Ics dretes, lo cert es qui han votat junt general Rodríguez, quefo do k posidó.
Drei 'e, ay.—Ha mort M. Otto, pr;r«lcnt
l'exportació y a Ics neoessiíab deb capa del Consell yraimstied'L>tit de Saxonia.
en l'AsMxiació d'Obrers Caòtics de Loluoie. guet; vostè obrirà ks Corts, peró pera apiobbiicats ban alimentat.
oóiubat
dd
27
de
íuliol,
a
l'igleaa
paoroquiel
grama de Icsfestesd'Agost.
nyoLs quo e^iiicjen a l'cxtranger.
L exportació ha puiol a 81.736,000 pesseEl Sr. A l b a
Buenos Aires, 27.—Els tepresentants del»
lej amb ate dc 4 üo-1,000 peasetes.
En d programa aprovat hi figuren curses
Se diu quo oontribudx també an alxó
Aniversari
ferrocarrils dc I Oest y del Sud ban demanat
/a major exportació ha sigut dc substàncies
Ha arribat a Madrid el màrlslre d'Ins'ruc- do bicicletes, curses dc pou. regates d tralPor compJirse avui d tercer aniversari dd l'haver findkzat les vendes d'or una im al Senat autoritsació pera fusionar amb.lnea
ció púbdica, de «ornada de Burdcus.
rercs, comurs musical amn la COO|SGració
aluicntiiies.
s'ha
celebrat una missa eu sufragi de les víc- portant empresa do Barcelona. |
línies.
dc
la
banda
municipal
do
París,
proves
de
En eb cinc mesos citats l'importació total
Rectiflcacid
times
d aque'Ja jornada. , ,
aviació,
il·luminació
dódrica
y
concurs
de
El Sr. García Prloto
El minist e d'Obres publiques sc m. stra
^ dtsminuit de 4^1 a 4^10 milions de pesseEl ministra de Foment al rebre avui als pe- hidroplans al port exttiiw, elí,
Sau
Sdmslúin, 27.—EI minislro ' d'Estal favo ablc al projecte.
jp, o segui 14 milions.
a
Mea
del senyor Portela
riodisme»
ha
manilestaí
que
es
con.pl
tament
Corresponen d'aipiest descens 20 milions
En l'exprés ha marxat n Barcelona el go- complimentà a Ja reina danya CiTSlinn, tocl- Mequínez, 27.—Ha arribit el general L y e siiitetandcs nniacnticios, 3 mS ians a articles Incxaole tot lo quo diu un periòdic d'aquest L o
q u e d i u l a p r e m p s a vernador d'aqueixa provincià.
lilontli noticies sobre la maldtía do l'empe- autey.
matí
referent
a
disgustos
entre
ell
y
el
sefcbiiiïits y 1' milió a entrada d animals vius.
rador dd Japó.
Ens
ha
dit:
«Ja
veuen
vostès
com
no
es
nyor
Canalejas.
Munlcb, 27.—L'aviador Fischcr y cl meHa aumentat, en canvi 1 importació de pri«EI Imparcial»
Al rebre als periodistes el adnintro digué cànic KuRler han cagut, prop de Municb,
OOri quo vingués pera ocupar un all càrreg.
meres matèries en 9 milions y d'or en prop
Recull la noticia publicada per «Th3 Ti- Ho prova quo regicsBO i^Barciclona,
En Canalejaa
quu'l senyor Canalcjas vindrà'l dk 90 peia nicb. que ant morts a l acte.
do 1 ntíló.
El senyor Canailojas ha marí f s'at BVui mos» anunciant que Uoyd Goorgcs, ministre
A pes ai- d'aquestes mauilestodons, d saló despatxar amb el rel, y quo mai-xarà'l maSant Peiersburg, 27.—El vaprr «KitcheLexportaiiió endits cinc mesos sTia e'ed'Hisenda d'An^làlerra, ha deixat la carterà
vnt de 398 a 439 mBons de possc'es ei*ó es, als pcriodis'ea que no tenia noiiccs que pera eonpendie una gran mmpan\a lliberal de ooníercncks dd Congrés SQ diu quo l se- teix dian em icgix·sear u Madrid.
nclï», de la t ota vo'imtaria, que va sortir do
en 41 mdlions. Corresponen a'aquest aan ent comunicaries. Vladivostok amb nombrosos passatgers, ha
por tot cl Roino t/nil, doncs creu que hi ha
2) tnÉIions a la sonidà desubsíancies alimenDurairt el matí ha rebut diverses visites, neccssi'jot d'infütrar al país idocs Uiberala
desa arescut essent m ructuoscs toies les reÉcies, 10 a la d'article» (abricuts y 8 a lo entro alirca les deis senyors Barroso y Por(Ei.umcra «El Imparcial* tes lleis do Uoyd
cerques pera averiguar el seu para ler
de primeres malcries. Hi be hagut baixa ep vl...
Georgu quo Iia aprovat cl Purlaraent biiiàh sortida d'animals y de plata.
£1 dimers marxarà el qut-fo del Govem neo pejra detmuslrar lo (oconda que ha siEI llicenciament de taopes
tuí & seva ta-wn y posa do maniíeit ei conMadrid, 28. de 1 a 3 matinada
Amb el Cl do (Vapensar en part els haver» a San Sobcatiàn pera despwlirs* del rei, trast amb lo infecond do la tasca dd Goquo
msrxa
el
dimecres
a
Angla'.ena.
Lsumits
fins
ara
s'ha
ordena!
que'l
llicenconsumits i""
r " r t ^1 íenoMi dc
vtyn epponyol, .
.
. f
& Obseqnt a l albert Aguilera
to gnnri
Dersonol do
dansat comprenguii h
« gdelb^Penhisub.,
L'Hfscnda de Girona
'
Tropes
"El
Liberal"
Aquc.s'n tarda, eu el Circul de Bdks Art»
determinats ^ ^ l ™ ™
Çzjvte.
L'odissea dels relallatcs
El subsecrCari d'Hisenda ha ordenat que
Oreme, 27.—Procedent do Tuy Ka arribat s'ha udcbrnl solemnement l'eu^rega de k
MelUa,, Ceuta, ^ K K y d . ^ S r I a d'AstuTi'Uln l'article de fon» «Cal y arenas AboAvui ha arribat un sd reidlsta portuvahosn placa que k sodeUkt regalà àl seu
«urJi una inspecció pera visitar la dt lega- ga pertué entro'ls portuguesos y espanyoL·i
guès quo ha sigut traslkidat a Cuanco, com l'osquudró de Famesio.
prcsidcliU don Albert Ag^iilcia.
ció d'Hkendi de Girona.
se reBiabksxi la normalitat cinunstanciailmcnl ds
Pagarà k nit aquí y demà continuarà'l
onlariora.
El vispíresldcnvl dd Cfnd senyor Muftox
alterada.
Atuddx
a
les
bones
relacions
de
El «Rat Penat»
Ha dinat y desemsat cn l'albcrc dd car- viatge a Valladolid, per jornades.
Dcartün II'-•gl un mensaigc do Ramivs C i vainat qud han mantingut fin» ara els dos
deltercerany de ervei, y amb objecte de que
L'aHro esquadró quo eslava a Vandc pas- rrión doglant <Ls trebulb dd senyor A^tiiValenda. — S hn oeèebrol al (en«ro Prin- polsos, 4 ks qua vonPn obügades naturaU rer do Galileu y » les cinc ha continuat
el regiment de Covadonga pugui mantenir
krra m pro do dita souctat.
d seu viaigcv
sarà k nit a Girtzo.
a Loracho uu batilló do 629 plasses y l'allre cipal efa Joca Florals orjuiisa'.s pjd «Bat DMOfc
1
Don Albert Agu kra pronuncià doqUcnü
\
Eb
reialbtes
do
Portugd
concentrats
a
EA
comandant
quo
manava
k
forsn
a
llanien el romp do (i brait-r amb 200 homes rebr.1 Penate.
Nega ja<S y dret el Govem poriu»iiés pera
par-ulcs
donam ks grades per l'homenatge
del d'Asturies 152 individus pertanyemts, per
La reina de la lasía ha sigut la senyo- pera demanar al d'Espama l'expuldó cn Cuenca queden iustalate cn dos ed.ficb: d llb# a Rivadavk va tenir k desgrack do que que so H tribu taba.
parit iguals, als dos últims resmplassos.
•Seminari conciliar menor y k eMrcé.
rellisqués d cavall y sc ferís cn una cama;
reta Teresa Dkenta, filla do l'enginyer que- massa dels por u^uesoa sospitosos.
La manpiesa do Squikcho, desdo k gian-*
Els regimonls de Saboia y Wad-Kas Hicen- lo d'Obres públiques do ki proviucia.
Censura la conducta del morqué.i de M.
En quant a venlikdó y petedat, res dei- oontinuarà'l vkljjs en ferrocarril.
ja aont estiluoja s'ha adhorií a l'homeiiai^
tíardn tambó h çent del tercer any, anant o Ha presidit l'oroalde y hi ha assistit nom- Ualubar en son càrrec do mlnistie plcnipo- xen quo Hkeltjar y tampoc d menjo r preparat
L'automòbil quo va sor detingut anit per
El pròxim dilluns se edebrurà'l bateig de
Ilelüla com auxiliars do majoria, amb els
teruiari d'Espanya a Lisboa y ret u'l a ma- per las Germane.o* «lels pobres.
portar
armes
dc
guerra
ha
sigut
entiegit
conk
Ella dd senvar Canalopis resoent r.a udAi
brosa
y
distingida
ccncorrencia.
passes y antoccdcn's rejessarls.
nieís'ació dei senyor Canalcjas de que se*
Sob csan malament do robo, peró l'ar- dküonalmcnt d seu propietari, que resideix L'sac ündrà Hoc a k Catedral do Vgovia.
El capi'à general senyor Echngüo ocupava riu imjpoll'icroeanplassarora a aqu^il diEls refjments de cavalleria de Lusitanin
calde Im dirigit ab vdns una crida do k a Pontevedm.
Uotjo.
plomàtic.
.»
j Vil'arrob'edo, y companyies expediciona- unu
| f(B^s de los regates
Eb toes pashalgers que hl anaven y que
Diu «El Libcrab ol Goveh» quo deixi pas- que sVs^ereu bons y prom.p<C8 iwul als.
n'es de la primera comnndmcia d Intendència
Llegit eA fella, s'ha concedit la Fllor NaEl
müvs'rè
de k Governndó anà aviat
sar
uaoi
setmanes
y
que
després
d
no
pot
Són
tina
u
a
uns
150,
quasi
to
s
d'humil
varen
ser
ddlngub
hiui
sigut
posats
cn
lliue causaren alta provisioml en la dc Meli- tural al poeta Ramon Maaiurn, da Barcei y dels individuadus pcrtmyents o les tro- loiva, la composició del qual va llegir el donar un trasllat al marqués li dongui un condició.
bertat provisional, autorilzantlos pera resi- aquesta tirde a son de^polg oíktol peia esperar noves de Santander sclxc ks conscascens o la diroedó dds invàlifcs o el Tolpes de la primera regió agre^des a Ja com- diputat provincial ac-nyor Guillen.
Somblcn centena y eo moslren egraidís- dir en d punt dd regne que eligdxin.
són d'Or,
perquè mentres d marqués do Vi- sims.
panyia mixta de Sanitat Militar dc cMlilli
Les armes confiscades conlinik» cn poder qüencios del temporal cn Ics regalcs,
El moatenador don Ila&xi Altamira ha Halobax estigui a Lisboa ni s'arrcg arà'l tracso reraetrfm anaquc'ln Gvpdtanfa ge-eral els
El senyor Barro o pailà per td./on amb el
Home»
Cl
iris
o
y
eb
quefos
principals
podd
governador militar. , ,
tat do còrner», nl tindrém allà ni aquí dia
passes y antecedents rexssaris, reser.untsv pronunciat un discurs molt aplaudit.
senyor
Canolrjas .
seu gn k fouda del poble
Entre'la poetes premiats figura un oaba
Armei
sc completin e's conlinguls que han de tiv
A darrera hora dc k tardo rcèé'l senyor
del
regitnnit
d'inAuilerfa
de
Teluàn,
don
JoChawas,
27.—S'espera
amb
interès
d
Connird estacats a MeJíIIa.
«El D u e c d c » en campanya
BarrofiO ds periodbíos y enr; digué rpio no
««El Universo,,
soli do guerra contin'l que/o nUfÜB Joan lenLi noves oleids do Santander id.re l'in^
Pera cobrir les baixes d'allí s'ulOisarín els sep Vakir Marllnez, qui oi robrc'l diploma
Davant
del
julgo
senyor
Vela,
encarregat
Comenta
aquest
periòdic
d
solt
politic
dd
recrutes del darrer re:in{>las que foren aiiu ha ^igut ovuióouat.
Uhiversnb da quo tant s'In patia' do depurar k veritat en una informadó Almnida, que compareixerà demà davant dd cadonl <k tes regiien a causa dc k galenuí*
provisional y cas de que algun cos no alEl capiui general l'ha cridat a la seva «Dlaxio
y
ho
inlerpreita
amb d sentit de qu) amb puWicaidn per IVHcraldoo, s'ha verificat d Consell de guerra.
Lo ocorregut, digué, ho sab pels telegracan-és després I efecüu do plantilla, se cridarà llotja pera CoUcilarlo, y a l'obscrvarho el aquest solt el senyor
L'acusat no ha volgut nomenar advocat mes dds corrcsponsMla deb periòdics. Sens
Canalcjas H digué al c ivjg c.i'.ro'l rcduclor do dit peiiódic, seab quetinguinllicencia temporal o iàiuitada públic ba iloiiat visques a Espanya y a oomSe do Roinanone» qus'obriràn les corts
ddensor.
dulr.c'l govcrnndor estigué enfeinat Espero
quo siguin precisos
peró sols pera l'aprovació dol» prCESupastos y njxir Fcmóiulez Arias, «El Duonde dc k Col'exérdt
Avui s'han retirat les tropes dels llocs un telegrama Uarg.
U.^(IÍJ».->,
y
Vtot^clov
<le
polkta
«ovicr
Iglepera
ratificar
d
tractat
ha^cés-esponyoL,
y
Tormaiat
íticte,
la
reina
de
la
lonlo
ha
avcn&als,
ddxrmt
ünufimvavt
tes
torses
neocs
^ rcew passos de 1909 y 1910 y la prüno-o
Per i» vist k cc/a anà mokmenl. Sorquo dimitirà srRuidament, deixant* c<; Ua- sias. 1
- d'Inlendencn, quedarén amb sigut ohrequfeda amb un xampany d'hctior bres do cavaUanQRw
DcBjrés ha oomp i-egut kmbé'l socretorii rk» pera assegurar ks entrades do k dutat tiren mdta vaixells n buscar als Ini adios
peb enginyen companys del «eu pare.
Els darrers reiallstes
quo s'havíeu (et a k mar.
dd diinitnt cortl senyor Llorens, pera acla" r i ^ ^ n a l marxar* en tmjo de primera
«LaMauanr,!
Després s'ha traslladat la concorrencia al
El rel, corn havia soril dds darrers, tor»
rir
eb
punts
referents
u
l'adquisició
d'un
Avui
han
arribat
n
Madrid
23
em^ratli
Ku
<n l'ariíia do fons quo Itmarqufu
pabolló biptalat en la lira, balUnlso w» cohotel oorit s'havia d'csfabhr el dpósit d ar- portuguesos, quo marxaren d refugi For- nrt di·asegulda d port, cnoirn quo si fr iit'
irena
a
Porlu^al
y
«nie
la
sègurilat
persoUüó· . ^
uu remull dl y l'infanta donya Lluisu.
mes, cf.nnant quo creu ceri lo do k com- nàndez Latorre.
nal ha derapareguí allà amb absolut.
So sab que k infants don Carles y dert
pra
do
dAa
possessw,
peró
no
pera
to
que
Aquesta
tarde
marxaien
a
Qicncn.
A
llesDcïensa aüurosament la ^stió dd mar"l^r^ctoinent. comensarf *vuL27^ y els
Dia
en Barroso
Banier loren rocuhlt» sense novetat.
dek d pcriodis'a en informació.
lació donaren vkques a k monarquk.
qués
do
Villalobor
en
ol
càrreg
de
minlstro
Individus que hagin ^ ^ ^ " ^ v . ^ .
En visa de que no hi ha acord, el jutA ks tres do k tanfc arribaren do CucnEl nwir'B're do la Governació no E l rebut plenipotcaiciari d'Esponja u Lisboa, l ,
ràn preparats pera ferho cn quan * ho or
ge ha sospés IVcts pera estudiar lo actuat jca dos emigrats que obtingueren permís pera
avui an vb periodistes per treborso confeDe Valencià
y resoldre en son cas>
traslladarse a l'extrenger. ,
^ n r f m e n t M i W f c í efeclu^'l nçendo- rcauaant amb el senyor Canalcjas.
;
Valencià',
27^-Avui
han esmorbot • ks
ment una vegida hagi tomat a aquest Cort
El subsecreteri ha maiufeslal quo l'infan- Arenes d president do k Dipuladó, l'arcalta Isabel liavía arribat sense novetat i Lkl«La Gaccta*
de y (pis naquitotes quo han i>';inlejat el proda y que demA sortirà cap a Sara ges n.
El rci,« SanUaider, ha aerblit aquist mr.'J íoone dxm nou edifid pcra'l Banc d'EspaDecrets de Gracia y Juslicia relatiu» k toa
lea ro^ttea y aquesta tarde visi arà a Sàn nya. I
dulls leglanicntaris.
. .
El poda calolà don Ramón Masifom, pro
t ,
lleials oïdes aprovant kv bqmdiuió de n Autonio de la Pedrasa.
miat amb la Floa' natural en ds Jocs Florals
renda dei timbre corresponent a 1 any ia»JJ
Ea Portela dimitit
odebrots cn «Lo Rat-Penat», ha marxat a
* Reial
l9!0- ordo sobre remuneració jx-rsonali „
a
O senyor Portela tprna aquesta tarde a Barcelona.
DE
Deix una carta agraint a l'arcalde, d jv>
les qucíatarcs d'obres públiques que s indi- Beroelcnia.
quen, per treballs en els expedients Informabto
do
Valentia,
a
la
reina
do
la
festa
y
o
En rcalllaf, y enenra que eAI ho negui
tius referents alsprojectei dc ferrocamls y
c ons en termes tin nategórics com ' asta ara, y
les entitats y corporacions, ks atencions que
r e v o l t a
a l b a n e s a que I desitg que principalment expressa ea el
trebails de camp pera comorovar les opera- pcx raons fàcifcs de /.ompendre, «wim di- s'han tingut amb dl durant so pennanen.iu L a
cions o recli nv.cions formulades en e«S ret'-- mkiL .
d,anar a Paris.—Veurin.
riU exiped'icnt» informatius.
S'espei ava cpio la eonsliludó del nou gaNo continuarà al davant dd Govera dvil an aquesta aqàtai. ,
Sublevacld
El
Cscal
do
l'Audiència
ha
revocat
l'ante
lilnet otomà banríi porlat nlüima tdmn à
de Barcolana més temps del que trigui el
'•La Navarre1*
Parfs,
27.—Ens
comuniquen de Sant Pepd
qual
so
declaraven
excnls
dc
raspojila
revel
lida
AUxuiii.
l'cró
s«4mbla
bcii
bé
senyor Cenalojrs cn triar onlre 1B molls canCo runa—lla erribat el vapor francès «La didata de totes les categortes y de tats els aabUtot d oooductor y els cobradors dd trio'l reímd ha vingut massa tord. Els alla- tersburg que un tribunal miUtar jutjarà a 530
POEMA DRAMÀTIC
Navarre», procedent de I Huvana.
tramvia que (ou afropeUal pd tren «n d cami i*sos son avW p<|ríeclament coníxien's de Seldats complicats en els greus desordre»
amb chorah y canson»
Durant elvialgo han mort els possalgeirs pelatges quo on aquestes hores han posat dd Graó. y \
llurs
forses,
tenen
amb
db
k
major
port
que, segons vàrem donar compte, en d Tur, •|
Josep Mozo, de ;3 anys. y Joana Barco, de 60 lluïa ilusions en aqueix Govern.
do les cmniiíions do k regió y l'enormo kestAn se desenrotllaren.
den Cassià Casademont
l e s rcçafcs
lels
Les Uulles per ka prebeiules y alts càr" i cadavres de's quah Un rigut lirnls al mar.
apol de l'odnió pública. S'han feís amos dols
Moriren
tres
olicials
y
resultaren
ferit»
ali\ la Comfta i»an desembarcal 409 poSr rec
adquireixen sempre caràcters ngud-sSan%i»ier, 27.—Les rostes dtevui hian co arsenals. Estàn ben armats y ben Units. No tres quatre y dotze soldats a conseqüència
tgers y 424 contnüen et vialgo a Santander sims en el partit lliberal.
mensat, sortint els balandres do k serio dc cediràn en aquestes condicions que'ls per- de la batusa.
altres a Sslnl Nazaire.
meten imposar demandes.
Més d'una combinació de peisonal, quasi
El barco ha s'gut incomunicat per haverse ultimaria y amb eit decrets. extesos, no ha sis metres.
No's creu pas qud l'acluot gabm;?t pugui
Foc a bordo
rVengucnai paït Vw-Sa Poder», dd rei, tri- arribar
olarat n l'Havuna casos de peste bubónkà pogut portarso a cap per iiifluenciai y desa "pacificar d país. Li fallarà eticrFar's,
27.—Per
ura carta particular ens entePrem ÏSO peasetes
pukt
per
M
M
H
I
don
Carles,
d
«PiUifaj),
abans de marxar «La Navarre».
gk pera ferho.
remque a bord del cuirassat «Mirabeau», ocorLa Sanitat ha desinfectat ol barco v als avinences de darrera hora.
el «Alfonso XHtj y d «Momo.»
El
govern
podria,
no
obsíanl,
trobar
un
regur un greu accident.
(passatger».
Amb
aquests anteocdcnls no's pot dir si
Després sortiren els do k sèrie do set mé- medi fàdl pera di-vlocar l'organització dob
Es ocasió en qnc'I vaixell prenia part en lea
el mateix senyor Por Iria continua rï un» d'es ke> «Girakla II», palronejat per l'iníanl don albanesos. Y ets domini satisfacció a l'oxèr- maniobres,
a'establí un petit circuit el.'ctric a
V B reformatori
a un mes en son lloc .
Idip, «vSairtintler.) y «Chirta.?
( dl, quo "vol «to tolci; maneres la disoludó travè i del dipòsit 305, provocant ràpidament
Alcalí de Henares.—El ministre de Gracia
, A continuació's feren a k mai- ds baJan- <te l'actu l Cambra. A^aeut aclo, ademés dc on ineend-.
! y Justícia, acoinpnn>al dd director dc penals,
• El Unlverao4' y !• "Unlveraai,,
«9odunr>» '«t?puqr5os» saiiaui >tnA ap saip justíder y do caure bé en tol d país, trauria
Sense perdre temps el comandant ordenà
| varen estar ohir an aquesta pobíncló visials albaincsos l'auxiU do l'exéreit, quo SB- invadir d'aigua cl depar ameot incendiat, loy
«Carmen.» •
;
«El Universo» oomcinla'I tunós/solt oficiós
, nV , Refo|inaloil do joves delinqüents y
lisfel tin íquest punt, no s'avindría a seguir gran així evilar una explosió que hagués causat
dd «Diario UnivetrsrAk» y diu:
Por úLtim sortiren efa de deu metres «Pa- suhlevat pera aguantar Icsrelvindiíacioos lo- greus perjuiels.
la Oalero, sortint aatisfeU de la visita.
En el·iote; aquest periòdic es l'orgue del iria-) y /l'cauna), aquest últim palronoial per cd» deb dbanesos.
Ela catòllcs-soclaU.-Un frare a favor Govem, peró ho es més del comte do RomaPeró aq^icsta tàctica que scrnbk l'iMca
Coses de crims
nones. Aquest senyor es tant adversari com: la (hiqix.-u do la Victoria.
de lavaga»
raoivablo
no's
pot
ctxigir
a
Muktar
Pachà,
el
En
d
moment
do
sortüel
«Tuigi»
y
d
Con cl Elixir Saiz de Carlos
Rouem,
27.—El
tribund d'apekció ha elcen Morat y com on Montero Ríos del próBilbaa — El parc dominic Gerard ha eclo do Mancou.uiiüats. L'amic entranyable, «HispaniOi), tripulats, respectivament, pd rei vdl lininfl d'Esiat, pernuí demana una oner- vUfi u lits anys Ja condemna do dos anys à e
íe curan las en fennedades del estógk quo sctmbk no possedr. Sitial pels memKt algunes dcclaradoos a un periodista que "etxura predileola del president del Con- y l'in fan'n donya Lluïsa, buíà fort vent noid- bres dd Comoté Unió y Progrés, qu? multi- presó imposada al banquer Rochotto pd trimago é latestlnos, annqae tengan
grés
es
ed
senyor
Akalà
Zamora,
que
fou
qua
est.
l'ha visitat.
pliquen llurs esíorsos pera reconquerir una bunal correocional del Sona.
30 afios de antigüedad y no se hay an
pronuncià aquell discurs calilicat do forEl monarca sospengué èa sortida. E l mar port ^Jo la setva «nlhioncia, so deixa por'ac
Parb, 27.—Avui ha ngut detingut a Paris
^om o's corresponsals de San S<faustión midable contra'l projetcJe. E l comte do Roaliviado con otros medicamentos.
per stís tn<Hlacimls•, luplirant» do vegades un individu anomenat André Sortys, que haatribuiren al senyor Garcia Prie4o la ma- manones ei va aplf-uür, casi so va enternir praentavu aspecte imponent. 1
Cura las acedias, dolor y ardor
El temporal vu sorpendre als balandres que y manassantes dtres.
via «igul professor de l'Escota rcgintada per
nikatació de que'l Govern havia Ict ÍUM- de goig, pei triomf parlamcailori dol u u
de estómago, los vómif os, vért 1biavicti
sortit
abans.
Y
amb
aquests
prerediments
y
aquests
Uadamo
Clerc
y
que
estava
reclamat
per
nuacions als superiors del P. Gerard pera amde.
,s
go estomacal, dlspepsia, Indihomes
no
es
fàcil
quo
k
crisi
turca
sc
resdUna
llanxa outomóbil sortí a preslarioshi
suposàrsd complicat en l'assassinat del dique aque'a U indiquessin l^a conveniència
lEl prcsidetut dot Congrés eslava oom cn auxili.
gestlones, dilataciòn y úlcera
£,
u
4,
sdnó
quo
s'agravarà
Kn»
a
produir
un
Lo
mateix
feren
diversos
vaporels
y
buixant
Glerc^
a
Seves.
•
&> oessor en sa campanya social, el Ser Mant y com OJI Montero Ríos, oníront del
del
estómago, hiperclorhldrla,
dcsénlks
greu
y
dcebsiu.
el
torpillcr
«Halcón.»
interrogat sobre aquest punt conícslà:
rojeete de Manco n unilats^ Volia que en
Concars do tlr.«Dlscar comentat
neurastenla gàstrica» (latulenOs moments foren de gran angunio. S'ig-1
—No he rvbut cap orde; adornés, tinc per- analejas dcaislís d'cil y seguís governant;
F r a n s a a Harroc
cla,
cólicos.
Biairrilz, 27.—S'ha celebrat ua banqud en
del P. pwinóid Cm el 4 d'agott.
peró'l senyor Canalojas se va alenar al com- uoruvu'l paradero dels bdandres en quo hi'
Paris, 27.—El generrl Lbuley ha sortit de honor de ks ddegadons oticub extrangeres
Saben molt bé'ls meus superiors la meva promís d'aprovar cl projecto y el comte de anaven els infants don Oairles y don Felip.
csioltat per un esquadró de caballcría, di- quo han vingut al concurs intcauacional do
En aquests mometiLs regressm al port al- Fez
«gulficació y que no faig propaganda social lomanoncs varià dèl conduslo.
rigintse
a Mequíac.
tir.
>Se oonvintuó que'l Govern no caigués sen- guns balandres, remokaLs, entre ells TxA»'««ra de la mfa exlriota ortod(«a.
El general Gouraud ,°ba acompanyat haata
Ha presidit M. Meiülon, prosid 'nl de k
En la
de la mina Morro no vaig se aprovar els pressupostos y el tratónit amb podcfi-), quo polronojava don Caries.
M'Zala Fcrradji.—Keuran.
Unió do Sodriab do Tir, de l-ransa.
l'ransa
y
no
era
possible
sense
aprovar
el
T[
gw'ió; me Taig trobar amb un inici
Únicament feren regules d balandre fran- Al tenirse noticia de l'arribada del aoldi, unn
S'han cambiat alccHuisos brindis. • 1
, ,^
y vaig anar a enterarmo do l'estàt rojeaW do Mancomuialats. ^Q"^ lcr? Lo que cès «Nymphes), que tripukva don Antoni Ló- pent.r'a enorme se Irasladà als voltants de U
Ha si^ul molt aplaudit d corond epio predlsenteria, la fetidez de las deu d comto: Impedir quo l projocto posíés Ffll y d <4Giro.!daa, patronejol per duu Fdlji població, Le» tropes esUben formades; el Estat íideix la missió esponyok a l'afirmar quo
caníliolf.
posiciones. sl malestar y los gaal
Senoit
.
Major, els oficials y kol el personal dd Ma^htea aquc-ita ha viu;, t a Tr.m
a p: i- ordr- d<i
Ilo ac«»seiiat als vaguistes la jwsoverfiaEl scn}or Carei I< jas no aníen^uó així les do Borbó, quins foren mott dogiato.
ses. Es na poderoso vl^orlzador
y
del
coasulat
de
Fransa
ac
dl
a
csperurlo.
Govom
d'Esponxa
'ptva
portar
d
testimoni
^«n
b Luita y en la rceisteicia, peró'Is cosec. Se va criui-o que havia oliansal la
S hn r«but un tekgmaui <k Santonjuenuny antiséptlco ga«tro-intestinal.
Arrribà a la una dc la matinada.
do vonralk indkrablo entre ambdós pol•^•«txas inleressats s'han cflMHd en es- quefatura, triomfanl dèn Morot; peró l'en- ciant quo han «ilral on aquell port da bc
Se li tributà ura entusiasta acullida.
Loa nifio» padecea con frecaencia
sos, malgral les apoiicmcio» y itumoja 'dc di*kndies
alOaw»
XIII»
y
^Momo.»
trovisla d'aqurr.t amb Cfi Mourà el va írcuSe celebrà una recepció pel dematí. Quan seulimenb.
,
padiarrea» md» 6 meno» graves que
re de son apoteosi y l'obligà a poivdro alS'ignora'l paradero dcLs vapors «Va vere- aquest ncte oficial estigué acabat, s? trasladà
se cursa, incla·o en la època del
Soc partidari del proiolanenl de resls- tres rumbos pensant en continuar al davant mos», tJ-aurak-bols y altres.
ooo
La
s
i
t
u
a
c
i
ó
turca
en rotxe al domicili de la residència general. A
df-tete y dentición. basta el punto
y propafmda que tendeixi a or^a- dol Govern fins ler les eleccions provincials
mlt"d'a va rebre ab notablec indígenes en d
P^ris, 27—Segons deepilxos procedent» ds
cn
ets
organismeíí
de
les
provincie'í,
a
qml
El
tribunal
marcial
de restituir à la vida & enfermos
rt6a«· ais obrers en sociítaJs do resistència.
Dar-E'.-Mnghzea, despr 's visità d port, la gen- Sa'ónVa, diuen que k sltuadó comlnúa essent
va tomar a tremolar la bandera ullireraisiblcmente perdido». Lo reQuan mo diuen que aixó no s'ajusta a objoete
Oviedo, 27.—Al quarter de Santa Clara s'ha darme ra y cl hospital militar.
mdl
greu a Piíejstr>io y a Dinkova. Efc quetra-demoíràtdca
y radical.
I
oetan los medico».
Ba entjegat 1.000 Irancs pera l'hospital civi ies do la rebdió reben cada dia nous rdortos
l'esperit del Calolkfemr, coiW.eslo que la pnodobret un Consell de guerra caulra 1 paisà
Aquesta es la segona apoteosi del fenyor SeverLao Gonzàicz y d guarda dvil Enric y 200 Iranc» pera el milit r.
Wa
aocseíat de retÉtemu ce l'Iglesia, que
y «'ha acsockt al moviment tot cl nord dd
Aque:t dematí, a les deu, ha sortit pera Ra- Korovo.
m vint sigles se ve traient a prova de con- Canotejas y cl solt del «Diario Universal» Suinoz.
De vtnta tn U$ prlneipalet farmàcia»
sembla cwser uaa crida afectuosa a quo rebat.
dtl mando y Sírrana. W, MADRID .
freni flmaginació, a qUeCs deLxi de l'ibies • S a; usa d primer d'atf-essió a k forsa ar- Ment res qu'el pi ilé#r «Le Temps» don la Ei Consdl de ministres dc 7\irr(uk ha dedE» utesaete que'l meu discurs de Pam- de eavalkm y vingui a la ivaJiiat dc ka mada y pl segón d'homicidi per impruden- nollc a de ta pròxima abdicació de Muley Hafid dit cessi l'estst <k d'í a jY^Tuifi y cn les deS* f«^U IdWo i q.l»otopKl«- * '
Pldia provoquí» protestes de Vi dcrgucela; coses. Scmtli quo es com dirli —Xo^
ami- ek.
[
altres periòdics entra altres «L'Echo de Paris», mè« «iutats do k provincià, cn Ics que la
^ 6 ha s"gut obra d li patroi^ quo séa gjuet; voslc abill à ii.e (Lo-An, peró pera apro
Hi lia e^peeUn ió per con i .er k seditenda diueu que Muley Halid no iíwb ja da abdica- M m^dni havk xgut jjioclwnaA,

I n f o r m a c i ó

d'

PEK TELÈFON
y TELÈGRAF

E s p a n y a

vtir da prcftarp'isius y rtilfiLar el tractat hi»
pono-íranüés| y rés més. .
;
Com
a Parla
Madrid, 27.—Pcra'l prop-vinent nrt» d'Agost s'anuncia l'aparició d'un nou diari do
& nit ti;uiit «Excelsior», i ,
I
'
Enterro
Ouevas.—El radavm del general Alvarw
de Sotomayor ha st^ut traslladat al saló
d'actes de l'A juntament, convertit en capella ardeirti •
\
•
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L*t:0!POt* es rúnicafuneraria que ^sseeix^Cambra de DesinrecciïS.

3 Cubltoa

E^merat y ràpid servei tan', cn la ca
pital com fóra d'ella.

Jf^fg^

E M E R I N
-

Urinàries

-

c i c t s s

titía, Oístlils, Gatai·t·oa, Oàloula, Incontlnoncia da
orina» etc. Una capsa de Oontlia Emoi·ln, amb la deguda

S A N R o M À

instrucció, pessetes V j o .
El Roob depunatlu Entonin, Immillorable rcconstituient
y relrescant de la sang, cura completa y radicalment les infeccions y toies les seves conseqüències; dolors dola ò a a o s , laquea do

la pell, horpetiamo, raqultiamo, nouraatenia, díabetca, parúUala, cofalalgla, diapepala, atonia,
debilitat do la vlata, palldoaa dola toguntonta, doam
coloració do loa ungloa, dolora do oap, nouralglea lacials, palpitaclona dol cor, a o f o c a s i ó , dl'
geatió dllloll, dificultat dola treballa Intolootuala
y musculars, laxitut. Insomni, dollrl, a l u d n a o i ó ,
Infíó, edema, etc. Un frase de Stob dopuratlu Emerln,
amb la deguda instrucció, pessetes

3'so.

i.

EL

;

Fassatge Pont de la Parra, 6 IReforaa).

A

P e r l l o n g a c i ó

d e

0 i AMVS os m a *

El regenerador de la aang Emerln es l'únic descubriment de la Terapèutica moderna pera curar radicalment la clorosia.
diabelcs, paràlisis, celnlalgla, raquitisme, escrofulisme, dispepsia, atonia, debilitat de la vista, palidesa, dels teguments, descoloració de les
ungles, dolors de cap, neuràlgics facials, palpitacions de cor, sofocació,
digestió dilícil, dificultat dels treballs intelcctuals y musculars, laxitut,
ba mni, deliri, nlucinació, in'^ó, anèmia, etc. Un trasc de EMERIH
amb la deguda instrucció, 7 pessetes.
De Tc~da • B a r c e ï ^ j ; Ceorr« d'Eipeciatitatt F a r m a e ï u t i q u e · , Pa'af, o; Passatee del
Crsdií, 4;Hainbïa dc l e , Fiors, 4; Farmàcies; Rambla del M i ; , 17; Pnoccsa, 1; Escudellert,
num. 75; Dro;ucr>es: Rantbla de Catalunya, 66; Moocad- to; Rambla de Catalunya, 36;
HeBCaaih ai

61.

FORA P É L MOIXI

Eh FOLVOS COSMÍTICS DE KRANC trenen en poc» minats el pel de «juals©.
rol part del cè*. mata ses arrel» y no torna a soitir. No itrita'l c r u . A'inesI <iri ll.itun cs uti»
hxilm a les BcnyHca que nmg iia pel moixf (»e!Io) a la'ara y bra^so., 1 e a q^e aix( pujula
íesmiirlo. a.:jl
— Sen t» ce*fica» per cor- •{.:* n|A« en I L1URANSA dc G:ro
UN POT, 4
P " * rens si pd endavant sc rebon ' F l c ' 1 · Mato o segull» d» corre»
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Eficas^s
contra les
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REUMATISME

madicamcoi descobert per un eminent professar que de^prèa d'alcuas anyt d'estudia
ha lograt imposarse d'una manera tan poderusa a Ica malaltios del rouma o dolor, qoa
amb una aola Trega d'EL T R 1 V 0 N , el malalt quoda alivlal do tal manera quo pol con•idoraise curat.
Puig ai e'.s que pateixen de rouma o dolor fessin ds da tan meravellós saedicsment y
se prenguis la moïeítia de Üe^ir oi prospecte que va acompanyat ca caJa ampolla, sa
conven,crien qne El» T R 1 V O N cs el meiicamaxie qua buscaven pera curarsa radicalment.
£1 qua pateix d'alguna de les malalties que Intliquem a cun-'nuació o al primer monent de presentarse un símptoma d'elles, acudeixi al TR1VON; podrà dospré» coavasecs que nostra ia^icadó es mereixedora d'un veritable agraimeot.
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WàWal

ta
progressin dona tols els colca
0 .teasis o *ail aplicacions agifa cl labeOd
'»lot oaniral. No tac» la roba. Preu. 4 pew
C frase.
•HSTANTANIES. castany, negre T cisUny
OMnr, 4 posseïes capsa pera la barba y pti
«•cap,*.
D» venda. Rambla del Mitg, 14- Pechmnii
doP Ballasai.
Socceisor de l'antic estaUioaeM da Rí.
• A U D GKRMADCKaMbtotbl MlU.&tJi

Reumalisme, Do ors uernosos o Neura^gles
Mal de cap, Hemicranees (migranya), Gelalees, etc.
Do venda a Baroeloaa: SegaU, Rambla Flors, 4; Rambla del Mltg, •:; Vda. Alsina,
passatge Cir lít, 4i Serra, Pelli, 0: ViU'lot, Rambla Catalunya, 36; Andreu, Rambla Catalunya, 00; Ferrer, rrinceaa, 1; Farmàcia do la Creu, Escudülers, 7>•

Grup, B o n p e r a , Pudor de í ' a i é , > InQamacions de l a gola. ^

íkEgmes,
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PoEpes í a c e b r e s

atentament

E O T A F I A

p e r t o r b a c i o n s
d e

R.

Parfumlatm de Parla

calmen l'irritació pr duida per l'excessiu ús del tabac y són indispensables a Ica persones que fan s o i r r a H gota \in tte^stt
fadigós, especialment els orad rs y cantants. — Pera evitar imitacion» y falsificadon» j cota • garantia de UegitimiUt, tx·.jcixu
en cada capsa el sagell (imprès cn tinta ro^a) del» dipositaris

C L O R A T D E P O T A S S A C O M P R I M I T . - - S e v e n en totes les f a r m à c i e s

Llegiu

sm

E» l'únic y aerltable que í-.»
ta ua.nediatameat U (, ...
dOl. cabells.
No cs un
siai q , —^
•erta y (oilifica eh cabells.
Es el m I Or remei pera jg,
tnin la caspa.
Usis l'elixir quan els cak,!k
com cosen a caure.
TMs rebat pera obtenir un crelitm.,
Mbandaat.
Aquell cèlebre BLIXI* RBÜRNSKADOÍ m n
«a da unís procediments que deuen la vidi ,1
I aailMiíihim al luxe de cartells.
Preo. TRKS PKSSB PKS fraac
D» venda • le< pcrlumenes y dr ipi-.ritlji
Qbdnd, Carme, 2. perfumeria.
Dtposil principal Rambla del Miig, 14 r»
' 4e Baltasar

COMTE 0E L'ASSALT (CABRER iOU). NÚMERO 52. - B^BCgUWa

T

mm

D 1 I V I L I I I R RedE^EIltn
jrem ütr B. piERRB, mmn

l'^xistencia

.
R E T R A S S A R L A V E L L E S A Y L \ r.n.íT: VISFA-RICA
Demani T o s t è el notable llibret «HA 3LA
'ÏL MASSTRO», v gosiri Is bjai salut, se is e
metges ni medicaments y el m dalt se v e u a v i a t llia.e d: la malaltia, indisposició > d>|eacii
D'aquest nutable estudi eminentment pràctic qaeda un red lit nombre J exemplar» que s'e:»tregamn eratis al.s primers solicitanis.— P r o v í d i t i c i a ,
«LA SALUD1*. Ilircelorii.

P L A S S O S qji,

Mobles, miquine> cusir, rellotges 1 Irajo,

Al dir a vostèi que Cati^nya ei U regió «panyol» mtt c s s ú ^ & s y U ceBe'Mhtai
•orreix dt reunia o dolor, no hauré dil cap mentida, donc». dcíçra-.i·dameot, at la rarilat y, naturalment, hi ha quo pendra Iotes aquaUei precauciou» pera curarsa, puij qua
Bap:£Ut cs qua descuidar so uas dics, as cu n d orno ar sa per iota la vida.

6ALML5 62 • SflRCtUiíft

iïS^^*

SE COMPRA r ^ f t ^ -

A n è m i a

Els Oonflts Cmorln donen a les malallíe» urinàries l'estat
normal, treuen y calmen instantàniament la cuíssor y la freqüència de
orinar, els únics que curen radicalment les Estngtaaoa, Pnosía*

Reus £

un xalet, adéu inlauU de la po'.Uc,pi
da vinya, avc'U'ïer», ganoíer.·, oÜwn Y
bres fruiters. Rih6 en aquesta Ad uinisü.^
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ESQUELES

MORTUÒRIES

Única empresa a Espanya que posseeix fabricació de tots
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artritis

t

els articles y adornos que se utilisen en son ram
FRE MPT A,

CENTRAL: 29-RA1BLA DE CATALUNYA-29

Seria cn molt ?reo error creure que itaoria ifemplaar el DKPTJRAT1U RICHKLKT quan apuegnessio Ics manifesucjona -"-"ITe
(maliltia da la pell) degudes a nua invasió d'bamors a la sang.
Kl DEPLíRATIU RICUFXRT (é ona acció molt mès extensa. Sa
efecte, don* mcravelloaos resaluts en totes les afecdoos ds l'apareQ
ciicalalorl, tlen aqncues afeccions degndea a les ansnes qne e>taa
menysflexibleso a la sang qne a^là ja nsalalta. La seva acció's fa «ca»
tu particalaim-nl en Ica persones que tenen mès de 4^ a 5 0 anys, qnaa
al cor sc fa menys vigoroa,les aitertea menys elksuqaea, produïm en
aquest moment pertorbacions de la ctrcoiaciò, t u p i t i ^ u , rmlorftmentt,
f i . , r i . f / e t a c i m i , i n l í t r dt m r m t r u , vèrtica y sincopes, mm! tU cof,

LA

Oficines, fàbrica, tallers, cotxeres y desinfecció:
24-CARRER

Gníerros

CAMPO

desde

FINS

A LES

TRK M

MATINADA

I

SAGfiADO-24

2 5 pessetes

r t u i i t a t i í w u l , d o l e n J t U i v t u u l i t i t n t , w u r r a n y i i f t r i u t e u U , f c a ^ r t , et-

cètera, etc. En ona paraula, totea les manifestacions d'origen artritic.
Per lo que toca a lea dòaea arribades a l'edal critica saprimeU
Ics p -rtorbacioas molies vegades gravíssimes d'aqueal període diflefl.
No sabnem recomanar massa a totea lea penonna qne han nalit ja
dc pertorbr CIODS de la circulació, l'ós quasi constant del DEPURATUÍ
RIÒHFXET.
Un follet, en üengua castellana, tractant de tes malaldes de la pell,
eert enviat gratuïtament pela dipositaris a totes las persones que'l da»
Mnn'n

Giraut y Aleix

DBAUTfl

Pera omeiir toM mMmwi m& MA, luiflTM n mm
L.

R I C H E L E T , (I,fioefianibeíta,a Sedào (Fransa)

Carrer del Comers»

ECONÒMIC - INCOMBUSTIBLE - LLEUSEB - ETERN

Direcció telegràfica: OIROLEIX. - Telèfon 2467

Demàninse mostres, Catàleg y Pressupostos
Barcelona.—SENYORS VICENS FFRREK y C " , Comer». 60; farmàcia y drogueria y la seva aucursal.— SENYORS FILIS D» J. Vin*t 1 RIBAS, Moncada,
número ai, (armada y drogueria y les seves »ucur»al».—DOCTOR ANURBO;
Rambla de Catalunya, 66, farm icia —SBNYORS URIACB t C » , Mnncada, so,
drogueria SENYORS Riuooa Y FAKÍ», P o r U de l'Angcl, 14, drogurria.—
D JOSEP SBOALA ESTAI EIIA. Rambla de »*» Flor», 4. larmada (Centre da
»pecífic»).—D VIIADOT. larmacrulïa — D ANTONI SF.R'A farmaf^nH»

R O V I R A L T A & C»,
ENGINYERS
Plassa Antoni Lópei, número 15. principal—Telèfon, número 1,664
Direcdó telegràfica y telefònica: «• U R A L I T A •* - B a r c e l o n a

Uiieis i

Piepomíoi i w m k

pera mecànica y rellotgeria
Torns pera afleionats
REPRESENTANT
dels torn» y útils de precisii
irix.í*ii
«a> O . "
, deies acreditades M n f f h a u
nies suïsses marca
m**^'^/

XKTOXC,

F r a n c i s c à Layrat

P. M A D O Z . NÚM. 1, PRINCIPAL

VÉNDESE EN LAS RELOJERIAS
PIANOS Y HARMONIUMS Caner

*
• 1 5 eotresso^
p ^ * ? 'primer
n,e·
del ****
Bmc, aiín.
70,

fÍOÜIÍJ

L A

V I C T O R I A

LA MES ECONÒMICA EN FOFtSA MOTRIU. - LA MES PERFECTA Y
DE MES DURACI1-C0MPLETAMENT SILENCIOSA a^SSe

las

Rtioj Ó R l Q K i . ' ; . ' .

íe I M pura lo

Medalla d'or en l'Exposició de Buenos Aires el any I91C

A m a s s a d o r a
•6 r a n p i p l o n i a d e H o n o r p l O M e d a

2,m, 2,m - J}arce/oija

Patenta 42013 y 43712
(trencadares) TRACTAMENT RADICAL: BO Més
accidents que fassin necessària intervenció quirúrgica
(TALLS D E BISTURft amb no usar armocostes,
bragaers_ y vendatges de basar nl els provalats
en amada y reclams. Els incalculables * ahàmeK rejneguts bcnehcis del PKOI OTIPO D E L TRACTAMENT NO OPERATORI (amb rcuü
privilegi —
tres patents
coneguts
benelicis
del Pd'invenció),
R O l OTlPt per la Reial Acadèmia de Mededna y Cirurgia llaareiat
garantisen comoditat
Baranusen
comoditat incomparable,
incomparaoie, retenció
retenció absoluta
ansoluta y
y la
la curació
curació en poc temps. Deaoiüg
de 1 autor, especialista P E R E RAMON: CARME, NUM. 38, PIS P
'iR, BARCELONA
Demani» gratis «FARO LUMiNOSO PARA LOS ENEERMOS».

HÈRNIES

FENOL COMELERAN

Es

el millor desinfectant, antiepidèmic,

telS

C O L E R A

n l S I C D ena."hipoteca usdífta^Laii
U i n C n indivises, y sobre S ' ^ ' Ï ^ Z i '
carruatges y tota garantia que coovio»
bla de Santa Mònica, 4, eutressoL
sobra
f l I U C D en ••, hipoteca v anyal.
U i n C n desde'I 3 per tos
tree, proprletaris, lillWallIala / con
deade*! 112 per loo al mes.

antihemorràgic,

- T I F U S

cauterizador e insectic^

- V E R O L A ,

ETC

Cura tot seguit les cremadures, ferides, panallons, clivelles, sarna, brians, pic3dlir
mossegades, mal de caixal, etc. Vègis el llibret que acompanya a cada frase Se ' v .
totesles farmàcies y drogueries. DlpÓSÍ! Centrat I. DllaCh J C.» SOUCada. 23- ^ U '

