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Lo manguito «SISTEMA DOMINGO» pot çolocarse à tota mena d«
metxeros incandescents.
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Avans d' ahir ^ las duas una companyia d- enginyers ab las formal!tttts d* ordeuansa procedí à fixar en los carrers de la capital lo següent
bando declarant üatalunya en estat de guerra:
«BAN DO

...

Don Eulogi Despujol y Dusay , comte dé Casp, capità general de Catalunya.
Faig saber: Qae en virtut d' ordre expressa del Gobern de S. M., dictada en las cn'ticas circuustancias actuals en queia naiió necessita de
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totas las seya.s reposadas energias, y cumpiertas las formalitats preseritas en la lley d' ordra pàblich. ,•
"fr

.••• "'•'• i

ORDENO Y MANO

:

g í A r t i | | e prímeig ^ueda declí^at :!': estat de guerra eh tot territori d'
aqu.^ ta Capi tan íà go n çra!. U
•>;
i
•'• "Article segon. Com a consccnoncia d' aquesta declaració, seràn sotmesos à la. jurisdicció de guerra tots los delictes compresos en lo titul primer, en lo cnpitul primer, titul segon y en lo títul tercer, llibre segon del
Códich penal ordinari y: quants tendeixin à produhir alteració en 1' ordre
piibtich, cualseyol que sia '1 medi empleat pera cométrels,. inclòs lo de la
ímprempta.
Article tercer. Ho seràn igualment tots los que prenguin part en manifestacions ó reunions públicas no autorisadas, los qüe propaliti noticias
ó escampin espècies que pusruin produhir la alteració del ordre ó atentar
à-la disciplina militar, los que en cualsevo! forma exerceixin coacció pera impedir ó dificultar la llibertat de contracció, Ó del travall, ó la cobransa de contribucions é impostos. L ' aixecament de'ls rails dels travias
y ferro carrils, la jnterceptació, per cualsevol medi, de las vias férreas ó
orditiàpias, lo tallaraent dels fiís telegràfichs, dels cables telefóniclis ó conductors de la electricitat, y de? las canorladas d' aygua y gas, ó dels seus
dipòsits,;serAn considerats.com à delictes contra 1' or dre pàblich y contra
las forsas militars encarregadas del seu sosteniment
Article quart. Seràn jutjats en judici sumaríssim los delictes de rehelió y sedició militar y 'Is d' insult ò agressió à centinellas, salvaguardfas, forsa armada ó à qualsevol militar, sense distinció de graduacions,
en acte del servey ó en ocasió d' el'.
Article quint. Los alcaldas y funcionaris públichs que no prestin 1'
auxili degut à las autoritats militars y forsas del exèrcit pera 'Is efectes
d' aquest bando, podran ser suspesos, segons los casos, de sos càrrechs ó
funcions y qued .ràn de tots modos subjectes à la responsabilitat consegüent, ab arreglo al article-24 de la lley d' ordre públích.
Article sisé. Se recorda als indivíduos del exèrcit de las du as reservas y als que 's trobin:disfrutant llicencia que si incorren en algun dels
precitats delictes, seràn jutjats pels tribunals militars y sufriràn tot lo
rigor de las lleys.
Articlé seté Los tribunals y autoritats civils continuaràn exercint sa
jurisdicció, en tot lo que no s' oposi & lo manat en aquest bando.
Barcelona, 9 de Maig de 1898.
CATALANS:
En plena guerra ab 1' estranger, la conservació del ordre en 1* interior es necessitat suprema de la pàtria.
Qui gosi perturbarlo's conreríeiv en agent mes ó menos directa del
enemich, y mereix ser tractat com tal.
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A raantenirlo incòlume contra tots, en tot mement, à tota costa, creyeurae fermament decidit.
Atents à ma veu anvga, espero que en aquest terrer, bressol de mos
m jors, en aquesta estimada ciutat en que he nascut, contribuhiréu tots
ab la mateixa sentatés que fins avuy, à evitavme la dolorosa necessitat d'
una repressió tan enèrgica com la executaria sense vacilacións vostre
p a y s à y capità general.
Eulogi Despujol.*
Poch després lo Gobernador civil ne feya fixar un altre d' acort ab I1
anterior. , . , .
Aquest altre bando diu:
«Don Ramon Larroca, Gobernador de la provincià de Barcelona. Faig
saber: Que en vista de las circunstancias perquè '1 país a.travessa en
aquests moments, en los quals se fan precisas midas que portin la tranquilitat mora! y material à tots los esperits, tranquilitai de totpunt necessària en los instants en que hi ha que demostrar lo que es una nació, com
la espanyola, quan se troba decidida à la defensa de son honor y de la
integritat de son territori, per acort de la Junta d' Autoritats, y ab la au
toi-isació del Gobern, me veig precisat, ben à pesar meu, à confiaria
conservació y sosteniment del ordre públich à la autoritat superior militar d' aquest districte, ab arreglo à lo que disposan las. Ueyg vigents.sotan importància matèria.
Co ifio, donclïs, que devaut de las prbbas de sensatés y cordura que
en totas las ocasions difícils han donat los habitants d' aquesta industriosa y culta provincià, no hi haurà necessitat d' aplicar los rigurosos preceptes d« la Iley de ordre públich, lo, qual serà una pobra més de que en
aquesta terra catalana 's compenetran la defensa de sos interessos y serenitat d' ànim en lo ple exercici de sos drets.
, Barcelona 9 de Maig de 1S98.—Lo gobernador civil, Ramon Larroca.-*
SECCIÓ

RELLiGIOSA

SANTS D ' AVUY.—Sant Anastasi; Pons, Endal y E v i l i raatts; Mamef bisbe; Mayol
abat; Beat, Lhiis y R a b a t h à comfs- carnielUn; Santa Felissa mart.
Sant Eudalt natural de Lorabardia y fill de pares gentils, anant à eassar nn -dia
quant tenia dot/.e anys, éncalsant una cier^'a v e g é admirat que aquell animal arrivant
à 1' h e r m i t à de Sant Pancrasi se refugiava als pens del Sant hérraitA.
I.o in^truhl Sant Pancrasi en la relligió cristiaBa y després anaren los dos à embarcarse al port de Port vendre» llavores Catalunya, anant à u n desert ahont feren penitencia durant v i n t anys. Mort Pancrasi m a r x à Eudalt à varias paliissas ahont à copia de
prodigis c o m v e r t í à molts gentils pati diferentas vegadas, los mes erudel» martiris dels
que miroculosament se UiurA fins que par últim fou mort I ' any 452 à, la .vila d' Achs
son cos fou trasladat l ' any 581 à l ' I g l e s i a ds Sant Vicenta, y 1' any 978 à Catalunya a'
monastir de Ripoll regnant lo comte Borrell, Es advocat contre las febres los níalts parte
v altres emfermetats

é
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P A R R Ò Q U I A D E S A N T FELIU.—Missas per Jacinta Benassat Vda. de Garriga y
F e l i u Fontanet Casali.
P A R R Ò Q U I A DJE L A C O N C E P C I Ó . - M i s s a s per Gabriel Romeu y Maria Sarnpere.

rVot:fis
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Ea lo Registre Civil d' aquesta ciutat s' han fet his següents inscripcions durant ios dias 8, 9 y 10.
Defuncions: Marian Bofill Feliu, solter, 47 anys.—Joseph Regàs,
Vila, casat, 80 anys.
Naixements: Palmira López Valls.—Joan Togas Aznar.—Maria Reg à s Aguilera.
Matrimonis: Pau Vila Bonastre ab Rafela Domènech P e m n n ó n . —
Antoni Forrellat Dalrnau ab Lluisa Casanovas Guix,—Salvador Bassa
PaUerols ab Josepha R bera Martínez.

Avis de Administració
Pre^uérn i nostres suscriptors de fora que estigan en-descubert, Baldin son import avans .dsi dia i5;mes actüàl, - ja en'
GÏRQMÜTUO, ja è séüos deí corren. •
• M'O V A S
Ab motiu d' haverse inaugurat à Frarisa M periodo electoral, ia «Lliga
nacional de descerítralisae'ó» h i fat publicar y distribuhir per tot lo territori un important manifest als que s' interessa!! pél be pubíich. Firman
aquest document M.\%. Marcése, Paul Bourget, Julcs Roche y Boudenoof y
fins ara ha sigut objecte de comentaris apassionats y de discussions violentas, mes sempre respectuosas. Cal dir que aquesta vegada la presentació d'.un,programa dtvradical descentralisació no ha trobat tants coutradictors com en altras ocasions. Ara à Fransa ja 's comensa à no somriure quan se par.la de regionalisme; ara 'Is que ' i volen atacar ja no emplean las pobres armas de la burla ignoscent y de la declamació inflada. Los que'1 tenen de combatre's veuhen obligats à calentarse'1 cap
buscant raiions y si no las troban à mà, al menos eosas que s' ho semblin.
•• /
La rebuda que la opinió püblica francesa ha fet del 'manifest éíector a l dels deseentralhadors ha sigut superior .en resultats à quant aquestos podian esperar. La pierapsa de tots los departaments aplaudeix sens
reservas tot lo q u i tendeixi à donar mès expansió h la vida municipal
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per medi d' una autonomia. Lo mateix president del Consell, Mr. Melin.e,,
ha declarat en son discurs programa que es partidari con'vensut d' aquesta gran reforma y que confia que en la vinent llegislatura de !a Cambras
francesas se deurà consagrar à n' ella una part primordial dels'seus -travalls. Lo més estrany en aquest cas es que '1 contrincant de Mr. Meline
no 's vo! mostrar menos regionalista que '1 primer rainistfo francès, lo
que ensenya ben clar que la descentralisació administrativa es alií alguna cosa més que la bandera d1 un grupo polítich, es la reforma exigida
pel desgavell que regna en la actual administració francesa.
Cinch anys endarrera una semblant campanya no haguera t r o b a t ' à
Fransa cap ressò. Avuy en cambi sembla que la bandera dels jegionalistas francesos va prenent caràcter d' ideal popular. Y es que las circunistancias varian y las corrents de la opinió, portant avuy una direcció ben
diferenta de la d' anys endarrera, empenyen ab bon vent tot lo, que sia
fill del noble afany de redimir los pobles.
t)e un diari de la capital d' ahir:
«Ahir, com en los dias anteriors, una munió de gent comparegué adolerada à la Sucursal del Banch d' Espanya à cambiar per plata 'Is bitllets de.banch. A mitja nit ja hi havia gent que prenia tanda y à las priraeras horas de la matinada ta! gentada hi acudí qna al sortir "à las çuatre 'Is mossos del banch à repartir números entre 'Is que s' esperavan se
'n despatxaren en pochs moments uns cuatrecents. A las vuyt, ó sia una
hora avans d'obrirse la caixa se n ' havian repartit setcents, quedant
agotats. Durant tot lo dèmati la cua dels que volían cambiar correntse
pels carrers de darrera '1 Banch arribava fins al port.»
En la nit dal diumenge y tardo del dil.luns, ab un plé à la primera y
casi b u y t e n la segona, tingué lloch en lo Teatro Principal; las segona y
t< rcera representacions del preciosíssim drama del. ilustre Guimerà E l
Padre Juanico, tractat per los bons actors ab molt carinyo, y fentse
aplaudir molt.
Es una obra, que apesar d' haversen fet de molt bonàs durant la temporada, y tenir toías una execució esmeradissima, pot ben dirse que cap
ha agradat com aquest y Terra baixa.
En 1 sé duas funcions ha sigut lo fi de festa un ben escrit monólech de
J. Pina Domínguez, espressament.pera la Sra. Casas, titulat Conferencia,
en Jo qual pot apreciarse algo lo molt que val aquesta actriu, puig lo diu
y fa molt be y ab gràcia.
E l An'géíüs, la íiiiissima y preciosa comèdia de D . Eusebio Blasco,
tingué una exeelent interpretació. La Sra. Casas, mol.t be, com sempre.
Lo Sr. Nuii z feu un Coronel Molina de primera, ab molta gràcia y sentiment y sosteniíitlb sempre à gràn altura com fa ab los papers que interpreta, dignament secundats per la Sra. Autigas y Srs. Miquel y Barbosa.
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Einalisà la vetllada ab la primera representació de La Victoria del
Gmeral, de D. Rafel de Santa Ana. Es un juguet dels que no se 'n veuhen
cada dia, un argument ben desarrollat escrit ab molta correcció, plé
de chistes tots de bona lley y ab molta originalitat, esent completament nou lo tipo de D. Pia que tant quant mes ilustrat siga'1 públich
mes 1' ha de apreciar. L ' auditori no parà un moment de riurer prova
evident de que va agradar. ;
Hi va contribuir molt, amés de valguer la obreta, lo ben posada que
fou. Una vegada mes que ha acreditat lo Sr. Coll lo seu talent cómich,
del que 'ns havia dat probas en lo escullit repertori que porta, totas fioas,
de gust re brotche-gorda, com Los UHgantes, La enredadera, E l hrazo derecho, Un ninot de mollas, etz., etc. Sl hi lluhiren lo citat Sr. Coll, lo senyor
Barbosa y demés.
La primera secció de la carretera de Sabadell à Granollers ha sigut
adjudicada en subasta à favor de D. Salvador Serra, domiciliat à Madrid,
qui presenta un 10 per 100 de rebaixa en lo preu presúpostat.
- Sembla, donchs, que prompte serà un fet la construcció de dita carretera qui unirà directament à las dos importants poblacions del Vallés.
Ha mort à Barcelona, hont residia, lo senyor don Ramon Bàllescà,
molt conegut en aquesta ciutat per haber passat una llarga temporada
entre nosaltres sosteninthi relacions comercials desde fa temps per mediació de sa casa de Barcelona que funciona ab lo nom de «Ramon y Fèlix
Ballescà»
Deu s' baigi apiadat del ànima del difunt senyor Ballescà.
Segons so 'ns diu no passan cuatre dias que no rebin nostres industrials circulars de Barcelona ànuncían una nova puja de carbons. La última rebuda dona compte d' un aument de 15 pessetas al preu excessiu
que j a fs pagava, afegit acarreig y demés gastes pot dirse qu' arriba j a
à la friolera de 100 pessetas los 1000 kilo13.
Y com de S. Joan no 'n, deuràn veiidrer y de las demés minas del
Nort son pocas las remesas q u ' a r r i b a n , es possible que si s'allarga
gayre aquest estat de cosas, s' haigin ds tancar las fabricas.
Devant d'aquest perill, verdaderaraent aterrador,. es escandalosament ridicol veurer à certa gent com s' engresca ab una guerra que 'ns
arruïna y com las classes directoras no posan '1 coll d' una vegada en Ja
tasca cristiana y patriòtica d' aleansar la pau à tosta costa.
La recaudació de contribucions d'aquest partit, s'ha trasladat al
carrer de las Balsas, 36, lo que . s'avisa als coatribuyents pera son coneixement.
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Los balls donats durant las passadas festas del Aplech per la Societat
«Juveutut del Progrés», instalada en lo Saló de la Fusió Republicana,
(Cruz), se vegeren moltíssim concorreguts per escuüidíssim públich, especialment en lo ball del primer dia à la nit que s' omplí '1 saló y quin
programa estava confiat à la acreditada orquesta «Fatxendas» que '1
executA d'una manera magistral, tenint que repetir varis balls à instancias del jovent, Lo saló estava riquíssimament adornat y alfombrat
per lo conegut Sr. Vifials.
La companyia que actua en lo teatro Principal continuarà la temporada fins la vinenta Pàscüa, estrenantse los dramas La Duda, E l Lujo y
Los Pleheyos.
Diumenge s' efectuà en la Real Acadèmia de Bonàs Lletras lo solempne acte de la recepció del nou académich Rvnt. Dr. don Joseph Torras y
Bages. Aquest acte tingué un especial interès per nosaltres, puig ademés.
de que'1 senyor don Felip Bertràn y de Amat, pronuncià un petit discurs en català, en llengua catalana es igualment lo discurs del académich entrant Dr. Torras, circunstancia que per primera vegada s' observa en aquella Corporació.
Hem fullejat lo discurs, que s' ha repartit imprès, del Dr. Torras y
Bages y no cal avansarne judici, puig ja 's pot suposar que es una obra
mestre com totas las sevas.
En l i Companyia de Tabacos de Filipinas ha rebut lo següent telègrama:
• .',
«Cavíte y 1' arsanal en poder dels yankees. Manila tranquila. Personal é interessos de la Companyia sense novetat.»
Sl ha donai ordre als vapors de la Companyia Trasatlàntica que 's dirigeixen à nostra? possessions d' Ultramar, que issin la bandera de Fransa en cas necessari.
Segons llegim en La Veu del Vallés, de Granollers, ha comensat à funcionar à Sant Celoni una nova fàbrica de gaseosas y s i f o n s . ^ ^ o a ^ a t í i n e
Bach, espcndint ad emès cervesa del pais. Lo senyor Bach, ha acceptat l'o
català en las inscripcions de las etiquetas, grabats dels sifons, etc.
Diu lo mateix periódich que han sigut molt ben rebudas las importants obras fetas en la Casa Consistorial de Sentmanat y felicita al Secretari del Ajuntament don Joseph Planas, per haver ordenat y coleccionat
los documents que 's guardan en l* arxiu d' aquell municipi.
La Direcció d' Aduanas ha dirigit al administrador de Barcelona se
nyor Sanchez Moraga, lo següent telégrama, que te gran interès d' actualitat:
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«Madrid, 6, 8'54 nit.—í?aceía matí publicarà resolució declarant lliures de drets d' Aranzel blat, blat de moro, ordi, sègol, arròs, los demés
Cereals, farinas de tota» classes, patatas, monjetas, rénegas y de cualsevol classe; la franquicia g' aplicarà à dits productes que estigan pendents
Úé despaig en aquella Eduana; queda prohibida en absolut la exportació
al extranger dels mateixos article». Comuniquis totseguit ordres subalterns habilitats.»
D'uhen de Càdiz que '1 marqués de Comillas ha gratificat als senyors
Desehamps y Gorordo, comandants respectivament dels trasatlàntichs
«Montserrat» y «Alfonso XIII» ab la cantitat de trenta mil pessetas.
Ha promès regalar igual cantitat al personal dels barcos que forsin
los bloqueigs ó be prestin servey» rellevants.
Aquesta noticia s ' h a comunicat al personal dels barcos anclats en
dita badia y à la factoria.
PIANOS de tota» classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa 4e
comfiansa.
TELEGRAM

AS

Madrid, 10, 5 t — E n lo lorteig· verificat avu.v han correspost los primprs premi» als
números heg'üeuts: 3281, 250000 posseus; 2400, 80000 pe.ssetas; 9S62, 25000 pessetas.
Lo generalíssim del exèrcit yankee ha det-larat que 'l seu gobei'n enviar* 70,000
homes à Cuba, que ell pendrA '1 mando de las tropas invasoras y que U Habana serà:
atacada per mar y per terra.
Gran part de la colònia alemana à Manila ha sortit à bordo de varis barcos mercants.
L a colònia in^lesa ha demanat al seu Gobern 1' envio de barcos pera abandonar i ,
Manila.
B i ha éàcassetat de noticias De Çkiba, srgons telégramas oficials se sab que hi ha
hagut una acció un xich forta haventh'Éhagut moltas baixas per las duas parts.
De Filipinas no se sab res dè nou. '
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Düas Pl^mpsaS pera enfardar.

tots sos accessoris.

Úlía tampa pera forn ab tots sos accesoris.
Una maquina y caldera de . vapor de dos cabaiis d« f^rsa,
•istema *CorlÍSS», alia presió, casi nova.
To£ é ú bOn;estat y à preus reduhidíssims.
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informaran; Arratal de dins, 22. — SABADELL
-ímprempta y Encuadernacioas de Pere Tugas.—Calderón, 3 6 . — S A B A D E L L .

