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• b b u 'de b luna; de alguien RU* ks 1 Heusaqul d programa-. ,
X bien, nosotre· nos bnaglnamos que tal
l>"ste al 30 6 40 por ciento ó que ka deje
D b 4. — A les deu dd mMU: Sessió estaria do CCOBB ca incompatible oun la moI dinat» cou b c o n d n ó n de que cmndo constitutiva dd Consdl de delegats de b derna inquietud. L o que te votó d domingo
'egf'o b cosedia del arroa hahràn de ven- Unió Catalanista. '
es un acuerdo absohitamente nega li vo, que
léreola i. él por ontero y habràn de vendérA les dolzo d d nütgdia — Sardanes fen sólo sirve pam matar cnorgtes y penler lienv
da à tarifa mudio rais barata que b que efa jardins dd Centra Català, en obsequi po. Formar un comitè load de los distin tol
t n Marcel Dcaninga Ma publical en nostre e colice en los merados.
partidoB que integran fa Conjundón republials senyors delegats. (
bcnvol^t confrare «La Publicidad» un i » , i No os dais cuonta de todo ello, tunigos
A les quatre de b terde. — Solemne ses- canosocteliste es formar una junta de jjoA ! ^ 5 ^ Y VIBLHNT ARTICTE. & qu81 no |po- nfoB de la Jovealnd de Barcelona que \ar sió co nmemoraliva d d vintidoqué aniversari taerno sin nada que gobernar, es constituir
d<tt menys que reproduirlo en sa major part. )íis levantado viKstra protesta en la P\>- do la fundació dd Centre Català, en el lo- una autoridad para que rija los destinos dé
Diu a a i :
do Claramunt? i No habéb Wdo pon cal social, i
b luna No existen ouestiones de carà.lcr
^ o s caveros son los hombres que halntal liert°, rubor lo«bs estàs palabraa, vosotros
A les nau dd vespra — Funció de gafa local 4 resol ver den tro una «lianza de circunstendas, cuyo í n i c o propóaito es derroen La Cava La Cava es un barrio de Tor- 05 d'P«<ado8 republicanos que llevíis la no- cn d Jcatre Principal.
t o e ^ c o n cerca de 3,000 almas, situado, BO- }'l.e repreaentación de Catalufia? La Cava lamDia Si — A les deu dd mati: Segona car d régimen.
Urge, pues, que Jos que amen b vida
bre una ©un llanura, en b margen izqidor- J'6n 68 Calalufta; los caveros también Son sessió dd Consdl de representants d0 b
y d prestigio dd Centro de Unión Republn
da dol río Ebro. Los vieatos ozotan p u r » alaJaMS, .
(
Unió Calalanisía. ',
mente csía bena; l » enfermedades, en priB»
« • 1 • 1 ^ <T ^ ; • 1 v ^
A la una de la tarde. — Dinar d'oibse- cano se determinen de una vez ó con la
U. F. N. R 6 con los radiades. Si bay qu«
cipal las Gebres intermitentes, debidas 6 las
qui ab senyora ddegats.
ch^ítas y é k s culüvos arrozales,
I El nostre confrare «Diari de Sabaddb, diu: amputar algunes gmpos de recalcilrantes, B<
SM^ett perpetua amenaza.
«Tenim noticies de que pera les festes dd amputen; si hay que sacrificar algunes amfc
Sin embargo, las envkfeaa, las
Centre Català, que a jutjar p d programa gos, se sacrifican, todo anles que j^ermitir
los latrocinios, los egoísmos de los~hom
«vestiran extraordinària importància, vindran que szgamos siendo fos inúülcs de siempre,
daflfln m i s é los caven» que las ramnia
a nostra ciutat gran nombre de personalitats los indecisos de toda b vida, los ftébiles
n Corominas
de aire, qne los nncrobios que salen d*
y representants d d catalanisme de lots ds perdurables à quienes nadie temé ni nadüa
1 a Tarragona
ama. Esto nos dicta nuestra honrodez y nue*
aguas estancadüs.
Definitivament, el dia 4 del mes entrant indrets de CalaJunyaj»
ira convjcdón de polílicos independientea Y
kiuwaigo de Pasqua), donarà nostre ,esü- D e i a c a v e n
De k s actos de los Hombres, para que
para los que atentos d los fines que ellos SCH
clinéiB b cabeza, ps harà el cronista «maL'ial director don Pehe Corominas m » con- *
de Tortosa
los conocen, creen alcjado el peligro de qut
ligera resena Los caveros han posado y paJfci'cnrií ou d Centre Federal de Tbrragona.
El presidant de la Secció d'Aoció Política en Gerona se íorme por ahora la U. F. N. RH
Parlaré sobre'! toma «El nou esperit on la de l a Joventut Federal Nacionalista Repusan toda BU vida trabajando en el campo.
partido de morajidad y. de cultura, les doItlca catalana».
1
Viven en la üerra, y por la tierra »i'
blicana, en IJuis Companys, ha escrit una
Els federals nacionalistes tarragonins ban carta al nostre estimat oolaborador cn Mar- dnws, para terminar, que la U. F. N. 1^
y mueren Su jonuufa de labor, comi<
cn tnviemo y en verano, cuando opunta cordat oferir Qn en Corominas un sopar oelí Domingo, de Tortosa, dientli que, b se tormaró en Gerona con la Unión Repubi^
im, pera d qual s'han inscrit ja nom- Joventut contribuiré a fer campanya a fa- cana ó sin fa Unión Republicana, y esto lo
el dia, y termina, en una y en otra esta. , vor do la redempció dds pobres pavers de haremoa en nombre de la liberted en peligro^
ción, cuando ya es pfena noche. Muchan rosos correligionaris.
en nombre do la RepúbUca amenazada, ed
veces, & la luz de b luna, otrtis aún 9us
ks plores d'aqudla duta?
nombre ds Cafalufia espaflola dedarada poc
gritos agudes, sus gemidos que son can do- S a b a d e l l
ou Centre
algun os de RUS hijos descastados, tra idoni
ncs, y los veréis. dobleg^lo, encorvodo
El Centre Catalé d'aijLiena ciutat ha nlde U . F . N. R .
y dedeai
lorso sobre el surco. Sus viviendas son ca- Ümal cl programa general dds actes y (estes
suoS'ha inaugurat B Cornellà de Llobregat
baiias levantados en el predio: son c b a í a s que tindran üoc ds dies 4 y 5 d d prop-vis; £jk
R, BERTRANA*
que el los mismos han aprendido & conslruir- Bent mes de juny, amb moíiu del vinticinqué un nou Centre d'Unió Federal Nacionalista
Republicana 1 .
se y en las que los únicos malcria Ics Bon finiMersari de b seva (undació.
los cafiizos, y la pa ja. En estàs cabaúas,
el liifflr primero, el més espadoso, el més
cómodo, ocúpalo la caballeria; d menos h&medo, resérvase para los gra nos, para fes
E L S REPUBLICANS D E GIRONA
scmijlas; en el rincón abandonado, os curo,
sobre un montón de broza se tiende el dueGom anitncfa·WBm ahir, el banquet tindrà
fia Los muchachos andan desnudos; los homHoc d pròxim divendres, a b nit. El pren
bres visten un traje primitivo; las mujeres,
es de 10 pesseta y tindrà lloc en d gran
,anú danso las sayas à la cintura y arropan
saló de la Maxson Dorée
sus piernas con un os calzoncs anchos, Me
Desde avui, a b tarde, cn la nostra Adhilo. Hay una escuela, poro permanece "ceDel benvolgut confrare gironf 8Cfudb.danfa> polfüco afidonndo à las unioncs que Hcs- ministradó se comensaran a vendre'ls carrra da, por (alta de local, la mayor parte
nets.
unen. f
. , :
,
dol afio. M4s d d 90 por ciento de los caven» roproduim d s paràgrafs scgOents d'un ViA ks llistes d'adlierils publicadea, s'han
Nosotros declareanos honradamcnle que b
brant
article
den
Prudond
Bertrana:
i
'
no saben leer.
la Asamblea munidpal d d Centro de la ca- sumat altres noms prestigiosos. H i assistirà
Los caveros vienen S Tortosa cuando ten *• % % • t • • i • i • » « .* j * ' i ! l b d d Carmen se hubiera dedarado radical tot lo tpw 16 un valor a Barcelona, pode sacar las cédulas, cuando han de abonar
Lo suoedido en la Asamblea munidpal de lo habrinmcB bmentado, però al nvismo trem- dem citar entre altres noms nous pn d
los repartos y cuando han de sortearsc los1 la Unión Republicana reunida d pasado do- po habriamos convratido que Hevaba feina doctor Martí y Julià, Antoni Sonsalvador^
mozos. Antcs venten tamhi^n cuando babb | mingo es una bella muestra de como andaAnlcmi Colomer Tutau, Joan Maragall, Albert
pTOccskHies, però la fe—b única (e que tu- mos dispwcstos à regeneraimaa y à aacuefir la oiríentadón, se [Koponfa algo, le guiaba una Rusinol, Ferran Agulló, Pere Muntanyofa,
idea,
un
entusiasmo.
Hoy,
aquella
entidad
vioron—ha muerto en eHos. Corren todo cl apatia característica de los republkanos go
Enric de Ftentes...
sin lema alguno, irà siendo ona entidad de
camino à pie y descalzos: las alpargates. rundenses. (
\
En d nostre número d'abans d'ahir deiem:
àtensdas al cinto, y se las ponen al entrar
Tras d frneaso de las últimas clecciones. eqoiBbirfetas y dcscnguatke. República y na- tEJ monument den Verdaguer ha d'en carrodc^wto
de
haber
si
do
iuguete
este
Centre
*L.inàs
que
repúbUca,
eso
«
música
de
cn ta ciudad. Van, hombres, chicos y mugarae directejnent B un csculptor renomenat,
K r e r e s de ocajci-cs en grupos de à diez ó doce. klcgan., d"ïïnTón RepïSicana
Tamany.
6
per 9 9 per 12
13 per 18
18 per 24. c e n t í m e t r e s
an aqudl que ja per endavant pe s à p i ^
à la Casa d d Ayuntaraienio y csi
i sión, después dc haber andado à
remolque,
^ T . ^ f T Z f £ " * ff£ que farà una otàa digna d d poeta
piofert- pabbra, sssriadrs ra .1
Lumiòro
I'OJ
5'f>o
3'50 -~
l-Hh * TuTeran te mís, de los ofros, que de
à- 106
^ « Perquè
casa í bwn
su atrofia
Tols eb monuments do
i ' r.eloTia són
scixclud^
p^jjKi'.i.-r.
Icacon
-csífiíosque.
ma dos à la pared, ocullos, humil lados, una, erm los nien os, alcccionados por una fsrgn al wa- que nadie Aiera de aquí se llama re- filis de concursos y tols cas fan eurogfr
Jouglà .
1*15
6'90
3'45
dos. Ires, dnco horas. Cuando fnsnle à ellos y Iristo experiència de ligerezas y desen can- publicano à secas, creen que todo es per- les galtes.»
pasa al guien, alzan todos la cabeza para ver- los, valia la pena de iniciar un cambio y vers kin, ambiciones y falsia. Y se da el caso
A títul d i n l o r m a d ó podem dir avui que
le, abren sus ojos osustados y dan un grito procurarse la cooperatíón de los que osten- lamcnlable de que jóvenes en plena juventud en la comissió encarregada de l'erecció d d
ten honradamcnle su repubiicanísmo con tpnVIES URINÀRIES. — MALALTIES SECRETES ag do de asombro, de sorpresa—grito ique to derecho y con tanto tesón como d que se alaba n do vivir desencentados y no aban- monumeat a mossèn Verdaguer oomensa a
parece una palabra rasgada y deshecha con
R a m b l a d o l G e n t n B , 11, p r i n c i p a l .
dó nan la mesa de cafè para escuchar una parlarse d'encarregar l'obra an cn Cbrà.
los dientes.—Si alguien les saluda y acér- màs. Q neutralismo que preconizan rauches conferencia y sigueu jugando al dominó cmnVIES URINÀRIES Y MALALTIES SECRETES. - S'APLICA EL C06. casc à preguntaries, contesta n pausadamenlc, ilusos, cse amor à una pwlítica republicana
•
x^x-m^wA* u De 11 a 1 y de 3 a 5. Econòmica, de 7 a 9 nit. FUSTERIA, 2 Y 4,1.E" míranse con desconfianza unos à otros y indefinida é indeterminada es el suiddio; do cn la sala pròxima se debaten cucsüones
de partido que ftfcctan de una manera grade Raigs X. Altea
si llevan algún papd ó algún dinero cn es la única manera de no interesar à nadie, ve la marcha de la comunidad republicana, Instalació
freqüendes. Gran Solenoide.
dc
vivir
sin
amistades;
porque
d
que
es
amago
la mano, escóndenlo temerosos en b Jaja.
todo porque d conforoncianle tiene un 80- Bobina de Tela. Bany de
Su nombre y sus apellidos no los dicen de todos no lo es de ninguno. Y lo hiàs terminado maliz y lo que va 4 voterse lleva Llum Oxono y demés accessino à persona que les inspire una grau terrible, lo que hicre, molesta y desilusiona una determinada tendenda.
soris. Se ven. Raó: Tirolces que los individuos que en b Asamblea
seguridad.
tes, Rambla del Centre, n." 7.
munidpal d d pasado domingo se declararon
Cuando
d
recaudador
de
arbitrios
prinenemigos de parlicuiarizarse, de ponerse noma
dpia d cobro, aproxímanse cautelosos al bres y etiquetas, lo hadan pensando en un
ventanillo. Pregunten «cuànto es fa paga» nombre, cn una etiqueta: en la suya; ,ha—la paga es d impueslo—y al enterarse, bleban por cuenta de su part ido, de su fracrugen una 'blasfèmia. Una blasfèmia, por dón, de su jefe; Ilamaban portido d d odio
que d que en d reparto anterior pagaba, d nacionalismo catalàn—oonfundiéndole con
por ejemplo, diez peseïas, en és te figura con la U. F. N. R. doude hay fedarales y anticuarenta, con cincuenla pesetas. Desdoblar! gues republicanos de la Unión—movidos por
la faja, cuentan una tras otra toda» las mo- odiós y antipatías que ni siqoiera erari Crunedes, vudven à contarlas j al convencérse
Es ben dejrforable l'estat d'esperit de molts
Però'Is catalans no hem d'acontentamos, de que no llevan bastantes, ruegan con toda to de SUH propias reflexiones, sino que vedels fills de les altres nacions bispàniques no podem acontentamos amb d simple res- humildad, con toda mansedumbre al emplea- nten sugeridos por d tetrarca de quien ellos
que venen a Catalunya, temporalment o per pecte de ta nostra llengua. Davant de casos do, que les rebre la papeleta, que no tes eran esclaves sumis os, à quien ellos ha b fan
qucdarhi. En comptes de tenir pera'ls cata- com l'esmentat, tem de redoblar Ics nos- cargue ningún apremio, que volveràn en se- supeditado su vohmted y su conciencia. Asf,
d buen presidente de la Asamblea, esc colans y pera Ics coses catalanes el respecto tres demandes—que po-ser no són tan enèr- guida. En efecto, à los pocoa minutos, vud- rresponsal ecloso de «El País», desde donde
degut al pals ont se reb hospitalitat, 66n giques y peraistents com caldria—a favor del ven con todo d dinero. Recogen b papeleta; da cuenta de sus propkw actos y enumera
nombiosos ets qui se comporten com oonquo- reconeixement dels cbefs oficials de la llen- la guardan en un sobre; el sobre lo cnrollan sus ipropios méritos, ese viajante d d sepuA Cablunya y prindpalraent B Barcdona fa brètol. Enlloc d d món s'entén ni's jiraoridois en país vensut Sembla, talment, que gua catalana, de la declaració de la seva con periódicos; los periódicos les atan con Micnnismo solista, misionero de la Unión patim una doble malaltia jurídica. Per una tioa així d Iliberalisme.
«os considerin espanyols de segona classe ofidalifat dintre del territori català. No to- un bramanle. 1
1
Republicana madrilcíte, cónsul en Gerona de banda sentim la propensió a protestar conAqueix nwtdxa ronya política deshonri
5" creguin que la nostra terra es una meno lament ds fundonaris judicials y tots ds
una discòrdia republicana y de una nmbialtres
fundonaris
de
Catalunya:
han
de
res4A dónde ban ido à buscar aquel dinero'; ción personal ísim.i, se atrevió à cantar him- tra toia intervenció de l'Estat, tant si es a les nostres forses conservadores que tede colònia peninsular.
El dinero han ido d buscarlo à b casa nos & la solidaridad republicana espaflola, à aquest d govern central com si's tracta de nen la cobnrdia d'encobrir Is bretolada del
Hi ha elements d'aquests que tenen íor- pectar la nostra llengua, sinó que hom 'de
demanar que entri, amb tols els honors que
tement encastada al cervell l'idea de que li pertoquen, en les Audiències, en ds jut- do un hombre que se llama Eduardo Alba- la cdificanle geslión de la mayoría del Ayun- les corporacions locals.
carlisme. Els suposats mals del 1 liberalisme
d català es un llengua Igc inferior, un dia- jals, en les administracions de l'Eslat, cn car, à la casa de un tirano que ellos ton tsunienlo baredonés, ofredó redimirnos •on
no's
cureu pegant punyalades de port darY al mateix temps, com si no estessiní
lecte vulgar, un mal «patois». Y a l'injustícia totes Ira ofidnes públiques de Catalunya. Les cierta nidezn en d acento llaman «lo Bbyó la clocuenda de dos nmigos suyos Solistes
rera
an els que venen discursos per les
DuardeU.
Esta
«Sinyó»
es
el
amo
de
todos
canstituits
cn
sodetat
políticament
organir
también, y mentando d amor à todos los
que constitueix el fet de fanposamos eom reivindicacions lingufetíques, que tanta forsa
oficial un idioma agè, hi afegeixen ^ovint donen als moviments nacionals, les hem de los caveros; los caveros son los esdavos que militen cn las filas republicanaa, habló sada, ens indinem a esmenar y corretgir Rambles, n i tàropdlant al nyébil que tons
l'aíront de menyspreuar públicament y pri- mantenir per damunt de tot La llengua ca- dd «sinyó Duardet». El tiene su «proetoriunw despectivamente de periódicos republicanos y reprimir per nosaltres mateixos les per- «La Marsdlesa» en un plano de pianubri,
vadament l'idioma nostre. Val a dir que són talana es b més formidable fortalesa pera en d centro de los arrozales: 61 tiene Rus y de hombres republicanos y amenazó con torbacions d'orde jurídic que sols a l'Estat fà corrent la pólvora a l'entorn (dd Círool
les persones de major cultura y més ampli- la defensa de la nostra ànima nacional, pera «decurias» como un romano del imperio;
Tradicionalista, ni armnnt esvalols on els
él guarda d privilegio de los «malos psosr
pertoca esmenar o reprimir.
tut inldectual, les que menys cauen en a- la reconquesta de la nacionaütat política perD'aquí ve, que's produeixin espectacies com dnes, ni deturanl els tramvies per fa \ j o
como un catalàn d d siglo XV. E l arregla \ guerras y Reros males si n o se hada su
guesta conducta agraviosa pera Catalunya. duda.
los lestememtos y distribuye fas herencias; 1 stnta vol un la d presidencial. A su lado |or- d que van donar nhir ds radicals y ds lenda, ni anant en romeria als santuaris
Els qui coneixen la paria catalana, els \qui
él
dispone los matrimoni os y habla ó la; maron, sin aplaudirie por esto, todos los cartins a Sant Fdiu de Llobregat Si uns y armat de faqus y pistoles com qui va al
sa^en el lloc que té entre les parles romàGS
novia y alecdona al novio; él orginiza enlmalcados p o r las aflejas projMganxias, los
niques, els qui no ifjioren l'esplendor Me
pataco de l'escàndol y de b (amorra
Y contra aquests senyors, bfen poc cor- cjércilo à los caveros y si no les pone »m | que integran esc musgo a/èrrado toaimente altres haguessin tingut aqudl respecte que's
te nostra literatura dàssica y la florida dd
Aquest esperit propri de kibltas africanes,
•^naixement contemporani, no menyspreua- tesos, que, desde'l lloc de les sewes funcions arma en la mano p a r a q u e guerreen, les a la cua rtcada na ve dd republicanismo his- deu a l'autoritat, com a representadó d6
^ mai el noble, el dols. d viril llenguatge públiques, s'alaben de no entendre n i voler o b l i ^ que voten,—pues todos los caveros, tórico, genle que al oir hablar en pombre fa so-ie'at política, haurien comprés que b inipropri de ks poblacions cultes, té una
entendre d «dialecto catalàn», hem de re- tienen voto—para ísta ò aquélla persona de j de CataJuíia se levantan airados, y en mal funció de permetre, regimenter D impedir darrera manifestadó en cl remei que volen
de Catalunya.
fermar aquell prindpi de tot programa au- su confianza El manda en d l os con auto-1 c s B t d b n o , pi den que se olvide esa palabra,
j que se declaro traidor al que la pronuncie, les reunions públiques no pertany als i n - aplicar a la sens. cura alguns dds nostres
tonomista, segons d qual a Catalunya h a n ridad soberana.
es
escriptors E n nom de l'orde y dds sentid'esser catalans ds qui càrregs públics hi
4 De dónde le viene este presti#o? Eduar- que d b significa ren cor, y Dios sepa carantas dividus ni als partits.
Ens ha suggerit les precedents considerar desempenyin. Aquell que digui o insinúí que do Albacar es un hombre de una incultura cosas m à s jOhl se necesite una padenda
El sistema polfiic de totes Ks nadons oc- ments pacifista proposen que sigui la B »
J'ons l'haver llegit en cl nostre estimat con- això representa un exclusivisme, demostra- asombrosa, de u n a educación limitadísima, [ y una resignadón que no lenemos para aguandelBt mateixa ta que acabi a cops de pals
"are «El 6 d'Octubre», de La Bisbal, lo rà no tenir noció de lo que es l'autono- de u n a bon dad tan escasa que aun sus ac- far e n süendo lo que pudiérames llamar cidentals d'Europa està basat sobre aquest
semblants
espectades. SI això fos possible
mia 1 j
. j
1• I
segueix:
i
los buenos parecen actos malos. Eduardo 1 mísera castradón dc nuestra personalidad. principi d d respecto « la llei que per això
y
anés
bé,
Jo aleshores lamentaria l'aedó
se
vol
igual
pera
tots
Lo
que
diferencia
En Pi y Margall, en un
termosísBün'
y Albacar no tiene ninguna cualidad que 1c | Ni ante fa República hemos de despreciar
«S'ha notat que'l M. I . senyor President
desmoralisadora
de les trompades pacifistes.
acredito
para
ser
conductor
de
hombres.
1
à
Cataluite
n
i
ante
Catalufla
hemos
do
sa
sentit
article
que
en
defensa
de
b
llengua
al
llil>eral
dd
conservador
no
os
d
major
l'Audiència de Giiona sent manifesta averPero, precisamente, los que no sirven pa-|crificar à la República. Los que no tienen o menor res|>ecte a la llei política, sinó
Contra semblants pertorbacions no hi ha
^ a la nostra preuada y rica llengua, y catalana escrigué, ben categòricament va
5(5 ns <üu ^
en un
judicis darrmo- dirho: «Aconseja d buen gobiemo d uso ra alzar el corazón de los hombres è laj historia, n i oosJumbres, ni idioma, ni Brtc, d sentit de rcnovadó o de peraoveranoia altre remei que l'orde jurídic constituït. Per
.ment celebrats, després de repetides Rdver- ofirial de las lenguas regionales. 4 Puede dar- virtud y elevar d al ma al bien, son los que 1 ni... íbamos é decir ni dignkiad, pueden ha- tradidonnl amb que's procedeix a l'orde- aixó tenim una Constifudó, por això hera
tienen màs amplia disposidón para acabar i ccr eso; nosotr-os, no.
Çicies als testimonis de «que no se íiable se nada més üógico que confiar la adminisestablert les garanties polítiques de fa nostración
ni
la
justícia
6
hombres
que
no
de esdavi/ar à los esdavos. Este mérito es
Pero nos salirnos de fa cuestión. La cucs- nació interior de la sodetat
fi dialecto», va tenir aquell senyor aquesta
Aquí patim una mena de radicals que tra llibertat, en això eonsisldxen la fortadespectiva: «no se ha ble el dialecto, conozcan la iengua d d pals en que hayan el mérilo de Eduardo Albacar. Enconlrò un tión fué que, fenàticos y tcaaces los |mos
^'qite d sefior Fiscal n i yo lo comprende- dc ejercerlas? En Cnlalufla, en las is las Ba- gnrpo de hombres sin ideal ninguno, pin y acobardados los otros, la Asamblea acordó no tenen idea de lo que fan els lliberals lesa y la dignitat de la nostra ciutadania.
1 ceres, ea. Valencià, en Galido, e n Asturias, aJàn de redimirse, sin deseo de remediar uiia nimiedad: ingresar o i la Conjundón re^ a i queremos comprendcrlo».»
Si volem acabar amb aquesta podrí dura
d d resto d d món pera renovar la sodetat
en Navarra, en las p r o v i n cias vas cas, son su indigenda y se creyó con deredios tíe pubi ien no-socialiste donda ya habfatnos inque
pertorba d cada punt ta vida de b
mós los que ignoran la lengua d e Castilla pastor. Les seüaló las tierras que lialiLm grrsodo desde d mitin conjundoniste colo- a l'cíocte d'ohtenir un grau més noble de
nostra
duat y que ahir va fw córrer sang
fdidlat
humana,
mentres
que
tot
d
seu
radique los que b conocen. IJamad à los que de trabajar; les indicó la mujer que U a.an brado en compo/ila de Pablo Iglesias en el
No volem donar a l'incident major im- la ignoran é que, p o r ejemplo, declaren tes- que escoger; les puso en la mano la papelo-l Tcatro Prindpel. Enliéndese, adtanàs, que la
calisme consisleix en d despred estúpit de bumais a Sant Feliu hcan de negar tota
í i u c ^ 3 * la <Iue
Però 081 «««néixer tigos ante jueces ó magistrados... 4 A qué de ta que venten oblidi dos à ochar en la urna.! Conjundón republicano-socialiste no es un l'orde pditic y de la Ud.
mena ds poder • de representació tant ab
•nan-» ,é a^una' sobre tot en quant es una errores no estaran expuestos, no entendiendo Y los caveros le siguieron: le siguieron por- pon ido; es una alio tira drcunstancial. 4 Dónqne
entenen de tan vergonyosa manera fa
Atentar
contra
ta
vida
de
les
persones,
d'aquebe deplorable estat des- bien las preguntes y no siendo mejor en- que dlos—por bàrbaio atasismo—neoesila- de milita, pues, d Centro de Unión Republivida
públien cara als que on qualsevol forban
de
alguien
que
les
mandase,
de
alguien
cana
dc
Gerona?
Nadie
lo
sabé;
se
ha
enafacar
als
ciutadans
a
la
sortida
dels
mítings,
de que acabem de parlar,
tendidas sus respuestas por los que les inteque les insulte.se, de alguien que les volvicra quistado como un tumor que ni revieute ni bdar als que's dediquen sense escàndd pú- ma ds cncobretxoL A ml, rhome que •
a ç.
,cs llengües dels pobles tenen dret rrogan?» 1
de
rcsPectades. La llengua es un tros
El dret natural, d sentit comú, parien à la esclavitud de donde habian salido. l>o se resueive. Y no vale alankar de este os- blic a les seves pràctiques retigioses, des- tota bora surt a Imposar ab altra d seu
1^. 'anima dds pobles. Si altres raons no en les anteriors paraules. Desgraciadament, alguien que no se interese en abrirles cs- tedo ambiguo, ponpre es su mina y su anitorbar de qualsevol manera l'exercid que criteri amb d ganivet o la pistola a ta mà,
MttL»fS n ' l a u r ' · 1 Pr(>u> pe™ respec- es aquest un llenguatge que tampoc acostu- cudas, poique b letra es espfrilu y el es- quüamknlo .
E l titulo sirve à maravüla para pavonear- fassin els nostres enemics dds sens drets tan fàstic me fa si cs lerrouxista com sl cs
ttoj?
ds principis de la bona edu- men a entendre'ls qui no saben ni volen píritu mate; de alguien que les obligue ó
trabajai· los domingos y à trabajar de noche 1 se un ado individuo y engular à un solo de ciutadania, no fa radical ni home valent, carli .
saber «el dialecto catalàn».
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Serveis de cristall pera taula. - Vaixelles.
Jòcs cafè y cervesa. - Articles de metall blanc.
Plateria. - Ganiveteria, - Bateria de cuina. - Mobles. - Lamparcs. - Ouadros. - Articles de pell.
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president de l'Jiudiencia de Çirona.- Sis drets del català. - Volem que siguin catalans els qui a
Catalunya ocupin càrregs públics.
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LA JORNADA 8AGNANTA D'AHIR

COM HAN DE CURARSE
ELS NOSTRES MALS

" E l Poble Català,, —Dilluns, 29 maig de 1911
tcrveninthi la guarda civil y crcuanlsc molls
dispars entre uns y altres y la forsa pública ,
EU delegat govema'iu don Bonaventura Sànchez, desprís de confirmar l.s manifestacions
dc l'crrolde y del capità de la guarda civil
respecte als radicals comunicà an el governador que'ls carlins havien baixat a poc
a poc cap a una casa en construcció y
uns desmonls quo h i han pel camí de Ja
estació y que al passar els radicats y sense
que miljansís res, varen fer an aquests una
descàrrega, a la qual els radicals, agrupats,
entestaren, intervcninthi també la guarda

les se disponían i r en manifeslación s la
eclación para su regreso à Fpnoolorp^ y cwando habian llegado parte de cllos à di*ho
punto empezaron desde allí y sus immediaciones à hacer un fuego muy nutrido y oontinuado sin que sea possible precisar son
exactitud quien inició |a agresión, pues también en aquellas immediaciones existían gmpos carlistas y los disparos partían de todos
lados. La fueraa intervino inunediatamente
dando los toques ro^Iamenlarios, cayendo en
aqucl momenlo herido un guardià y continaando los revoltosos con la misma actitud
por cuyo motivo disporó la fuerza, jimpoddl.
niendo así el orden en el acto. De la reAquestes són les versions oficials. Com friega resullaron 5 mxwrtos y 8 héridos. Hay
se veu, do totes elles se'n pot dodulr que 5 detenidos en este momenlo. Se estàn practi6
M O R T S
Y 8
F E R l f S
fou una sclvalgo emboscada dds cailins pn cando mas detenciones, y hay rce gldas muchas armas. Se instruyen los oporlunos proels radicals, ,
« - • .
cedimientos y el orden es completo. No obsA Sant Feliu de Llobregat s'hl havien de ren part en el fet, se trobaven en J^judl
Les víctimes
lante se vigila la pobladón.i
jelcbrar ahir dos actes ben oposats; un aplec lloc? Per què havien deixat als peus com»rtl y l'inauguració d'un centre radical. \
panys de l'aplec? r i. j
Com hem dit, el tiroteig fou terrible. Se
Més detalls
Eki ^aris d'un y altre partit, polivianlats
Ileusaquí lo que talla a saber. Uns diuen calcula quo durà més d'un quart d'hora,
ja aquests darrers dies, venien excitant nls que menlres s'estava celebrant l'aplec, com- essent imoiuplable'l nombre dels dispars fels.
Els ferits Conill, Cucurella, Vallés y Asís
sens respectius correligionaris a anar a Sant paregué an aquest un jove carlf dient gue
El lloc aquell so convertí en un veritable foren traslladats a Eaicdona.
Feliu.. 1
Els dos primers foren poría's al dispensari
dintre la població havia estat maltractat per camp de batalla. Com en una batalla, queien
Eh» carlins sortiren de Barcelona en els un gmpu de radicals, els quals l i arrebassa- les víctimes senso que'ls ítemés se pnocu- dc la Casa del Poble y d'aquest a l'Hosp tal Clínic.
tnns de primeres hores del mall y els lerrou- ren, trepiljantla, la boina que portava. Segons pessin d'altra cosa quo dc seguir tirant.
Sembla qucls carlins t a m l é traslladaren
xisks banelonins, que anaren a l'inauguració sembla aipiesta denuncia excità a un gi-upu
Quan acabà el [oc, se pogué veure la
del seu centre de Sant Feliu, ho feren en els dels carlins, els quals abandonareu J'aplcc magni'.ut de La lluita. Les víctimes d'aquesta en lliteres a Barcelona a alguns ferits seus.
—Els trens amb els qu.ls loinaien a Bartrens del mügdio, puig dit acto no havia decidits a venjarse.
foren nombroses: 5 morts, quasi tots a Tac- celona, a quarts dc vuit y ouarls de nou
do tenir lloc Cns a la tarda
A l'eíecte y sabent que'ls radicals ana- te, y 8 ferits, quasi tots greus; heusaqul el respectivament, radicals y carlins, arribaren
Amb ete carlins marxaren, entre altres, don ven a marxar, so dirigiren els del grupu, balans.
sense novetat, no pioduintse cap incident
Miquel Junycnt y don «Dalmacio» Iglesias; que per lo que després se vegé anaven ben
Els moris són: Josep Tauler, radical; Maentie'ls radicals hi anaven les joventuts re- armat", cap a l'esiació, amaganlso, pegons nuel Baeza, radical; Antoni Puey Gascón,
bels, amb les juntes. La personalitat hiés la mateixa versió, quasi canfirmada oíicial- radical; Hilari Aldea, carií, y d vigilant de
prestigiosa era el regidor senyor figueras. menf, darrera dels arbres del passeig flue Sant Feliu, Jaume Major, conegut pel «PeTots ptegals eren de 200 a 300. i
porta a l'estació, daneia d'uns desmonls pro- tita» y el qual es de suposar que no pertanyé
El governador havia pres, amb motiu lle pers y d'unes obres en construcció situades a cap bàndol y que no's trobava allí més
dits actes, grans precaucions. El divendres allí mateix.
que complint devers del càrreg. L'Antoni
'
. '
cridà a son despaig a l'arcalde ftccidenlal
Puey portava la bandera d'una Fraternitat
Aquesta es la versió.
de Sant Feliu don Joan Miró donantli insEncara no arribaren els radicals a l'ex- BepubLicana de Barcelona y\ caigué pbrastruccions severes dc que no permetés cap planada que lü ha en aquell lloc, agrupats sat a la bandera.
desordo d'uns n i d'altres. L o mateix va re- com hem dit en manüesLació, se sentí una
EI fel de que la majoria dels morts com
comano r al delegat de policia don Bonaven- horrorosa descàrrega, continuant per llarga també dels ferits pertanyin al partit Raditura Sànchc?-, a qui envià expressament a estona el tiroteig entre carlins, lerrouxistes cal, demostra encara més que l'agressió partí
Qué farà l'Estat alemany davant dels torSant Feliu, y als dos capitans de la guarda y la _guarda civil, que hi intervingué y que dels carlins. [
hiosos procediments de la Cúria romana que
civil gue hi anaren, comanant 27 guardes leu també ús de les armes, després d'haver
El nombre dels ferits foren 8, segons els ja hem esmentat en l'ortide anterior ? Quines
d'infanteria y vuit de cavalleria.
donat els corresponents tocs d'atenció.
parles oficials. Dds 8 sabem el nom de 5. mides pendrà el Govern pera asssgurar í a
Les desgracies foren bastants. Més avall
Un d'ells es el guarda civil Anloni Vidart. conservació do les Facmt&ls teològiques en
Els a c t e s s e c e l e b r e n s e n s e n o v e t a t
donarem la llista dels morts y íerila
Fou ferit greument do bala en una cuixa Ics Univcrsilats, d'una banda, y pera d d Ni l'aplec n i el miling van donar lloc
y en la boca, havent escupit la bala.
sar en Loa lloc la dignitat y la llibertat
a cap Incident. Aquell, al qual h i assistiren
V e r s i o n s de l ' o c o r r e g u t
Un allre's diu DclH Cuniil, radical, de de l'Universitat alemanya, d'alüa banda? E l
unes C00 persones, se celebrà en una ermita
Quasi toincideixen les versions tant la do- 28 anys, ferit en la cuixa dreta, amb proba- Govern encara no iia pres cap miiJa defianomenada de La Salut; l'alíro en cl centre
nada
per l'arcalde de Sant Feliu com les ble loctura del femur. Està domiciliat a Bar- nitiva en aquesta qüestió. Perú l'opinió ps
que s'inaugurava, situat dintre de ta poblatrasmeses
pel delegat governatiu y el capità celona, carrer de l'Indústria, 25, segon, 5e- massa unànim y se declara amb masia ferció. 1 •
vor y entusiasme pera que'l Govern pugui
gona.
de la guarda civil.
Acabat .el míting radical, el delegat goverViocns Cucurella, de 25 anys, radical tam- deixar d'intervenir enèrgicament d'una veAquest,
després
de
fer
constar
que
l'aplec
naliu a n à a trobar als organisadors del mabé. Veí del carrer de Tantaranlana, 6, pri- gada y conjurar el perill que està amenasteix, dicnllos, per oïda del governador, fpie y el miling transc.orregueren pacllicament, mer, de Barcelona. Ferida greu al cap. Tam- sant. L'opinió de les persones competents
manifesta
que'ls
lenouxistcs
se
dirigiran
a
marxessin dc Sant Feliu en el tren que surt
la temps que va manifestantse en articles
bé de bala
,
a Ics sis de la tarde d'aquella població, puig l'estació y en el passeig d'aquesta se sentí
de
periòdics y revistes, follets y conferenAltres
dos
ferits
se
diuen,
de
cognoms,
els carlins ho farian a Ics set, y era precís una descàrrega, per lo qual ell h i acudí Vallès y Asís respectivament. No saltem, a cies p ú b l i q u ^ ; y no'm serà difídl amb les
amb
tota
la
forsa.
Y
continuant
els
trets
evitar tota topada,
i
[
manà loeor els tres tocs d'atenció, malgrat l'hora que escrivim aquestes ratlles, la gra- moltes coses que bo llegit y sentit sobre
l i Is radicals compliren l'indioadó y en malo qual continuaren els trets, un dels quals vetat dols mateixos, com tampoc els noms aquesta qüestió, resumir en poques paraules
nifestació se dirigiren cap a l'csladó. J '
ferí a un guarda, en vista de lo qual manà dels altres tres ferits entre'ls quals h i ha les tendències d'aquesta opinió il us Irada de
Mentrestant s'estava acabant el miling que fer foc contra els grupus.
un xicot de 12 anys, amb una ferida con- diputats, professors y homes de ciència, que
els carlins celebraven amb motiu de l'aplea
serà finalment la que prevaldrà en d Go
L'arcalde manifestà al governador que, a- tusa a l'cspetlla.
vern. Un article d d publicista doctor J. ReinU n a emboscada dels carlins?
cabat el míting dels radicats, a n à a pregar
ko m'ha senit principal ment pjra fer aquest
Parte oficial
Davant mateix de l'eslació ocorregué la an aquests que avensessin la seva partida
resum quo avui ofereixo als meus Jec tors.
topada sagnanln. Però fou topada o selvalge cap. a Barcelona. Que així ho compliren
Heusaqul el parte oficial que'ns fou coLa primera cosa que segons aquesta opiagressió dels carlins? Housaqui lo que no aquells marxant en manifestació y amb tot municat a les dotze d'aquesta nit al Govern
s'ha pogut posar en clar de les versions orde cap a l'estació. Que res havia passat civil. E l firma el capità de la guarda fcivil nió s'ha d'exigir de la Cúria romana y en
temies generals es que's dedari per la via
oficials, encara que la gent imparcial p'in- fins que a l'arribar a prop de l'estació uns enviat a Sant Feliu:
grupus de carlins que hi havia aposlats per
clina a la segona versió.
«El dia, ha&ta las 18 menos cuorlo, ha diplomàtica d'una manera precisa que tot
Còm y per què'ls carlins que prengucr- aquells volts ©Is feren una deseArrega, i n - estado todo tranquilo. A dicha hora los radi ca- professor d'Universitat al present y en l'a. Molles vegxfc*, per no semblar cobard,
ge deixa un arraslrar a manifesíar pa forma vil la seva vaícnli:i. Y es això fa que
pa hem de fer mal, perepié aleshores d
brífol pren per falta de valor et noslre desprcui P^ssi !o «pic passi j cosli lo que costi

ens liem de portar com cmta<t3i d'una
so ietat culta sense permetre que la ronya
de vanitat que arna l'ànima del pinxo pertorbi la calma serena de la nos Ira fe en
una nftb^e j i i s i t f j .
. i-' ' E R E COROMINAS

Entre carlins y lerrouxistes

COSES

al Parador d d passeig de Gracia, pres mi- tat doctor Relnke, a P h k w j
mus. d d Vaüeà pot S g ^ *
Pos.
estigué al Govern civil d diputat mus» eventual; y així hn i
^ «Fv.
Emilià feelsias a protestar dflvant def go- Papa amb la
^
^
^
^
vernador dc lo queFcalif:cà d'assass.nat pre- concedir als professora de ^
í*
meditat que cometeren els carlins amb ela
jurament. Ademés do que r J ^ ^
^ T a m ^ S i ^ a l G. C.
acci- obtenin» de Roma la
car no's tracta d'un article 2?^
dental senyor Serradora, el
",4
«W
rir al governador els serveis dels dispen- disposició disciplinaria. De la r
saris municipals de Barcelona per si íos- depèn exdusK·oment la son f ^ 3 ' « W
sin menester pera auxiliar a les víctimes Facul'ats teológiqu« catòliques ^
^ 5
dels fets ocorreguts a Sant VtíUL·
que desapareguin o continuïn '; eIa
—Els morts foren dipositats a l estació
Una altra de les mides 0 ^ . , „
de Sant Feliu, essent vetllals per llurs families y per la forsa pública. No sabem Prussià pera resoldre aqum J ^ t n ,
sempre, es dotar al seu govern ^"u,e fcr
a quina hora nl ont seran enterrats. ;
— El jutjat d'insirucció de Sant I d i u co- cet» davant do la d i r i a , co-n !AUn « 1 ^
mensà tot seguit a instruir diligències.
Baviera desde fa molt temps
14 el " ' l da
S mbla que hi int rvindrà també el jutLa crisis present senyalada nor ^
jat militar pel fet d haverse fet armes, en
Kte entre Alemanya y el V a u ; ^ * * 1 cot,,
els successos, contra la forsa pública.
latent Quan devindrà aguda? pi68 per aia
—Anit restaren a Sant Feliu les forses tan al davant d d govern d d Da,f ^ E enviades pci governador, lo, mateix que'l
perar per ara d desenrotllo da ] Vok-n esdelegat senyor Sénchez,
j * .
' no cs difícil endevinar d-sdA qik&ltó
U n altre mort
_ desenrotllarà el conflicte si l^.3
<
A darrera hora ens comuniquen del Go- paper passiu que ara Ix ol GQvern n 1 e|
vern civil que hi ha un altre m o r t Se diu pròxima vagant d'tina càtedra so's n ^ " 1 b
proposat un candidat que ha<i prJT?^ *r
Miqud Esteva y es carií.
També se us diu que hi ha un capellà rament antimodcmisla. L'Univen;;. 1 e' i"greument ferit a Molins de Rei.
Prussià, no té cap «Veto»; es el M*' • 19
que en darrer terme ha d'accentap
0
Detinguts
jar el candidat. Qué farà, doncs J* rel"«·
Els cinc detinguts do que parla'l «parte» cas? En l'Estat do Baden ja s'ha
^
oficial són, com es natural, els ferits. Pe- arpiest cas. Segons diuen ds i)PPiIp>n:8l
tó sembla quo hi han tres detinguts més. havfc vagant a Freiburg la càtedra^10*' '•·
lògia pastoral. La Facultat catòlica ,1
lògia proposà solament candidats T
^
vien prestat d jurament; però el Cos 1 ^
fessois d'aqi:elía Universitat y d Q
Baden no voloí admetre cap pro'e^!^ ^
onl
rwl juiament.
hirammt. '.
" '<ss<>r Uj.
gat pel
En les Univcrsilafs alemanyes, com 1.
dit, regmi actualment una gran tomtw ,, ,ni
vant de l'actual passivitat d d G^ ï
^
universitarid'Al
^ 1 01
l'element intdectual y unirersilari
nya den.ana al Govern que amb lo'a
da adopü mides Uegislalives eníre;,,,"^'11venir està dispensat del jurament lanlimo 110 sols portin remd al conflicte acL ^
demista
que previnguin tots els que's pugui, ^
Aquesta exigència general s'hauria d'espo- sentir en el futur de la imleLxa me,-T,
cificar detalladament, y entre altres so pro- famós «Motu proprio» de Pius X (m
posen les següents mides concretes: 1) Els les Univarsitals alemanyes en lina s ^ ^ '
professors actuals d'Universitat han de ser msoporlable, perquè veuen que'ls su,^"^10
dispensats explídtament per tota la vida en el pro.'essorat de les Facultats de TV*
llur de dit jurament; no poden tampoc pres- lògia catòliques hauran fci'alraent de ser a^,
larlo lliurement sense renunciar «ipso facto» lligada p d jurament La pau de l - r Z
al llur càrreg oficial. Por aixó l'Estat els serà fondament pertorbada pd jurament H
hauria d'exigir un certificat obligatori de que s'entronisa en les Universitats. Aqu&t ma
no han prestat el jurament; y aixó perquè roent lligaria una part dels professors a una
podria ser molt bé que'ls professors (ivui manera de penafr y a wna cnsenjansa mc^
lliures d d jurament fossin obligats d dia posaria mcondicionalment a mercè de la Cu
de demà per un manament secret de la ria romana. E l jurament ademés posa en
Cúria a prestarlo sense quo l'Estat en tin- mans d'un poder extranger ropnsió més
guis esment. 2) Els professors que són der- directa que's pugui imaginar del ponsament
gucs y que ja han prestat d jurament han y suposa en aquest poder la faculta inde renunciar o bé a llur professorat o bé admi^ible de senyalar y imfOsar orfcnta(ions
a llur carrera edesiàstica; en aquest dar- en l'esfera de les mes altos institucions d'enrer cas, aixó es, si volen seguir sent profes- senyanai que depenen exclusivament di l'Essors, han do ser deslligats p d Papa d d tat La llibertat d'investigació y la d'ensellur jurament anterior. 3) Y es lo més impor- nyansa són per dinlre'l nervi vital y pef
tant: tot clergue que tingui intenció d'habl- fora el tlhd d'honor de les Univeisilals alelilarse en una Universitat ha do ser prè- manyes. No os extrany, doncs, quo l'opiviament deslligat p d Papa del seu jurament. akS alarmada exigeixi al Govern una interUn tractat per aquest estil es el que s'hau- venció enírgica y de segur que no's farí
ria de convenir amb el Vaticà per part dds esperar gaire.
Governs units dds Estats més importants
de la Confederació germànica. '
HaUe H S. 25, V, 91\
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D'ALEMANYA

El Jurament antimodernfsta

Y en aquesta ocasió, ía observar l'esmen-

MANUEL DE MONTOLIU

CRÒNICA DE BARCELONA

GRAN FESTA
DE LES FLORS

La santa Poesia, l'Amor y la Bellesa,
donant veu a les roses d aquest jardí encantat,
acullen, exalsantles, en immortal grandesa,
les teves melodies, tresors d'humilitat.

Mes no volem, oh Musa, que cantis sola y trista,
Anit se celebrà al Ptlau de Belles Arts o amb notes tremoloses, al fons d'aquest vergé:
l'anunciada Festa dc les Flors.
tindràs per bona amiga la glòria d'un artista:
El gran «ball» del Pakiu era ple de gom
a gom. l l i abund.ven les senyores. Ni el Les Flors de Maig eternes del nostre excels Gla vé.
mal t ps. ni les enconades passions polítiques cue produi.en ahir de-giacies lamen- No temis, no tremolis, no't mostris gens poruga:
tables, loren prou pera que la gent se re- enlairat com les roses enlairen llur perfum;
y extente triomíanta, deixant que l'art te duga
traguis.
La festa comensà amb una simlonia so- del sol y les estrelles els seus petons de llum.
bro motius populars, a càrreg de la Banda
No temis, no tremolis, no siguis vergonyosa
Municipal.
davant l'espiendidesa d'aquest immens palau;
Seguidament l'Orfeó Català cantà de ma* que tu, seot tant senzilla, devens molt més herncra ndmir ble, «Els ties tambors», «Mon(mosa
tanyes regalades», «El dimoni Esqual», «Cansò del biessol», «Cansó de Naoal» y «La que una coloma blanca volant sobre un cel blau.
Marc de Déu».
Dc-prés el notible actor senyor Codina,
llegí la belllssimn poesia del nostre bon Ciutat de Barcelona, dutat cor-abatuda
amic, l'Ignasi Iglesias, que publiquem ínper iràgiques jornades que t costen ja tants plors!
tegra al cap d'avall d'aques'a ressenya.
sat coratjosa! No't donis per vensuda!
Apluudiments formidables aculliïen la lec- Kedré
tura, veientse obligat l eminent poeta-dna- Redríssat riallera, tot en>iante amb flors!
maturg. a presentarse a la tribuna pera oinondante de dolses melodies,
irair les grans manifestacions d'afecte de Redrt'ssat
de
fr
o
m
n
s de danses yolors dels teus ardins;
a gentada.
que, encaia qce't cor-dolguls y ct laltin alegries,
Seguí després l'interpictadó choral y plàs- no són, com t'imagines, tant tristos tos destins.
tica de la popular composició den Ctavé,
«Les flors de maig>. Mentres el chor entonava r h rmoniosa cansó, unes figures ana- Oh no, ciutat amada, la bella Barcelona,
ven presentant, viscuda y moumenlada, la la m 's gentil y gràcil de totes les ciutats!
acció de la mateixa. Y al final, l'«Esbart La vida en tu's renova, l'amor no t'abandooa,
dc Dansaires», acaba la cansó amb unes y amor y odi en lluita floreixen abrassats.
f gures elígants y vLtoses.
Ln noveLl fou del gust d d públic, quo SI tens un poble artista que't canta y et venera,
aplaudí en ella l'art y la plàstica. Tant si tens esbarts dansaires, de rítmics m .viments,
ho aplaudí, quel número s'nngué de re- alégrat y enardeixte, que som a Primavera,
y aïreu arreu s'encenen les flors yels sentiments.
p' I r.
Tocà la Banda Municipal una allra simfonia; executà l'Orfeó i 11 in:ne a l'arbre Natura s'enrialla lluint ses millors gales;
íruiter» «L'Emigrant», «Sola l'olm» y «La l'aroma qce ella escampa ofegaT nostre dol;
mcrl de l'escola», acabant la lesta aínb la tot vibra en canladisscs d'aucells batent les a'.e»,
inteiprctació choral y plàstica de «L'hcreu per glòria de la terra que tint estima 1 SJI.
Riera», que fou tant celebrat y aplaudit
com «Les flors do maig». LcEsbart de Dan- Lloem la Poesia, l'eterna florldora
saires» feu en aquest número, d mateix que embauma cel y terra y enjoia nostra llar;
cantem, cantera la vida, la vida enfortidora,
lluit paper que en «Les flors de maig».
que enlaira, coronan.la, la Musa popular.
La festa acabà p;o les dues. La selecta
concurrència ne soill altament salisfela^
Canb-m, can'.em allv ra l'Amor y la Bellesa;
Cantem amb fec puríssim, preludi de l'estiu;
que ca 'a nota ardenla del nostre cor despresa,
en altre cor que estimi joiosament reviu.
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NOTES DEPORT/VES

l'Am M m M i RepiMfà
D E SANT

En vista d d magnífic, potent y extraordinari joc desenrotllat pels «cquipiers» del
«P'umstead F. C.» de Londres, en d partit
que jugaren ahir a la tardo amb d «G. D.
Espafiol», joc que no pogueren |>resenciar
molts dels nombrosos a'i ionots " amb que
compta aquest sport per creure que a causa
dc la pluja se sospendria d «match» anunciat, la Junta direetiva d d club barceloní
ha lograt que'ls anglesos re trossessin per un
dia llur tornada al seu país y se prestessin a jugar un nou partit, que's odebrarà
aquesta tardo, a dos quarts de quatre en
punt, en el mateix camp de l'«Espa6ob,
situat entre'ls carrers de Muntaner, (Codlo,
Casanova y Indústria
B

Q

•

Ü

Hem rebut d programa do festes que peta
d dies 4 y 5 d d mes vinent prepara d
Centre Popular Catalanista da Sant Andreu
de PiONxasals. Dia 4, a la tarde, sardanes;
a l a nit, ball de societat, y dia 5, tardo
y nit, ball de societat. ,
EI Centro Fo^ulai' Catalanista de Sant Andreu té projectada una visita a l'Unhersilat
pera assistir a una sessió pera la demostració experimental del moviment dc rotació do la Terra, per medi d d PéndiU |de
FoucaulL
t
Els t o ls que desitgin assislirhi poden demanar les imitacions que necessitin Uns jel
dia 31 d d corrent.
El dia y hora de l'esmentada Isessió se
avisarà ppor'.unamcnL

La quinta llissó d d curs d'Aslionomla organLsat per la So: ietat Astronòmica de Barcelona fou dedicada p d professor senyor Jardí a l'estudi teles, ópic desde 1 punt de vista òptic. Va descriure de quina tmanera's
formen los imatges a travers de les lentes
y com se corrotgeixen aquestes pera'ls efectes dc l'aplanetismo y acromatisme; va insistir en les funcions de dispersió y desviació dels raigs a havers de diferents medis pera arribar a Ics lleis descobertes per
LA MUSA P O P U L A R
La vida es generosa: per ella apomelladcs
Newton y Dollond; la manera com l'espectenim cansons y roses rientes de ciaror;
troscopi serveix pera analisar les qualilals
cansens alegradores y roses porfumadea
de les lentes. Al descriure les lleis que reque inccBscn y ubriaguen d cor estimado^S iut, poble d'artistes amant de la Bellesal
geixen pera la formació de les imatges en
Salut, magna as-amblea de doctes ciutadansl
ds punts focals, va descriure'ls sistemes reSalut,
pobte
d'artistes
amant
de
la
Bellesa!
(J. e, en plena Primavera ycnm Igdcaa grandesa,
flectors de Newton, Herschd y Grégory. E l
'à vida, cor-lliganlnos, cus 'as-, m's humans. Salut, magna assamblea de doctes ciutadana!
Que, en plena Prima vera y en mitg desa grandesa, doctor Jardí Custrà sa disertació per medi
de nombroses demostra cions pràctiques emla vida'ns agermani y ens lassi més humans!
La vida es generosa: per ella aponxlladcs
pleant lentes, miralls, prismes, pantalles, estenim cansons y roses rientes dc claror;
IGNASI IGLESIAS sent com font lluminosa un potent fcix dc
cansons alegradores y roses perfumades
llum d'arc vdtaic. La sexta llissó tindrà
que iaecnsen y ubriaguen el cor eslimador.
B
lloc d dimecres vinent.
Se'ns prega l'inserció d'aquestes ratlles:
NaUira ea sem; re jova: gentil y riallera,
«Ha prodidt bon decte entre'ls obrers d d
lluint les seves grades, mirant de cara al cel,
• - C A M I S E R I A SANS. BOQUERIA^
ram do Joieria y Argenteria l'espontània im- 12, Especialitat en camisea a mida«
^er cad.1 estrella esclata la •'or més encisera,
!• :".or dels sospirs dolsos, mes dolsot que ia m d . plantació de la jornada de nou hores ol
taller de don Agustí Valentí Davant d'aHem rebut d darrer númeio del «Bolllelí
Perxò !• rocsia, l'eterna tloridora
quest geste de generositat el Sindicat Obrer de la Cambra Oficial de Còrners y Navec.ue embauaja cet y terra y en o a no-stra llar,
de Joieria y Argenteria no pot ocultar la gació». Resulta d'interessant y nodrida kcavui, ' oi.rant el poble, c- m mare estimadora,
salisíacdó amb que ha rebut la notida y tura.
consagra, c ronan.la, la Musa popular.
espera que aquest acte serà exemple que
A causa dc la pluja se sospenguó ahir
Imitaran ds altres patrons.
O 1 Mus^i generosa, l'humil y la m desta,
a Va'hidrera d concurs de chors que devià
que catttíi stase gK ria, p d g' igde la cansó!
UfaMasA rcsls;na a, que amb tu'l treball es festa,
—Inapetents y anémt*, OBenvos amb Vi- tenirhí Hoc.
> rts fo, y ets cspeiansa, v ets mel en i'amargé! lió> ,
>
—Paperetes Montepius, se compren. Pi, 7.
i
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intensiu

ANDREU

Com estava anunciat, dissapto a la nit
tingué lloc. a l'Avens Nacionafa'.a Republicà
dc Sant Andreu l a vetllada literaria y de
cultura que orrganisaron aquells bons corroligionaris amb la colaboració de nostres companys senyors Gambús, Pous y Pagès y Colominas.
A l'acte h i assistí una grossa concurrència, entre la que hi abundaven les semores. De&prís de breus paraules d d president explicant l'objecte de la festa y excusant a l'Ignasi Iglesias que per quders
a Belles Arts no pogué assislirhi com tenia
promès, nostres companys Gambús y Pous
y Pagès llegiren respectivament una no.cleta titulada «Animes primitives» y un fragment d'una uovela que està a punt d'aeabarse.
En Corominas posà ff a la festa recitant
un preciós madrigal y llegint d seu quadret
«La dona llotja», visió justa y encertada d'un
dds aspectes més pintorescs do la vida madrilenya
;
Els treballs Ik-gits foren molt japfaudils,
•ortint tothom forsa satisfet de la vetllada.
B B B Q
Heusaqul l'interessant programa que executarà el pianista Joan Puigcarbó m son
concert de demà dimars al Palau da la
Música Catalana: ,
Primera part. — «Gran Sonata en la bcmol op. 39», Weber; Allegro moderato. Andante, Menuetto caprlceioso. Rondo; «Alli-gro
de concert op. 8», Schiunann.
Segona part. — «Cliaconne», Dubois; «Barcarolle», Fauré; «Preludi en mi bemol», «Noctume en sol menor», «Tarantdle», Chopia
Tercera part. — «Endiantoment du feu»,
Wagner-Brassin; «Jcux d'eaux», Ravtl; «Danses hongroiscs», Brahms.
» - B R I C H S . sombrerer. A R C H 3 . í i

AL COMERS DE BARCELONA
Desprès d'una treva imposada, no per
manca de fc en l ideal, sinó per circumstancies especials, esdevingudes en la lluita que
pel mateix me t u d'ara se sostenia un any
enrera, s'ha tornat altra vegada, amb fervent entusiasme y amb l'esperansa d'obtenir una victorià decisiva, a rcanusar ds
treballs oportuns pera que la implantació
del règim de treball intensiu sigui lo mès
aviat possible una profitosa reahtat. No crec
necessari enumerar (ea innombrables ventatges, tan morals com materials, que de
aquesta transformació de les actuals hores
de Ireball ne resultarien per les dues parts
en litigi aimón e, perquè degut a les campanyts sostingudes antcrioiment en el mateix sentt, varen quedar clarament demostrades y d f nides y no dupto que restaran
encara a la memòria de tots, evitantme
aquesta creenda l'haver de molestar repetint conceptes que ja adquinren estat de
dret y que per constituir l'csscncia de la
qüestió novament pl ntejada, suposo d d doni ni de la opinió interessada. Deixant, doncs,
de banda aquelles qualitats d'orde intern
que p.r la seva virlualilat han dut a tots
els ànims el convenciment de la grandíssima utilitat que aquesta evolució del nostre treball significa en tots y cada un dels
aspectes del medi sodal en que vivim, me
limitaré, dintre la meva modèstia, a demanarvos a tots, principals y dependents,
la vostra adhesió, d vostre entusiasme y
fervorosa activitat pera que aquesta nova
c r i u d i t n p o d l> in'eressos MStals y econòmics mu unís, tin;,ui per be 1 coronament
la suprema pknitut d d noslre anhel.
Havem d'esforsainos a aparèixer davant
d d món, emmotllats dintre les corrents de
mcdein t-t y de progrés que vibren en les
avensades de la més floreixenl civilisació
contemporània, havem de demostrar que a
més de la nostra tenacitat invencible y d
noslre fervent amor al treball, de propris
y extranys reconeguts, portem en el nostre
esperit f unció d una fortitut creadora que
ens impulsa al muíu millorament, trencant
les cadenes entorpidores dels xorcs rutinarismes y ilcnsan'nos hard lp a una conquesta
moderna que'ns brindi ds medis de mulliplicur la riquesa y de perfeccionar d treball amb més economia de forsa física y
menys consum d'energia inte'.eclual.

L'Unió Gremial prega en arcscudamcnl an
ds represenlants dels grenis dc Sant Martí
de Provcnsals que demà y passat demà, de
tres a sis de la tardo, passin per la Socretaría de dita entitat, Mendizàbal, 21, principal, a l'objecte de suscriurc l'instància en
Però es indispensable que pera provar aque's solicila la modilicadó dc l'aumcnt por questa
vitalitat orgànica cel no.stie nucli sodècimes do la Contribució industrial.
cial, es n cessari que pera posar al nivell
de la nostra forsa numèrica l'alt sentiment
—Lavabos novetat, Banys, Calentadora, moral y^.v 1 tiu quel n s re dc. tg encarna
Wàters, preus baratíssims. Lacoma Ger. dintre la normalilat constituïda, ens presentem d una vegada compactes en la demans, passeig de Sant Joan, 44.
cisió y en d criteri, que per damunt de
El president de la Secció de Ciències Mo- la significació externa dels grupus que's llena la propa^ició d'idees y de docírirals y Polítiques de l'Ateneu Rarceionès ha sen
ms, hi ha la significació interna, la part
convocat en segona convocatòria u l'esmen- substaniva, lo que e::tranya la serietat y
tada secció pera les tres de la tarde d d dia la norma de les coleclivitats y que es pred'avui a l'objecte d'elegir als que deuen des- cisament lo que dona fe y èxit a l'acció
empenyar els càrngs durant el vinent exer- positiva immediata y es nixí mateix la base fonamental pera arribar a la consecu. ici de 1911 a 1912
ció de noves aspiracions.
_Els metges do tot el món recepten contínuament un medicament que s'ha fet d'ús
universal pels seus propris mèrits. Ens referim a l'Elixir Estomacal de Saiz de Caríos, tónic-digestiu y antigastràlgic, que cura
el 98 per 100 dds malalts que'l prenen pera
les malalties cròniques de l'estómac y els
budellSi

Per aixó us demano a lots d vostre concurs y el vostre apoi moral y material
puig ha d'esser anhel de tots establir una
conent armónica y persu siva d'idees y de
sentimenis en el desenrotllo d'aquesla acd ò . d-fug:nt loti es.ridencia y Iota imposició arbitraria que a la vegada que estarien en pugna amb d sentit evolutiu y
normal de la nostra empresa, desdiíien del

bon nom dtl còrners de Barcelona y seria
finalment l i mort fatal, inevitable d'aquest
ideal oscendent, quina prompta consecució
reclama la nostra dignitat colectiva.
DANIEL CAIiBO

Emtlut it S4*t

B B B B
L'Unió de Viticultors de Catalunya Ka
rebut d següent telegrama del pmidtnl del
Consell de ministres:
«Sr. Puig de la Bellacasa. - No me explico aunque la respeto la prolesla de que
me da cuenta tiorque el Gobiemo no tieM
crite lo hosil sinó favoabb r l dc^n o^miento do los Sindicatos Agrícobs; lo que
necesila es pervenirse contra abusos que se
han cometido que V. serà el pnmcro cn
censurar.»
Haventse contestat am el següent:
«Exemo. Sr. Presid nte Cons p .\li'>i ^
Madrid. - Para evitar los abusos
se refien V. E. en su Iclcgrann,
contar si mrro con Unión \ iticult'.'-s ^
lufia. pera (nt s ta pree so paia ^ f Z .
toda cluda d, rogar todas las ^
^ iV ie
ren-n fr ne.ui i s ccnctdie'as en ' ' / ^
Sladicatos de 1906 que debe r c ^ W ^
en todi su i n t g r d a d imrcclendo U O D £ .
que )o baga aptiuso de todos 'o5.'*, u
tores dc Etpallï.
Presidcnle, Puig dc *
Bdlacasaj
Demà se edebraran quatre »cIe* p , ^ *
pagonda de l'Unió de Viticullors dj- w ^
nya: Un a Castellbisbal, a les qu?w udiis
tarde, y un altre a Pí>pioi, a les ^
T0{s
actes faran ús de la parada els
Fortuny, Fluvià, y Miquel y C"500' 11i5,r.da
També se celebraran actes de F " ' ' ^ ^
a Masquefa y Sant Esleve Sasrouras. P
els senyors Llort, Valls, Borrd y ^ ' ^ n .
Tols aquests actes prometen revesiu «
donai importància.
EXCURSIÓ A MONTSÉRRAT-EJ Pr£
prietari y d gerent de la colònia ^ j ^ .
Montseirat, senyora J . E. Puig y lí0d !s seus
lau, obseepiiareii ahir a uns íiyan.~| prcirípamics metges y als representon s ae u r
^
sa barcelonina amb una "elltcr'n,:'aoiiica Montserrat y a la coloma abam V
nada.
,
..IJI comp"
Els excursionistes, entre'ls q™b s e Méfl.
taven els doctors Esquerdo, R 0 ^ d , quedez, Cebdra, Roura Anglès 7 ^ ' V ,.Jc od
darkn encantats de l ' ^ " ! 0 ^ , ]r,!ns el-J"
està emplassaela la coloma, ^ . g j - u e s y
gis da les seves condicions Wg*1 1 ^lede la seva situndó Acompanyats
ment pels senyora Puig y V^s ets x^15
regueren la finca y "S,,af,ein ,,3 habitacion5
y edificis, en els quals u h a j u .
rC.
nombroses pera esfiuejanis y ^le3 <
creu y restaurant.
^nrsionisl^ ^
A Thora de dinar, ^ « S t V q " ^
ren obsequiats amb " n , ^P'é|" cura, y 13
condimentat y servit amb molta cu
presidència del qual, ^ ' " . ^ ^ ^ s V e ^
Scupà'l company senyo'" Daüna»»,*
^
preientova
a bperiodistes
r u s i » . Al
b 'ndfa0%pany
m nom dels
nosl
e ç o n . ^ *»"
y,
vier Gambús, y en ^,*5lIs TdcS sin or ^
don Rafd RÒdrígu« Méndez^ Ç ' S ^ c i e s
mases, en nom de tots doiw l ^ b 1 nla ev
senyoís Puig y Rovira, que
quisitesa obsequiaven.
Rarcclona c
H Entrada la nit « « « « « f f ü Mencions r«
excursionistes, satisfets dc les a
budes.
. ..estudi»'61
- C A S A GIROD. ^ ^ s ^ c o D C m i ^ ' 5 '
R e l l o t g e * extra-plans. classes

^ E l Poble Català,*— Dilluns, 29 maig de 1911

concurs fotogràfic Li
Organisat per la Secció de Fotografia
ilel Centre Excursionista de Catalunya

PRIMERA JORNADA

VEREDICTE D E L JURAT
L — Monuments
^ e r premi. De la casa Goerz, de Ber, „ concedit al lema «Lolelama», resultaut
^ ' . J don Joan Comabella.
. „
"tU
^ ·
De la ca^i Cuyfc, de Bar•lona concedit al lema «Catalunya*, rcsulHiit autor don Josep Roset
Tercer prcmL Dc la casa Agfa, de Ber(extraordinari per haverse traslladat pl
nWracr del gi-upu B Ï que no s'adjudica^, conal tóSa Wuib., resullant putox don

S

^ S i ó ^ o n o r l f i c a al lema «Art de nm
terra» «sullanl autor dou Jnh Soler.
Kl Jurat fei remarcar que encara que amb
-1 lema «Pidria. b i ha una ;otograf|a do
fúxterior de la Seu Barcelonina molí remarcable, no es suficient pera conccduli recom^,
pui^ els p r e n à sc ^necdeixen
a una elecció.
II. — Paisaatge
Primer premi. De la casa «Cosmos», de
Barcelona, conc£»lit al loina «Garona», fesultanl autor don Enric Ribera.
Setíon premL De la casa R Rovira, de
Parcclona, concedit al lema «Natura», resultant autor dou Josep Roset.
Tercer premi. De la cnsa Demam Ireres de Paris y de l'Art Fotogràfic, de Barcelona (extraordinari per íiaverse traslladat
el tercer del grupu A, que no s'adjudica),
concedit al lema «Els cims atrauen», resultant autor don Frederic Juandó.
Menció honorífica al lema «Núria», ftulor don Lluis Suflol.
Menció honorifica al lema «Empordà», autor don S. Jordi y VidaL
Menció honorifica al lema «Art-Natura»,
de les senyoretes Josepa y Conxa Pinilla
Cal remarcar les notables fotografies presentades amb el lema «Notes», d uu gran
resultat artístic, mes com l'assumple de dues
d'eües en especial, mancava de valor documental, fins al punt de que podien esser de
fora Catalunya y regions fixades en los bases, han qi'odat fora de concurs a judici
del Jurat
I I I . — Ampliacions
No s'adjudica.
I V . — Positius per p r o j e c c i ó
Premi únic, ofert per don C A. Torres,
resident del C. E. de C , consistent en guies
al Pireneu. Bcrgadd y Comarca d'Olot, reartit enire'í lema «Neu», de don Guillem de
lamola, y el lema «Fem Pàtria», dc don
Francisco X. Parés.
V. — Estereoscòpiqnes
de 45 per 107 m i l í m e t r e s
Primer premi. De la casa Ricfiard, de
Paris, concedit al lema «Puigmal», resultant
autor don Anlani Ubach.
Segon Premi. De la casa Riba S. en C.j
do Barcelona, concedit al lema «Cu-oul», resultant autor dou A. Serra y Feliu.
Tercer premi. De la casa Casellas y Germà, do Barcelona (extraordinari per naverso traslladat el setó grupu A, que no s'adjudica), concedit al lema «Pompea», resultant
autor dou Enric Mallaf.
Menció honorífica al lema «Fe», autor don
Rafel Julià.
Menció honorífica al lema «Lux», autor
don Pere Monistrol.
VI. — Eetereoscòplques
de 6 per 13 c e n t í m e t r e s
Primer premi. De la casa Gaumont y
Companyia, do París, concedit al lema «Pla
Muntanya», resultant autor don Gabriel
0*
.
,
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Segon premi. Del C E. de C, concedit
al lema «Llum! y Color», resultant autor don
Bonaventura Sold.
Tercer premi. De la casa Muller Germans,
de Barcelona, concedit al lema «Ester», autor don Josep M.a Balcells.
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El temps no afavorí la festa. Un vent
de _ llevant més que dur, duríssim y una
pluja fredo, castgaven als espectadors que
ahir matí sa reuniren a lescollera del E.
y al torreó immediat.
La primera rig>(a que s'tíectuà in p rava
moltíssim interès. Era do iaia, distribuits
en series, o sigui en classes de 1015 metres, classe de 8 metres, aasse de 7 metres, assimilats a aquesta (Sonderklasse) y
classe de 6 metes y aBilmilats.
La regata comensa a dos quarts d'onze
cn punt. D enlro'Is ials inscrits solament
16 prengueren part en la lluita nàutica.
Surten els iats y a mida* que recorren el
circuit s.nyala», el m;il temps s'accentua.
Els iats se rcsscnlen dels efectes del temporal. El primer en sentiries es el iat número 41, «llana»,- de 10'15 metros, proprietat dels senyors Boíill, Fuster y Gallard,
que abandona la cursa.
A «posteriori» van abandonant la lluita
empresa, per raó d'averies soferlcs, les embarcacions «Giralda 11»^ del rei; dues del
R. C. N . , una del R. S. C. (Reial Sporiing
Club de Bilbao), una del Reial Club de
Alacant «Else II», de don Carles Wertlicim;
«Chiistilla», de J. U . Cliavarri, de Bilbao,
«Ena», de D. R. Morató, de Barcelona;
«Mari-Fepa», del senyor Uomaii.ano, dc B 1bao, etc, ele, fins a l'extrem de que la
r j ; h quedà circumscrita a la lluita entre
les embarcacions «Inés \h classe de 1015;
«Santander», 7 metres, y «Razioia» y «Piliia'',
de 6 metres.
El primer iat que entrà al port fou el
«Inés 11», proprietat del marqués d'Alella.
Els rellotges senyalaven les 12'3'J qu: n el
morleret oficial feu pública l'arribada.
Després entraren el «Santnder», el «Piliia» y cl «Raziola».
L'adjudicació del premi donà lloc a acalorades dl·putts. Per fl el iurat a darrera
hora de la t .d- dictamina concedint els
premis amb el següent orde: «Pilila», «Raziola», «Santander» y «Inés l l i .
Per poc hl h a una c a t à s t r o f e
A! retorn do la festa, diferents periodistes y iatmans que anaven cn una embarcació automòbil sofriren un sust de consideració. El motor explolà a conseqüència
da l'aigua que entrava a l'embarcació.
Afu.lunadamcnt una allra canoa automòbil
(iiie passava per la vora, al sentir t U crits
d'auxili donats pels passatgers de la pri
mera embarcació pogué socórrels oportuna
ment

A la tardo hi havien anunciades sis reites organisades pel R. C. de Barcelona
olament se'n pogueren efectuar dues.
La primera regata, reservada pera marins do guena a vuit remers y limonei.
Trajecte. 2ft,Q metres y tres virades. Primer premi, 100 pessetes;'segon premi, 50.
Comensà prop les cinc de la tarde. Hi
prengue.en part quaíre embarcacions. I^a primera en arribar, guanyant el premi, fou
«Gravina» de la Comissió Oceanogràíica, )
la s gona «Ch'spa>, de la Comandància dc
Marina. Les altres dues pertanyien al canoner «Temcrario».
La inclemència del temps no atueix D
la seleclíss'ma concunencia que emplena les
tribunes destinades al públic y al Jurat
Com «intermezzo» s'efec'.ua el «Ifandlcap Internacional» de natació, Uuintso extraordinàriament M. Vtsseur, de Nissa.
Seguidament y sola una pluja dura sc
celebrà la gran regata internacional y Cam
pionat d'Espanya. Joies de mar a quatre
remers en punía y timonel. Trajecle, 2,000
m tr.s, tres vin d s. Prin.er premi (Sèniors):
objecte d'art y cinc medalles de plata; àltro primer premi (Júniors), íd., fd., y segon
premi, cinc medalles de coure.
En el Campienat d Espanya consla com
a premi la Copa del Rei y cinc medalles
do plata.
H i han quatre embarcacions inscrites:
«Monetle», del Club Nàutic de Nissa; «LyoV I I . — E s t e r e o s c ò p i q u e a tamany naise», del cercle de l'»Aviron» de Lyó; «Alfons XUI», del R. C. de R. d'Alacant, y
major de 6 p e r 13 c e n t í m e t r e s «Baicinoí, del R. C. d'aqucsla ciutat.
No Si'adjudica.
La regata devé inleressantlssima. En una
virada a les boies, la iola «Barcino> topa
amb la «MonetU», trenc, ulli el timó. AmL
tot y aquest incident els dc Nissa no abanG - r» TJ r» o
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la regata.
Fotografies de la Setmana de Sports de donen
L'orde d'arribrda de les embarcacions a
d'Hivern de Ribes, any 1911
la meta ha sigut el següent:
Primeraj «Lyonaise»; segona, «Barcino»;
I . — Proves e a paper tercera, «Monette». y quarta, «Al.'ons XIII».
Primi i premi. No s'adjudica.
Com que'l mal temps continua, se sosSigoii p/emi No s'adjudica.
penen les demés rega'.es.
La concunencia ]a hem dit que era esI I . — E s t e r e o s c ò p l q u e s cull idíssima. Les senyorc es, moltes. No s poPrimer premi De la Secció de Sports de gué celebrar la regata de canots de pasMontanya, del C. E. de C, concedit al lema seig a un remer que havien do patrone«Ski», resultant autor don ÍJuis Botey.
jar conegudes damiseles de nostra alia soSccon premi De la Comissió de ifcsles cietat Creiem que avui se celebrarà.
ce Ribes (extraoidinari per haverse trasllaL e s regates d'avui
oat el segon del grupu B-í, que no ç'adjudica),
toncedil al lema «Skis», resultant autor don
Pera avui, a la tardo, està anunciada la
taspor Sala.
irimera piova do la Regata Nacional pera
Barcelona, 20 maig de 1911.—César A. Tor- ats da 7 metres. Premis: primer. Copa del
ras Cristòfol Fraginals, Enric Moncerdó, E- Rei y 2,000 pessetes, y segon. Copa de la
aiíi Lla!as, J. Ballà de Cela.
Federació y COO pessetes.
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Folletd d'El POBLE CATALÀ
i*'

CRÒNICA
DE

TEA T R E S

a In vista que es cosa circumstancial, jn
que sempre que se l i ofereix un espectacle on català que l'interessa pmpla'l teatre.
De qué ve, doncs, l'actual trisi? Senzillament de no haverhi ja fa temps una empresa entenimcnlada que sàpiga aplegar els
elements amb que compia'l nostre tca're y |eistirauiarlos pera que donguin toia la taida
del seu estora en profit de la dramàtica
catalana.
,

a

Comensem analisant lo que ha succeït y
succeeix pel que toca an els autors. '
Una empresa de teatre es una empresa
mercantil com qualsevol allra y s'erren aParlem del Teatre Català. - Els au- qucils que han acusat a les empreses ei •
català d'anar sempre de cara al negotors.-Entrebancs que dificulten la teatre
c i E l seu pecat es un altre: es cl d'haver
el negoci migradarnent, com boliguoproducció escènica-Les empreses vist
rets a la menuda.
V els autors Joves. - E l tant alsat. Una de les seves primeres bases econòha sigut ta d'escanyar pis butors.
Les traduccions. - Un empressari miques
Han comensal dificultant la producció dc
la que havia d'esser matèria prima de la
viu.-L'únic remei.
seva indústria: les obres. Els autors no han
rebut de les empreses cap estímul. Més encara: han procurat posar totes les Ira bes
Avui que l'actualilal ens deixa lleure—la a que'Is autors novells agafessin anomenada,
J^w comèdia ea tala na que s'ha estrenat a que les seves obres tinguessin gran txiL
^ aquests vuit dies s'ha fel una eola ve- Y això per una raó ben senzilla.
Els autors renomcnals del nostre teatre, en
7 no m ,ou po^ible assistir a l'eslrona
Guimerà, l'Iglesias y no sé també si on
aixe?
01
1108
Inica
de
tealro
calaLà
ï
&
.? que hem convingut dirne la seva crisi. Rusinol, exigeixen a les empreses una quantiei, , teatre es un conjunt de tres elements: tat fixa. de mil a mil cuic-centes toesseles
obra. L'empresa corre l'afbur de
íquMi
el3 actors 7 eI públic. Quin de per caoa
pèrdua. Si l'obra agrada hi guanya d i Tiel L e'einenls es el que ns {nanca pera una
ta v , lr? català pugui tenir la vida prospe- ners; si fracassa hi pert una part do la
j ^ y gloriosa quo l i pertoca? D'autors no quantitat enlrefjida.
En cambi els altres autors cobren a tant
Punt »
.
ao a hnguem, en el mateix
per representació: de primer foren set pesinent que les obres catalanes triomfen bella- setes y mitja per acte, després deu, després
C S T I I S L <1"A115 * 141
Amb els ao
tonirvf^ans ^e Pomera fila pot fersc una dotze y mitja y ara, actualment, quinze.
ÍUra o y ? que, sense tenir, potser, cap fi- L'empresa, doncs, va a la segura, sobre tol
frtt J ^ ^ ' i poques se'n trobarien en el- si la comèdia no porta extraordinari, jcom
j j ^ · a t r e s de tant nombroses y tan com- passa en la majoria. Y els empressaris i-e
* f a J h t y U K u t del públic esl4 prou han enginyat ea nq donar ales als autors

AGENT DE POLICIA OUE'S TORNA DEMENT.—L'n agent de policia, que desde f&
dos o tres dies tenia'l seny pertorbat, doné
ahir un trist espectacle'. Abans d'ahir aquea.
agent de policia, el nom del qual no publiquem per raons fàcils de compondre, agafà
un pot de pintura y en plena Rambla comensà a pintar el rostre a un senyor ex
trangíir.
'Ahir matí, a cosa do Ires quarts d'una, davant de l'Hotel de les Quatre Nacions, sense
previ avis do cap mena engegà una garrotada a un pacífic vianant E l públic s'adoni
de la soptada agressió y comensà a ptiseguir
a l'agressor, qui intenUS fugir; enfilantse en
t d tramvia que anava en direcció al passeig de Colón.
Uns guardes de seguretat el deiingueren
prenentfi un revòlver amb que l'iuíeils de-

ment anava armat. En el inslanf en que's
vegé baivat a terra, l'agent volgué devenir
lliure recorrent a una estraíagema di^na d'un
Arseni Lupin o d'un Sheiiock Hoïïnes.
D'improvis, ràpidameut se tregué un pot
do la bubtnea, y amb «pose» tràgica el llensà, a l'ensems que fent un bot enrera, exclamà.: ^Aquí acabó todo!»
Els policies, guardes do seguretat y cl públic que'l perseguien s'estoraren, obrint ^
l'eiilom del desvcnlurat boig un gros ecmicircol creient que'l pot uensat era |ina
fatídica màquina infernal.
Sortosament no fou així y els esperits se
tranquilisaren tot seguit, essent detingut \ {
autor dol sainet y alur mateix reduït en Una
casa de boiys.
El fet, com diem, succeí n dos quarts
d'una d'ahir a la tarde, hora en que Ics

Rambles estan plenlsfimes. ocasionan'so fc-s practicar certs estudis econòmic-financiors a
naturals alarmes, que venlurosament no pas- l'exlrangcr durant l'estiu proper, pensionat
saren d'aquí.
pel Govern.
El senyor Algarra comensarà la seva misAhir h i havia al G. C el següent lacònic sió probablement el dia 15 de juny prop«parte»:
vinent.
«Ha sigut posat n disposició del Jutjat de
Instrucció de guarda, Josep Canut Vendrell,
de 27 anys, solter, enfermer, sense domicili,
per haver menassat de paraula y per escrit
al doctor Noguera, metge do Ja Casa de
Caritat.»

So va reunir la Junta local d Imlruccidl
pública, passant bona part do la sessió ;rac-t
tant dol pressupost pera l'arreglo d eseolca y
compra do mobiliari.
Aviat tindrà una altra reunió pera dei-<
xarho Ucst

No diu res més el «parte». Qu4 haurà " A v u i tindrà lloc definitivament on cl Gopassat n la Casa do Caritat?
legi Solà la gran fos la do Primavera a beL'advoeat don Jaume Algai ra, secre'ari del nefici del Patronat do Catalunya pera la
Circol do l'Unió Mercantil^ ha sigut nome- lluita contra la Tuberculosi, y que's sospennat pel ministeri d'Instrucció pública pera gué'l diumenge darrer a cpusa dei mal temps.

C R Ò N I C A DE F O R A
CATALUNYA - ESPANYA - EXTRANGER
(PER T F X E F O N f
Els conflictes socials
Y TELÈGRAF)
Lo del Marroc
La situació de Mèxic
LA QÜESTIÚ D'ORIENT

Petersburg, 28 maig. — En els centres
lliberals so denuncia amb indignació l'exislencia d un ucord s;cret catre Rússia, AusIria, Bulgària y Monlencgro, cn el sentit
de crear a la Porta dlfictufaís insuperables,
a íí de que no pugui reprimir l'insurrecció
L a marxa den Diaz. - - Un atentat dels catòlics albenesos, ni establir, sobre bases sclii.es y pe:inanenlo, el funcionamenl
Mèxic, 28 maig. — S'han pres extraor- del rég m ULeral a Tuiqaia.;
dinàries precaucions peia assegurar el viatge de l'expnsident l ' o r i r i Díaz.
EL "RAI0., PARÍ3-R0MA-TURÍN
Tres trens fo:en posats successivament en
París, 28 maig. — Avui ha comensal la
marxa, anant en Díaz y la seva familia
cn el segon y un destacament dc tropes en cursa dae:oplrns Paris-lloma-Turln, organisada pel « K t t Journal».
cl tercer.
La marxa dels trens no fou anunciada
al públic, pera evitar un perill al vell president mexicà.
EU pr m s pera aquest • g a n cursa passen
En Díaz y la seva familia s'embarcaren
a Veracruz en el vapor «Ipiragaii', que sor- de 50u,000 francs.
L'etapa Niss .-Roma s'efectuarà quasi totirà el dimecres. Desembarcarà a Santania per sobie l mar.
der.,
Slian pres grans precaucions pera evitar
Juàrez, 28 maig. — E l quefe dels revo- qualsevol incident.
Han presenci. t l i s redi el nou ministre
lucionaris Francisco Madero, ha publicat un
manifest, dient que ell renuncia a la pre- do la üuerra M. Goiran, el subsecretarl
sidència do la República y demana que do l'interior y el fill de M. Monis, en repre!olhom doni el seu apoi an en dc la Barra, sentació del president del Consell.
president pro\is!onal.
S'hcricn i n cril 22 avLdors, però no més
Acaba dient en Madero que posa les tro- hi peudran part Ví, dos en biplà y deu en
pes revolucicnaiics a la disposició del nou monoplà. Hcusaquí els noms: Ganos, Beaumont, Weymann, Maniss.ro, Vidart, B a h al;
president.
Molla, Künerlin, Frey, Level, Bielovucic y
Nova York 28 maig. — Segons un ca- Gaget, en S'. b ttució den Vedrines.
blegrama dc Mèxic, el tren en el qual l'cxL' RT ESPANYOL A ROMA
president Diaz íeia el viatge, fou atacat per
un grupu d'insurrectes, produíntse set morts
Remo, 23 maig. — Ha estat solemnement
y quatre ferits. El senyor Díaz resultà ilés. in-ugurada la s-cció e panyola de la ExpoS afegeix que aquesta noticia no's deu a- sició de Heles Arts, amb assistència uels
reis, embaix.;dcr d'Esp nya, minisUe d Inscullir sinó amb moltes reserves.
trucció pública, etc.
Després d.Is di cu:sos de rúbrica, els viVOLTA A FRANSA EN BIPLÀ
sitants rccorregucrcn les sales de la secPoitiers, 28 maig. — El lloctinent Ménard, ció espanyola.
amb el iloclineut Do-Hu, com passatger,
Seguidament s'inaugurà la secció groca.
-ortí ahir de Poitiers cn biplà, cap a RoEls p r i des publ quen txt.nsvs aricles
eheford, fl de la prunera etapa.
do la txposic.ó espanyola. Fan elo
Sa proposa l'aviador donar el lom com- parlant
de la decoració del pabellò espanyol.
plet a Fransa et. acroplà. Després de re- gis
També so fan lloanses de la majoria d'ocórrer 142 kilómelres, aferrissà felisment a bres
exposades, esmentant amb singular cloRochefcrd, essent aclamat per la multilut.
i les urmes den Zulo gv, Soro'.la, Rusifloj,
^rüUuro, Bcnedito, Acona, Seira, ZarrgoLA SALUT DE FRANCISCO 10SEP
sa, Capuz, Clarà, Marín y altres.
Viena, 28 ina;g. — Publiquen molls diaris les declaracions d'un personalge de la
LO QUE D/U EN BURELL
eort sobre la salut de Francisco Josep.
Madrid, 28 maig.—El senyor Burell ha
Segons aquestos declaracions, la salut de
l'emperador austríac es Lona. Ahir sortí a dirigit una caria al director de l'sHcraldo de
donar un passeig a laiia lliura, pel parc Madrid», lamentant que s'atribueixi \\ símptoma do conjura la presentació de la pe va
imperial, provantli molt.
No tornaià a Viena fins el 2 o el 3 de proposició rclaüva a la demanda d'una creu
juny.
de Sant Ferran.
I rancisco Josep té ara 81 anys. De maDiu que aquesla proposició l'envià ahir
nera que tan avensada edat, a pesar <ic aprofitant la rara circumsfancia dc reunirla bona conslilució lísica del sobirà, c. • : an la Cambra en seccions, y que abans de
picia a tota mena de dolencies.
apoLarla hauria consultat amb el senyor Canak-jas.
I
EL QUEFE DEL GOVERN
Rebutja la suposició de que vulgui doMadrid, 28 maig. — El senyor Canalejas,
parlant del projecte do subsliluciò dels co:i- naise la batalla a l'aetual quefo del Govern,
l·iuns que s'està discutint en el Senat, diu y diu que contra la torsa parlamentaria del
que no està disposat a captar el vot dc senyor Canalejas, ningú hi pot res.
ningú. Tots els senadors, ha afegit, són macarnuRA?
jors d'edat y coneixen í'acli'.ut del Govern
Madrid, 28 maig. — Els periòdics {insisPer aixó els deixa en llibertat d'acció, teixen en parlar de la conjura que diuen
pera que votin amb arreglo a la seva con- existeix dintre'l partit lliberal.
ciencia. I
«El Liberal», en una extensa ín.'ormació
El presidont també ha dit que no forsarà deii.osl.ra l'exjslencia d'aquella conjuia y pula volació requerint la presencia d'embai- blica ademés els noms dels que conílituirien
xaelors, doncs no vindran en Pérez Caba- el Gabinet presidit p:! general Weyler.
llero, Valdelerrazo, n i Galanlino, la permaSegons l'osmentat periòdic, a Hisenda hi
nència dels quals a l'exlranger la reclamen
aniria el senyor Sànchez Toca, a Governació
assumptes de capital interès. Després dc la
el senyor VUIanuevo, a Eslat el senyor Covolaiió el Govern procedirà amb arreglo al
biàn, a Guerra el general Ochando, a Marciullat d'aquella.
rina el senyor Aiifión y a Instrueció PúEl quefo del Govern comentant les su- blica el senyor BureU.
posades conjures que exisleixen en el parSJSPENSIÓ
lil lliberal y que recull la prempsa, puMadrid, 28 maig. — A causa del tempoblicant fins els noms dels que constituirien
el Gabinet Weyler, ha manífcslat que tots ral s'ha sospés la cursa de braus que s'haeren perdones molt Idónees.
' la de celebrar avui. .

Í

joves pera que no poguessin després anarlos
amb exigències com els de fama.
Qui no conegui interiormont el teafre, creurà que aixó són afirmacions gratuïtes, que
les obres tenen éxil per elles soles y quo
les empreses rets poden ferbi. Es una equivocació. La bona voluntat de l'empresa entra per una gran part cn l'éxit d'una obra.
L'éxit no s'improvisa: so fa Jcnlamcnt y
ducs de les sev«p condicions indispensables
sòn el mantenir l'obra en el cartell y l'anunci. Es clar que si l'obra es dolenta, sï
DO interessa al públic, tant l i ía que l'empresa s'escarrassi. Però en el teatre català
hi han obres quo a l'eslrenarsc lingueren
molt poques represcnlaeïons, perquè l'empresa no les defensà com se niereïxien; y
després, represes per casualitat, han pigut
celebrades y han quedat de repertori. Sï a
l'cstienarsc s'haguessin mantingut en el cartell y anunciat & la manera deguda, Iiari<n
tingut l'éxit que a la seva bondat corresponia.

n
Les temporades de teatre català, fins que
ha vingut lo febre dc Ics traduccions, han
funcionat a baso d'un o dos èxits dels tres
autors considcrals d eprimera forsa y d'un
nombre dc representacions d'obres dels demés autora, sempre ! mateix pera cada obra
y pera tols els autors indistinlamcnt. Tantes vegades se feia una comèdia den Creuet
0 den Puig y Ferralcr, per exemple, com
una de cuulscsol infelfs milg analfabet delí
molts que han estrenat en la nostra escena.
Això na portat dos grans mals; que'Is autors, fora acl seu propri entusasmo, no tinuessin cap mena d'bstimul y que, llevat
cl petit cercle iniciat en icoscs literàries,
no s formessin nous prestigis. Do lots els autors novells que tenen positives fcondïcions
de dramaturg, el públic, cl gran públic, no
en coneix ni el nom. No a'hi ha cap que
amb l'estrena d'una obra seva ponsegueïxi
portar al teatre més de mllja entrada. Aquest
gran públic, no iniciat en el món artístic,
no coneix sinó tres autors catalans y encara
coníonent les obres d'uns y altres: en Gui-
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merà, l'Iglesias y en Rusiflol. Y un lealre
no pot viure amí) el prestigi de tres figures
isolades, per eminents que siguin. Necessita
que sota d'eües hl hagi el tou d'allres prestigis menors, que donguin una Impressió dc
cosa de conjunt, d'obra colecliva y no d'empresa quo s'aguanta per atzar, per l'esfors
individual dc dos p tres honu-s.
Si no, passa'l qiio ha passat en el teatre
català moltes vegpdcs. EI dïa que cn Guimerà, l'Iglesias y en Rusiflol han deixat de
escriure o les seves obres han fracassat, no
hi ha hagut res pera substituirlos y la temorada ha anat de capgirells. Sï los empreses
aguessin comprés dc la manera deguda els
seus interessos, consïécn nl el ne IK i en gros
en comptes de preocuparse tan sols d'eslalviar en els drets de propriclal el que poçuessin, això no haurm succeït y et teatre
català hauria tirat endavant de mancrà gli>riosa encara que li haguessin fallat en qualsevol moment les seves piimct es finires.
t ' n altre mal ha vingut d'aquest fonamenlal
orror econòmic Com que l'euiprcsa ,tcnia
pagada l'obra a un tant alsat dn íqueslcs
ligures, el m-teix esperit d'estalvi les conduïa a manté nïrles cu el car.ell encara que
fracassessin, pera rescabalarse en qunnt podien de la quantilat entregada. Y aixó, naturalment allunyava'l públic del teatre, contribuint a iniciar el descrèdit en que ha anal
calent el teatre cataU de mica en mica.

E

Pera arrodonir les males condicions en les
quals havia de descnrolllarse la nostra producció escénií·.i, vingueren després ies i n duccions. L'éxit del «Sher'oc Holiues» y de
la «Joventut de Prínceps encegaren els nostres empressaris y tols s'afenyaren a cercar
adclerats la gallina dels ous d'or en «ma
obra extrangera. Y els autors de casa s'han
vist completament arreeonats.
El mal ve de més lluny que no sembla.
Vc de quan un cert empressari comensà
a traduir del castellà obres franceses, donantlcs com sí fossin creacions seves. El

Madrid, 28 maig. — EI senyor Canalejas
té rebudes rcoit bones impressions Respecte
el couíliclo de Bilbao.
Els paleíes vaguistes do Madrid han ceUn combat
lebrat avui t'anunciat míting de prolesia conTànger, 28 maig—S'ha confirmat que en
tra el desarapar do les atrorilats en la reun reconeixement practicat per íotses fransolució de l'aclual vaga.
ceses, foren atacades per una nombrosa jarSe pronumiaien discursos fagosLsima,
ka, dues companyies do tiradors francesos.
S'acordà penislir en ia vaga.
Se sostingué el foc, meni res l'artilleria arriL'acte acabà en m i g del major orde.
bà y dispersà als a^essors.
En el combat moriren un oficial francès
I
y 19 tiradora. Els ferits dels moros ^oren
també 19, deixant en el camp molls morts.
EL CONSELL DE DEMA

7

Madrid. 28 maig. — Demà's reuniran els
L a causa del pretendent
ministres en Consell en el Ministori d0 la
Mequinez^ 28 maig.—Mulci Zin, Mulei I Govemaeló peia dospalxar nombrosos expedients y Ira.tar d'altres imporlanls assump- braliira y Mulci Bruker, celebraran algunes
reunions amb els visira de Ics càbiles udi*>
tes.
tes.
Aquestes intentaren el dia 23 un nou atac
RECEPCIÓ ACADÈMICA
a les tropes del soldà, essent rebuljades y
Madrid, 28 maig.—A l'Acadèmia de Cièn- abandonant l'artilleria vella que duien. Recies s'ha verificat avui la recepció del coro- tornaren a Mequinez.
nel d'enginyers don Josup Rodríguez MauMulci Zin està disposat a abandonar h
relo.
ciutat, quan els francesos avens in sobre ella.
Aquest ha pronunciat un notable discurs
Enlro les càbiles sovintegen les baralles,
quo ha sigut contestat pel catedràtic don
temenlsc greus successos.
Eduard Mfer.

DEL "RAID,, PARÍS-MADRID
LO Q U E DIU M. MONIS
París, 28 maig.—L'iluslre president de la
República francesa M. Monis, ha declara,
que amb el fet d'assistir a La sortida dels
aviadors del «aaid» Parfs-Madrki va volguer
donar una prova e\ ident de l'interés que tenia
el Govern pera aquest «raid», y afirmar amb
la seva presencia la simpatia quo pera Es pa
nya té la nació francesa y el seu Govern.

MALALTS ILUSTRES
Madrid, 28 maig. — E l «leader» socialista cn Pau Iglesias se troba quasi ja restablert de la makiltía que durant alguns
dies i'fau retingut al l l i t
L'úllim «parlc» de la malaltia del senyor
Pérez Galdós d.'u que se l i havia advertit
en l'ull operat una lleugera reacció inílamaloria, però que avui l i ha disminuït y
que l'ull l i presenta un aspecte excelent
L'ilustrc malalt ha conversat avui llarga estona amb alguns amics.

ARTICLE COMENTAT
Madrid, 28 maig. — En tols els círcols
polítics 9 'ha comentat moltíssim un article quo publica «El Imparcial» so'scrit pel
visprt sidi nt del Coi gris, Gómez Acebo.
Aquest senla en el seu article les següents aíirmaeions: Respecte la substitució
dels consums diu aue perjudica d'una manera enorme ab pobres y afavoreix a's rics,
permetent cpie la minoria republicana de
I A.unlnment de Madrid disposi de 5,000
credencials.

LA MAJORIA DEL SENAT
Madrid, 28 ma g.
24 hores abans do
de substitució dels
carta als senadors

— El senyor Canalejas,
la volació del projecte
consums, dirigirà una
de la majoria.

L'AVIADOR GIBERT
Vitòria, 28 maig. — L'aviador Gibert rebé anit lerminants telcarames de la casa
Bleriot dientli que conilnués el vol fins a
Madrid o desmonlés el seu aparell fracturantlo pera París.
En G berl resolgué continuar el seu vol.
Avui a l'anar a remonlaiso s'acoentuà el
temporal y se vegé oblgat a descendir desseguida.

bon heme va eroures autor, perquè ompli nava de grcllíries en cata'fi la traducció
castellana de l'obra original. Sentí que la
ubiiguesa de la glòria l i omplia de fums
la testa. Y d'cquclte hora trií contra lofs
els autors indislintoinenl, pera que no fessin ombra a les seves produccions meravelles s.
El negoci era clar pera'l tal individu.
Cobrava un sou com gerent de la empresa; cobrava més que'Is autors de primera
fila per drets de representació; y encara
(iue'1 teatre anés mi umcnt, tot plegat pujuva m< It més que la part quo pogués locar'l d" l i p.rdua lolal de l'empresa y
satisfeia b s.va vanitat de passada. Aqucste igoisU» combin cons d l usdit empitssarï sòn la primera de les causes que han
conduït el teatre català al miserable estat
en que's troba.
Després, com ja hem dit, ha vingut la
fallem de les traduccions. S'ha traduït a
tort y a dict ;n. nt darrcia de l'obra d èxit.
Y la multiplicitat dels fracassos, prova
eloqi'ent d'isser molt més difícil tiobar un
èxit amb una traducció que amb una obra
or g n.l, no ha servil de cap experiència.
Avui, l'espiés d'haver triomfat exclusivament
amb dues obres catalanes, «Els Zincalósa
' «La Reina JOVÍ», l'empresa del Teatre
'rincipal diu a boca plena que l'any vinent no farà més que traduccions y, com
de caritat, obres den Guimerà, l'Iglesïis y
cn Rusifiol sï de cas lin porten. Segons
so anuncia, així que acabi la temporada,
l'empressari y un seu ass ssor, que |a seva
Impotència pera crear res original fa gran
p r t d a l de I s tra'uc i ns, s rliran cap
a l'exlranger j era contractar el decorat que
necessiten. Ja no n'hi ha prou de traduir
ks obres; pera major glona dc la nostra
dramàtica c t i a r a , es n.c s-ari també que
lot el i ovat d 'ecena vingui de fora.
No cal es.'orsaisc en demostrar cóm, per
aquest camí el nostre teatre arribarà jivial
a gloriosa florida.

Í
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Ela

francesos

castigats

Rabat, 28 maig—El total de forses que's
dirigeixen a Mchedia al manament del coronel Broudier, puja a 2,050 homes y dues
bateries. ,
Se sab que les partides soltes de cabilenys els agredeix contínuament, causantlos
pèrdues. ,
Darrerament han mort un capità, dos t i nents y molla soldats.
E n Mulei Hafid
París, 28 maig—El corresponsal a Fcz do
«Le Matin», diu que Mulci llafid realisa gestions pera que'Is francesos persegueixin pis
benimitir. ,
Ei s o l d à vol fins mancar amb la forsal
expedicionaria.
Igualment demana que'l contingent
de
francesos al Marroc s'apugi a 50,000 homes.
Això s'interprefa com una clara demanda.,
del protectorat de Fransa. i i

L'AVIADCR VEDRINES
EL CONCURS D'AVIACI!)
Madrid, 28 maig. — L'aviador Vcdrine*
s'ha dirigit aquest matí sense avisar a Jctafe. Una volta allí ha montat en el Beu
aparell y ha vingut volant a Madrid evolucionant sobre'l P&lau.
El públic que assistia a la parada l i tributà una entusiasta ovació.
Després l'aviador s'internà a Madrid recorreguentho lot enlairat a oonslderabble altura y se dirigí a Carabanchel, aterrissant
en l'Aeròdrom dels Quatre Vents.
Vedrines rccorrogué a primeres hores da
la tarde diversos earreis acompanyat d'alguns
amics. A son pas, el públic l'apiaudla.
Aquesla tardo visità l'Embaixada francesa, es ent rebut per l'em baixador.
Amb el sud exprés en Vedrines ha marxat cap a París.
Tomarà a primers de juny pera p ndre
part en la setmana d'aviació.
Pera aquelles festes, se compta amb el
concurs dels aviadors Maurais, Loygjrri, Gibert, Grandell.
També h l pendran part alguns aviadors
militars. •

Es possible en aquestes rondic;ons qce'Is
autors catalans puguin produir les obres
fortes y fotentes que se'ls demana"? Es possible sobre lot que's .'o:mi cl necessari planter d'autors joves pera substituir els que
avui tenen nomenada mian aquests declinin?
La resposta fora boldeia.
Y dc remei no n'hi ha més quo un.
Que'Is ç. utors deixin de tirar cadascú per
la seva b nda; que deixin de considerar el
teatre desde l'exclusiu punt de vista individual que ara se'l miren; que no vcgïn
tan sols en el teatre català un instriuncnt
pera satisfer la propria vanitat o proporcionaise un p.bt guany; que no se I nurtll
Lxciusivainent com marc e.e l'obra p n p r a ;
quel tinguin per l o que es, per lo quo
ha d'esserj la resultant d un &fo:s colecliu; quo ajuntin les seves forses pera di ,niíicarlo y dona:li vida; aue procurin sobro
lot (crio un lloc de noble lluita, de franca
competència, ont se triomfi per la bondat
de l'obra.
Pera conseguir això es necessari que entre l'obra y el públic no s'hi interposbt
cap mena d'interessos que no siguin els
purament íir Istics. Que les obres triomfin
per la seva excelencia y que no puguin
entrebancar el seu triomf c o n t i n u ions econòmiques de cap meno. Es nece-sarï, en
una paraula, que'Is autors cobrin per lo
quo produeixin les obres, seg-ns el tant
per cent que's consideri equí at'u, desapai
reixent per cemplet aquesla i ril nl de~ g ial^
tal del tant als.t, que es causa d3 que les
empreses tirgiiiu un interís en tallar les
ales als joves.
Si els nostres autors de primera lila senten amor al teatre que ha sigut pedestal
de la tera gloris, ells lian d esfer el« pri-.
mers cn exigir que aixó so tassi. No is de
creuie que cap d'ells s^ul d'un egoisme
tan insensat, que prefereixi no de'xur res
darrera seu pera evitarse pos ibl<-s competències. Y econòmicament ne hi han do
perdre res, perquè la »eva tima .ic/uai cs
segura IL··.n·a dc que les
6brt0 v r w i
per molt tei ps les que mCj pic Ja n in
i1

KEI Poble Català,,

to. —Demà, dimars: «El flechazo. y «Los bo»»- lunya, que se correran en el circuit Vilasarbones».—Dissapte, beneüci de Artur La Kiva. Mataró-Argentona-Vilasar, el
amb «Lo cursi» y «El abolengo».

ESPECTACLES

Diumenge, 4 de jony de 1911 S

Teatre Granvia

T

EATRE PRINCIPAL (CATALÀ). — Avui, dilluns,

Companyia còraic-lírica y d'opereta VegaítafeMt íe lo \mm& tom mm
Puchades. — Avui, dilluns, tarde. a dos quarts
Tirde, a df>s quarts de quatre, darrer dilluns, de set, gran rermouth. a actes: primer, «La mat i r c 56." representació de l'hermós drama recila» (nova) y «La Macarena», dos èxits grandiosos.—Nit, a leï nou: primer,
del gran Guimerà,

u rai is -11

JUEGOS

u m m

MALABARES

èxit de la senyoreta Girona y de tota la coraNit. • los nou: LA TORRE DKLS SUSTOS y panyia; segon,
57.* representació de Tobr» del dia,
Protagonisia, lenyora Xirgu; direcció, senyor
Gim n. z; decorat Vilomara, Moragas y Alarma.
_I>em LA REINA JOVA. — Divendres, funció ded cada y en honor de 1 aplaudit autor
Juli Vallmil ana, amb motiu de la sa. representació de la seva obra

ELS ZfN-CALOS (Els gitanos)

T

EATRE ROMEA- — Companyia Pere Codina.
Avui, dilluns, benefici PuiggarL A les nou:
«La malalta fingida», comèdia en tres actes,
traducció dcn Lluis Puiggarí; «L'oncle rector»
(dos actes). — Dimars, «La verge boja»: estrena
de «Servei d'amic» (comèdia en un acte, de S.
Bonavia). «El bon lladre» (un acte).

TEATRE TI VOLI

Gran companyia Italiana d'òpera còmica y
opereta de Amadeu Granieri, dirigida per Adrià
llarchctti. — Dilluns, 29 de maig, nit, a les
nou en punt: quinta representació de la cèlebre opereta en tres actes, del mestre Franz
Lehar,

l i conte di Lüssembargo
Butaca amb entrada, 2 pesaetes. Entrada genencral^so cèntims.

Concerts

E l trust de los Tenorios
E l príncipe sin miedo

T E A T R E NOU

Avui, dilluns, tarde, a les quatre, senzilla,
10 cèntims; 2 actes: primer, «Pantalones en
danza»; segon, «Medianeros floridos», per la
Montoro y la Tornamira —A les cinc, especial,
a preus de doble. 20 cèntims: primer. «Fea y
con gràcia»; segon, la sarsuela cn dos actes,
«La moza de mulas», triomf de la M mtoro y
Vifias. — Nit, a un quart de dèu, funció sencera, 30 cèntims: primer, «Hue'ga de criadas»,
gran «maebicha» de les escombres; segon, la
opereta en tres actes, <E1 conde de Luxcmburgo», aquesta companyia canta millor que
ningú aquesta obra a Barcelona; la vers'ó espanyola de Cadenes supera a l'original. — Demà,
dimars, benefici de Pep Vifias, estrenantse la
impressió escènica, «L'Espanta», de don Juli
Vallmitjana.—Divendres, 2 de juny, estrena de
«La caricatura del general», — Aviat, el m?s
gran èxit de Madrid, «Gente menuda», de Arnicbes, Garcia Alvarez y mestre Quinito Valverde.—Se despatxa a comptaduria.

Localitats: Casa Dotesio, 1 y 3, Portal de
l'Angel, magatzem de música.

G i M t a i i r a m di! novetats
Concerts tots els dies pels professors Munner, Font, Tomo, Valls y Lambert
f 9 foi^OVO
Restaurant a totes hores,
I i a X C l 1 OZríl luxosos salons pera banRambla Mitg, 36-38 quets, servei a la carta
— Telèfon, 1.434 — cuina francesa y espanyola

Gran Eden Concert

E

ALCAZAR ESPAfJOL 7.0ai<5. y
Gran cafè concert. — Restaurant de primer ord*
Tots els dies tarde y nit, GRAN TROUPE
DE VARIETATS. ARTISTES ESPANYOLES Y EXTRANGERES.

F

RONTÓ CDMTAL — Grans partit» tots els dies
ales qaatre de la tarda. — Dijous y dissaptes, tarde y nit.

CARRERES O'ADTOIOVILS

HERPES

(interns y

Exit delirant de la nombrosa troupe franco-anglo-espanyola, en la qual figuren
3VCU.O. 3 3 3 3 A . r » . I j i I - l W J 3 1 ·
Z1. 33e-vrlXXe - O x T - o r X i í a . d »
Entrada, lliure — Butaques, gratis

mxierns)

OBESITAT

Cmoròfulem, Tuhenculosia, R e u m a , Qola, M a l
d o p o d r à » etc, se curen radicalment amb el Aixarop an'.ihumora

P u r i f í c a n t e

R .

1;

la Ua íe

( Edisson )
«Verdadero amigo», «La cura de la suegra».
<La hija del jugador», «Billetes del banco falsos», y altres de veritable èxit,—Important:
A fi de complaure a la nombrosa concurrència
que no pogué assistir el dia de l'estrena, se
projectarà, tarde y nit,

SIXTO V

Demà, dimars, dia de moda.

Cine W A L K Y R I A

— Ronda Sant Antoni, cantonada Riera Alta —

(excés

O b e s í f u g o

Amb el seu ús des?pareixen ràpidament els p i c o r s , t a q u e m ,
g r a n a , e s c a m e s y demés manifestacions de la pell, les g r a *
n a t a c i o n s , p l a q u e a y u l o o r a o l o n a de la boca y les
<i IKT urcs naturals, y els tíolora deies articulacions y els óssos

SSlfa??^ 3S
capità^l'^S

OBSiRUCIOMWiijïí

( Pathe )

do

greix)

R .

MALALTIES

Cim rmmolm mmpmolmtm dol m a l a » ff-

se combat y se curen les malalties propries dels obessos amb l'Aixa'
rop Fundent de la grassa sense donar lloc a males conseqüències-

S a o z

De venda a les farmàcies: Hospital, 2; Princesa,

Avui, grandiós programa en estrenes: les i n teressants pelicole» d'art

!!ÉiiyyEiinfliiiíii!y

COPA BARCELONA

—

G R A N CINE BOHÈMIA

€spant/ol

Companyia LARRA - L A RIVA. — Avui, dilluns, dia de mo la: les dues comèdies en dos CAMPIONAT ESPANYOL D'A M A T E U R S
actes, «Los iotereses creados» y «Eloso muer- organisades pel Real Automóvil Club de CalaLDORADO ( T E A T R E D E CATALUNYA).

PRÒXIMS DEBUTS

Music-Hall Parisien — Unic a Barcelona. —
Tots els dies, tarde, a dos quarts de quatre;
nit, a dos quarts de dèu: Gran espectacle de
varietats.

RICARD C A L V O

Local còmodo, capis pera m 5» de mil persones, cArrega general, 27 tripulants v T
^
fet exprés pera cine; únic que projecta amb
De Cetle y escales, vapor J j L ^ R r r ,
claretat y sense oscilacions.
Grans estrenes tots els dies.—Preus econòmics- de 490 tonelades,
general, 19 t r i p u l a n t ^
^
«n*
•
De Gandia, vapor espanyol
-ta* .
mm\m
m m \ m de 354 tonolad*. capiu' C^,,,*7'
^
r e ^ general, 23 trip^dants v
1*4 2
UNOIAL PALACE- — Concerts Santos tots els
De Valencià, vapor espamJ
P^to.
. dies. Coberts deade pessetes 3 50 Els divendres, boullaibaise, Dissapte», menú corrent de 554 tonelades,
re^g™^
25 tripulants y g ^
S
y vegetarià.
• De Marsella, vapor espanyol . o 1 1 ? ^ ^
de 998 tonelades, tapità
BS
general, 24 tripulants y 19
c í ^
Dnformaciò
marffima
D'Albuitol.Uagudesíanyonv^
*
tillo», de 19 t o n e l a t ^ c i n i t à T60" * " Ca,
Moviment del port tltl dia 2S de maig
tomàteca, 6 tripulant
W C**Wi
De C a ^ i i r i , bergantí halià «TÍK-,
374 tonelades, capità T o n i c l ^ ' ^ , *
EMBARCACIONS ENIRADS?
vegetal, 11 tripulants.
^ ^
carb6
De Bilbao y escales, vapor espanyol «Cabo
San Vicente», de 1,107 tonelades, capità Goscaseachea, amb cArrega genoml, 25 tripuInformtM * ta carn Aiw6, M*RLSTANY VINS
^
lants, 2 passatgers y un d© trànzit.
L
a nota dominant m nostro» m
De Gijón y escales, vapor espanyol «Elorrio», de 1,514 tonelades, capità Iturriaga, amb de calma completa, puig 8ún Cal!
carbó, 23 tripulants.
mes les operacions que's realison r5"8'1^
D'Ivissa, vapor espanyol «Lulio», de 318 el
comerciant •a icr
fer les
les compres
comnres ''1lmit«m
c. v-uuitiuaui
m.. Uls«
lo-ieladee, capità Descallar, amb càrrega ge- tament l i són indispensables, lo (
^"cneral, 28 tripulants y 9 passatgers. (
rectament explicable, donada la 'Ue tX ^•l·
De Palma, vapor espanyol «Bellver», de baixa en que sembla estem abocaurnnt ^
788 tonelades, capità Amengual, amb càr- la setmana transcorreguda no s Jy f" .Urant
rega general, 39 tripulants y 33 passatgers. s'hagi accentuat aquesta tendència d'Jr qut
D'Almeria y escales, vapor espanyol «Vi- els preus en la proprietat se sostP
^
cente La Roctaa, de 736 tonelades, papài mateixos límits que la anterior
^
Gran, amb càrrega general, 50 tripulants y tots modos, la (lulxetat es evident
^ ^
5 passatgers.
L aspecte de les vinyes es en
D© Tarragona, vapor grec «Pandia Al Ra- molt satisfactori, y si bó'l temps ni ^enerj|>
Ue», do 1,151 tonelades, capità Levantis, amb hem tingut darrerament podia f-r'65^'
blat, 21 tripulants.
atacs de «mildew», se creu dificil P„ ',R,CR
D'Albuflol, llagud espanyol «Àngel jfc la donada la previsió y energia amb Q»!8'!AD;'
Guardia, 16 tonelades, capità Ferrar, pmb cura combatre aquesta malaltia.
Pro.
tomàlecs, 6 tripulants.
De Roses y escales, vapor espanyol «Nu©vo Ampurdanés», de 172 tonelades, (capità
Gelpí, amb càrrega general, 12 tripulantsDe Londres y escales, vapor norueg «Cuba»,
de 451 tonelades, capilà Store, amb càr- L'Observatori Meteorològic de l'Un'
rega general, 15 tripulants.
anotà ahir els segienU datos:
*"
De Scgone, bergant! italià «Mario C >, de
349 tonelades, capità Carbettí, amb carbó
vegetal, 11 tondades.
i De Calaymoni, bergantí italià kAda», de
512 tonelades, capità Del Cario Paoli, amb
carbó vegetal, 12 tripulants.
761'87
ENE
753'07
Pera Castelló y cscaks, vapor espanyol
«Inés», de 138 tonelades, capità Luzarraga,
amb cérrega general, 12 tripulants y 87 pas- En les
Màxim»
Miulma
satgers. (
PNUí
Sol
22-2
Omb.
I4'8
De Sant Caries, balandre espanyola «DoOmb. 19'ojRolL 14*8
mingo Blanco», de 65 tonelades, capità Insua, amb sal, 4 tripulants.
De Marsella y escales, vapor espanyol «Alci ra», de 659 tonelades, capità Espian, amb Imprempta y estereotipia, Fortuny, 2 ta.

Petit Bertin
The Felitos
MISS PAEA PETERS
PA1A M
- toH Èmm • \

Dimars, 30 maig, CONCERT DE PIANO

Se despatxa a comptaduria.

Obert l'abonament a 10 úniques funcions. —
Vegis programes y cartells.-Debut, 3 de juny.

Contím'ia obert l'abonament per 15 funcions a DILLUNS, DIMECRES y DIVENDRES de MODA, en l'administració del
teatre, fina el dia primer de juny

Avui. dilluns, ^ran programa de pellcoles.
Ovacions continues a les colossals atracdons

la Mnsi

Dimecres, estrena de

Çran Zeaire

: : : M PIA 6ÜERRER0 : : :
Fernando Díaz de Mendoza

GRAS SALÜ DOl

estrena y triomf d'aquesta companyia; y tercer,

Despaig a comptaduria.

A L A MERCÈ

PREUS DE LES LOCAUTATS
Noves varietats a les grutes. Gran programa:
(pera les tribunes o xials emplassades aVilasar): «Actualitats
número 32», «Malalt de cuidado»,
Palc amb sis entrades, 150 pessetes; devante- «Catàstrofe del
ra de tribuna preTerencia, 13 pessetes; tribuna ^e isa», y altres.raid París-Madrid», «La recompreferència, 12 pessetes; lliure circulació, 101
pessetes, devantera de pMouse, 6 pessetes; entrada de pelouse, 4 pessetes, entrada de cotxe
amb «chauffcur», 10 pessetes. El timbre mòvU
a càrreg del públic — Despaig de localitats en
la taquilla del teatre de Novetats.

E L AMOR Q U E H U Y E

L A REINA J O V A

Dilluns, 2 9 m a ï g de 1911

—

SAEZ

oomtmcoH

món dm o o m p o m l o l ó
va g a l a l y dol lol l o larablam. — Oo n i a n t
38 mmym d'émll y m l larm da ouraoloam.

S a e z

Amb el seu ús, els obesos, sense privarse de menjat y beure lo
necessari, enflaqueixen, y sense subjectarse a exercicis fadigosos
disminueixen la grassa y s'aprimen, desapareixent les molèsties y
Curantse les malalties que sofieixen.

Rambla de les Flors. 4; Pelai, 9; Escudellers, 75. Consultes gratuïtes de paraula y escrit amb el metge

Rm S a O X

U R I N À R I E S

I r r i t a c i o n s , p r o s t a t l t l s , o l s t l t i s , estrenyiment»
etcètera, se curen, siguin recents o antigues, amb les plldores vege.i'i

F l u j l c l d a

R .

S a o i

Amb el seu ús paren a les poques preses la coïssor y U fonSeadi
d'orinar, desapareixen les secrecions anormals y les mucosiu·j de
U orina, que s e-epeleix fàcilment y sense sediments, y els milalts
amb la salut recobren el tò y vigor per Juts.

O o m ò l t e c h , plassa Bonsuccés, 2, y Sitjas,

1

pçl.

» i r ^ . H . X 3 \ r mm O J P T I C

P o r t g i t ò no vos desfèu immediatament y per sempre
d'aquesta Daga, d'aquest eezema, d'aquestes malalties de la pell que vos fan la vida insofrible?
F e n g u é conserveu aquesta malaltia quines conseqüències poden ésser gravíssimes?
'•nfliò no empleeu immediatament el nou mètode
del senyor L . Richelet?
Sens vacilació deveu seguirlo, perquè no podeu Ignorar
les curacions, moltes vegades inesperades, obtingudes en sa comarca.
i l t f o r m e u s e y comenseu sens més tardar aquest
tractament; aquest és el millor consell que vos podem donar.

EGÍPCIA
ÍE

a i s toportam n'Espanya -

lülDnrfollt'
•Ha^rva uaaaii

23 m a l s

L.

R I C H E L E T ,

T o m s

<3Lo

x>r©oisl<5

pera mecànicay rellotgeria

a IK m m i I MM ( f l M

BASTIDA

y

T R E S

Exposició permanent de dormitoris, men,idora, despatxos, salons, etc.
u—iú.
Gransraa^atr-emsamb 12 portes. Menaa
bal, númeio 30, y S int Pau, 50, SJySl^
Mestre 1

R E G A L O S - m

Pcrab.UL·rstnst caun c»

de baU y en lot- classe de sociel» ' ^ a i
n ú m y m * Nadal ún.c. qye ^ " ^ e . daise particnlar fa sort» d un c o ^ ^ o i
rara qoe tiníuin quaranta ^
d^ ^
de la Boqaeria, a, entressol

PELAI., N.ü 6, PRAL. - SASTRERIA LOS TRES REGALOS

ú a l s a t

•

4

B A L N E A R I

B E L A OLOROSIS, ANÈMIA, D E B I L I T A
amoblats pera famílies. N'hi ha de tots PREUS
y's LLOGUEN pera totes let estacions de l'any.
X J X A O Q - U JsUEl d o
3CA.3LÍII3TJ6S,

s

a n y

t

o r

CARRER ESDUDELLERS, N.0 6 • (PROP L A RAMBLA

Yliril^tfflf9

ilimiaUij»

)

Unic dipòsit:

p a r a

Tot cosit, sistema A M E R I C A , el
més acreditat per sa solidesa, al
P R E U ÚNIC de pessetes

LA POMADA y ESSÈNCIA A N T X I I E R P . I T I Q U E S de. BOTXA, preparades pet
Borrell, curen d una manera prodigiosa els bnans j demí» ma!.Utiej do la pell por inveteiades que si'uin. Són tan srans les virtu's d'aqiMtia remeis, que s lian carat amb ells persones
que tenien molt arrai^ats els brians y que cada estiu tenen do psnlro banys dalgile* lulfuroses,
sense lograr «corarse.
>
v
>
<
^
,
.tuiuiav.
Fannacia Borrell, COMTE DE L'ASSALT, NÚMERO JS
(cantonada al carrer de Sant Ramón).

KonsSa S a n * A n t o n i , n ú m , 7 0
S a l m e r ó n , n ú m . 17 ( G r a ó l a )

FORA P È L M O I X l

ESQUELES

Ma íTÜOSl^

S B N'ADMETEN

AN AQOBS

PREMFTA,

FINS A LES T R ^ DÍ
CA MATINADA

EI^ ÍOLVOS COSMÈTICS DE FRANC treuen en poca minuti el pèl de qnabefol part del ci«. mata se« arrels y no toma a sortir. No irdu'l cutis. Aquest defílatori ea ntilissim a les tendres que nagnio píl moixl (rello) a la cara y bra~sos, pera que així poeuin
irio.
— S 11 pet endavant se reben
rens
UN POT,
Mn.n o segells de corre»

et37xxxeto 1 ct B o x · x · o l l
COMTE DE L'ASSALT (CABRER N3U), NÚMERO 52. - BARCELONA

DE L

Xn.tOX·XXXOS

D I A M D C V U A D i ï n i k l l l l l i C ',0 "ogaer, desde 3 fins a 1$ pessetes al mes
n n i l U O I n n l i n i U n i U n i a Carrer del Braç núm. 70, entressot primsra

} L O I N C R E Ï B L E

PASSEIG DE GRACIA, 18, Y CANUDA, 7

í

XALETS

m u r D en *•* ,>iP'',,ec*· '"|iefrulu i.P""
U m C . f l indiques, y sobre geare^ pianM
carraaiges j to;a garantia que coavinguL Kirnbla de Santa Mbnlca, enirc^ot

Tots els serveis d'aquesta emi
empresa
se ran desinfecta's gratuitament
a
gratuïtament a domlcil

Abans de comprar hi ha que visitar aquesta antiga y acreditada sastreria: es el
que ven més barato.

follel, DasU dlriElm \\ «lyor

100,000 camises blanques, fluixes, de
piqué, cèfir anglès y del país, a 2*95,
3445 y 4*95 Ptes. les més superiors.
Pantalons amb botes franela anglesa,
a 12*95 Ptes. - Ermilles gran fantasia,
desde 2*95 Ptes.-Bastonsanglesos a 2*95
pessetes.-Corbateria, desde 0*25 Ptes. una

G R A N

Unta'
IfUln.

L O S

P. M A D O Z , N U M . 1, P R I N C I P A L

farmaceuUr..—D. ANTONI SERRA, farmaceutia

SBNRolifl

economia verífaf en eh preus

P r i m e r a c a s a d ' E s p a n y a m o n t a d a en a q u e s t a f o r m a
T r a j o s a mida, en e s t a m s , l l a n e s y x e v l o t a , a X O duruS.
REPRESENTANT
A b r i c s , genres alta novetat, t a l l a n g l è s g a r a n t i t , a X O durus,
dels torns y útils de precisió
Ademés s'entreguen
m
^
-m~j^<0·-=* 1 ca
C0BSÍ8y de les acreditades M n f t h p V a cada comprador
JJL
cAiJ.IS
tents en
mes suisscsmi.-ci irtULiiicjf Un sòlid parell de calsat.—Una bona camisa.—Una elegant <*orbata novetat
T o t
jpor X O clurxis T o t %>or X O
d u
Franciscà Layrot

D. JOSEP SBOALÍ ESTALELIA, Rambla de les Flors, 4. farmada (Centre de
D.VILADOT,

m u r D en I.1 hipoteca y sobre vilon
U í r l L · l l desde'l } penoo anyal, en lletres, proprietaris, indistriaU y comercianíi.
desde"! na per 100 al mes.

MOBLES DE A. DIRAT

Torns pera aacionals

Barcelona —SENYORS VICENS FERRER y C , Comer», 60; farmàcia y drogueria y M seva sucurs"!.— SENVORS FILIS D I J. VIDAL v RIBAS, Moncada,
numero ai, íarmada y drogueria y les seves sucuisals.—DOCTOR ANDREO,
Rambla de Catalunya, 66, farmicia.—SENVORS URIACH y C . * , Mosca da, 20
dmaerta SINVORS RIUDOR Y I'ARÍ», Porta de l'Angol, 14, drogueria.—
especifica).

Central, Pelajo, 44 lelèfon 1,113 -

Í A E O l P O i A es l'única funerària que posseeix Cambra de Desinfecció,
no servint cap artefacte sense q.ie sigui prèviament desinfectat.

Ei preu del tractament es proporcionat ab totes les condicions
de la fortuna.
H i ha també un tractament pera nois de 3 a 16 anys.
El senyor RICHELET acaba d'instalar dipòsits a totes les farmàcies y drogueries d'Espanya.
U n follet, en llengua castellana, tracUnt de les malalties de la
pell, serà enviat gratuitament pels dipositaris a totea Ics persones
quc'l demanin.
Pen oMslr i r a M a M l vm

ali telèfon -

Gtac assortit en gafes y lentes de crlstill dc
roca de primera classe, a 6 PESsares. Unt'l
d'aigna cristall insnperablo. Pre u rcJuiu. Se
serveixen amb exactitut y rapidesa ell cnciíreg» del» senyors metges y oculistes. — SejJrantisen els objectes.
ARCS, j 0UNT A LA PLASSA NOTA

DE

ESPLUGA

FRANCOLÍ

ESTACIÓ D E F E R R O C A R R I L ; A MES D E 500 M E T R E S S O B R E ' L N I V E L L D E L
A 5 MINUTS D E
E S L A MES A C R E D I T A D A D'ESPANYA. D ' E F E C T E S M A R A V E L L O S O S E N L A

V a l o n o l a

y en totes les pn
). — T o l o f o r x
Q-VOQ

^

- . I·IIIDROTERA^A;
^pal,PFarm.cies y D - ^ ' ^ A

