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Els seus desconsolats espòs D. Antoni Fernandez, fills don Emili, Alexandra, Napoleón y Antoni,fillespolítiques, nets, nets polítics, netes
polítiques, besnéta, nebots y demés parents (presents y ausents) y la
raó social A . E . F . dita N a p o l e ó n , al participar a sos amics y coneguts tant irreparable pèrdua, els preguen la tinguin present en llurs
oracions y se serveixin assistir als funerals que, pera l'etern descans de
1 a seva ànima, se celebraràn avui dilluns, 29 del corrent, a les deu, en
l'Iglesia Parroquial de Nostra Sra. de la Mercè.
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SIGLO
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Efectes de Uíntse
Complet assortit en sacs de ma, maletes, mundus, sombrereres, necessers. Cistells brenar,
Gots, Cantis, Botelles "Thermos,,

ta segueix a traven dà la terra y mercès an
aquesta insistència do ï'amor de la canlatriu
pel vell Crist, ha pogut aquest fer un nou miracle, que la prempsa catòlica, suposóm quo
s'apressarà a divulgar. «Pel Juny—son paraules textuals d'eJJa—mo troba\a a Granada.
Un estudiant amic, me va demanar pora'ls
exàmens una mascota. Jo ja'ls hi ho dit que
soc molt devota del Sant Crist de Balaguer.
Doncs bé, l i vaig donar una medalla de la
miraculosa imatge y mercès an cila, l i varen
donar «sobresaliente...»
i
Es de creure que'ls estudiants, no'a cansaxàn de denmnar medalles à la senyoreta
Chelito, y qua aquésta, edificada per aquests
ndiades, reuundarà a la seva vida raondam, acabant els seus dies recaladà y relügiosammt. Molt peleadora fou .Maria do Màgdala y si no estèm equivocats, també ho va
ésser Santa Maria Egipdaca. Thàis, 14 corüsana alexandrina, cregué amb les cnsenyanses da l'abat Pafunci, y Sant Joan Crisóstom, es fama qua convertí a més d'una
L COMITÈ de Defensa Social acaba de corüsana, Cordo agustiniana, té per patró
obtenir una victorià. Podríem dir el ca- an aquell gran pecador empenedit, a Sant
toHfianifi, empró seria massa, y preferim ofe- Agustí, qua va saber trobar desprès de freriria a l'esmentat Comitè, arca santa de totes nar els seus instints, el camí de la suprema
Dea morals, guia de pecadors, flagelador da grada y de la suprelma sabiduría. 1 Perquè
vicia, esperit sant que vetlla damunt els caps no ha d'arribar a ésser la «Chelito» un moincrèduls y propicis a coronarso amb flors del de perfeodó cristiana? iPorqué hem de
del Jardí de Venus.
1
desconfiar da véUrda, purgant els seus peLa «Chelito», acaba de fer unes exemplars cats, cantant al cel com abans cantabé'l mon,
declaracions al setmanari de Lleida «Poticra- tota bella encara, en l'hàbit bianc d'una
cía*, confessant en elles que estima les vene- ckrissa? De vegades el camí d'un cafè conrandea tradicions y que viu dintre de la cert, també pot ésser el camí de Damasc,
més fervent fé religiosa, que no han pogut
els amors terrenals, allunyaria do l'amor el Ja veu et Comitè de Defensa Social com
cel. La senyora «Chelito», oontradelz on aqueü tel volta ta malament, recriminant les gàses
furienl poeta oasteM que afirmava que pera y da cupleto de Ics senyoretes «Chelitos»,
viure en santa calma, o sobrava't cor o so- La senyoreta «Chelito» es devota, i Qui sab
brava l'ànima Ella, mestra en pràctics elec- si dia, com aquell malabarista dol conte da
tidsmes, ha lograt la comunitat de la carn y l'Anatoll í-ranoe, qua feaa com oració do
da l"ànfima, posant després del pecat ta pe- la Vergei, ois seus jocs davant de l'altar,
oferintli el present de lo quo era l'alegria»
artenda y de la frivolitat, la fe.
la passió y el profit do la sova vida, no ofeA fes preguntes del periodista la «Chelito» rirà també ds seus cuplots, com oradó y
ha dit: «Tota els anys vaig a Balaguer. com a penitancia?
, (
Soc molt devota del seu Sant Crist, ol qual
mentres visqui seguiré visitant». Algú podria Y heusaquí com els cuptels do la senyoresuposar que anar a Balaguer a veure'l Crist, ta Consudo Portola, poden constituir un cues vella pràcüca per tothom seguida y en la riós cas de masoquisme rejiiglós..;
qual el sentiment religiós es possible qua
— a —
pera rés intervingui, mes la senyoreta «Chelito», com à esperés l'objccdó, segueix dient:
ERA donar una conferetnda sobre nostre
«A l'anar a Balaguer, no ting cap mes objecte
literatura y idioma en ol Círcol de Beque veure'l Sant Crist y rés més...» Y a l'arri- lles Arts y altre sobre les Mancomunitats en
bar an aquest^junt de I interviu, el represen- l'Ateneu, ha sortit pera Valencià el distintant de l'històrica capletista, afegí; «Y do- git escriptor nadonalista don Miquel Durún
nar cinquanta duros, pera misses.
y Tortajada, diredor da QOSUO estimat conAquesta devodó ger la tradicional imatge frare «Diari del Sabadell»,-

da propaganda industrial, éna ha ootrtelnsut
de la DEKcesitat de reorganitzar l'agiupació
editora d «El Cor dol PubLe», a ti de que
aquest, tenint ei' capital quetaeoessitatota
empresa poriodísficB y el personal que reclamen ets serveis d'administradó, surti ei
periòdic and) rigurosa punlualilnt, se remeti oportunament als corresponsals y suscriptors y estengui, em fi, el seu radi d'aodò fins
ai tasts amagat poblet de la nostra terri.
Aqueixa tema d'orgtmilzadó la tenim gairebé euillüeüda, però amb tot, no'ns ha permès la publicació del número corrasponeut
al dijous de la passada sefmnnl. Per óixó
ens mrígün ais suscri plors, als cojTefepensals,
als pirotecHors, a tots eis quo s'interessen pel
nostre setmanari, pregdntloshi que, fentse cérreg de l o abans exposat, ens perdonin aquesta suspensió forsosa, la qual quedarà comfpensada amb la publicació d'un número extraordinari.—Ei giupu editor d'cEI Cor de*
Poblar
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Caisot amb sola de cínem Les Mancomunitats
en el Congrés
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Polaines, Cananes, y Sarrons pera Cassador

Conferencia pronunciada a la Sala Imperi, per en
S e c c i ó

d e

F o t o g r a f i a

Gran varietat en Cambres, Trípodes, fanals,
cubetes y demés accessoris. Plaques Lumiére,
Jouglà, Agfa, Otto, etc.
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TEATRE OATALA

L ' I g l e s i a s a Figueres

lo llei Ini p a Notes polítiques

Pocs dics pbains de tancaiso Ics Corts,
el senyor Canatejas havia mitg promès que
resoldria, encara que fce In·ertnamcnt, la
U da Jurisdiccions, La fórmula que'l pmstdent del ConseU se proposava adoptar era
Ja de Bospendre l'aplkació de la llei meairea se trebalia en la reforma ded Codi de
Juslim Jülitar. En temps oportú ja diguérem pn aquestes planes ol nostre parer sofcro da fórmula den Canalejas. En resum,
f*guerem que ora defectuosa, que oonslltuui una «demi-mesure», però qua era preíeribJe al M«tq quo., a la vigència de la
llei iniqua.:
••
Sí: injqua, iniqua es aquesta llei. De que
«o es s'en tenen prou doloroses proves. Peró,
prescindint d'aquestee, un nou cas ens ve
a provar l'imqujtet de la I M
algunes setmanes que'l ^riódic «Vida
Socialista», de Madrid, publicà una proclaw que'ls obrers anglesos dirigircQ a l'exér^ ^'aquell pals durant la darrera vagà mij^ra. l a tal proclama l'han publicadfc tSm^^Lib^al», «El Imparoiali j «El Paí».
Don« bé: a cap d'aquests tres diaris ü
ha Passat res. Però «Vida Socialista» ha sofert una denuncia per la publicació de la
Piodama y s'ha obert el sumari corresPouent Còm s'explica que allò que es 11en les pUnes de «El Imparcials, «El Pals»
«Vvi Libe^al,, si8ui punible en les planes de
'-a Socialista,? Sert possible que segueixi
^ * a * aqueix inic procés? '
xm& vergon}^ pera en Canalejas, d IH> el demòcrata, la vigència d'una llei
j"0
té pandla en cap. Estat d'Europa.
timT ^

niaBSa ,lfla'8a ^ IIis,a d0 Ies vfc"

S de la Hei de Jurisdiccions, y massa
_S també'l temps que •venim patintla.
a sis anys - SIS ANYSl - que aqueixa
Ja n'hi ba prou. j i n'hi ha

X'aniversarí den
Valies y liiboi

EX pròxim dimocrea, aniversari de la mort
del que fou ilustre president de l'ü. t. N. l i ^
don Josep M-t Vallés y Ribot, Una conrisaò de la Junta Directiva dei Centre Calallà
Hcpublicú l'ederalisla, anirà a depositar una
corona a la tomba aonl reposen les despulles da l'etminent repúblic
Pel maleix dolorós motiu, l'cSmenlnda entitat organitza pera'l dissabtel vinent una vetllada necrològica en la quo h i pendrln pari
prestigiosos oradors de 1 U. I*. N. R,, entro
altres don l'wo Corominas, president del
Consell GeineraL ; 1 , 1 j
1' .

Convocaioría

El Comitè de Jovtín'.utu l·cderals Nadona'
listes Reçublicaines de Barcelona, convoca
a tols eís delegats de les jovontuls de Barco.
lona o als prcsddcïits o ddegats de les cnlilats oont no hi hagi joventut constituïda, a
«nia reunió qua per tractar d'un assumpte
Uirgont y d'imporianoia, tindrà Uoc aquesta
ndl a Ics deu on el Cenïro K N. R. Kvallcr,
Concell da Cent, 264. No havent sigui possible passaí- convocatòria a domicili, set prega guo's dongirin pelr convocats per la pn
bhcadó d'aquest solt
:f

"€/Cor èel poble,.

S'ha repartit la present circular, de la quo
s'ons prega la seva inserció:
«Honorable senyor: (
Un reduit grupu d'amics, ettitusiastes Uel
rograma patriòtic y Uibeinl que» informa
U. F. N. R,| a l'enscimps qua convensuts
rlidaris del milloramant de les classes proaries^ iniciàrem la publicació del setmanari «El Cor del Pobk» del qual ha sigut
vostè un eficàs coopelraaor.
A l'iniciar aqueixa publicadó ho léreM
confiant en l'apoi do k» entitats d'U. 1*. N
R., de les qu^Is aspiràvem a ésser el porveu y confiavxfln així malcix en l'ajuda individual de tots els aimants de la nostra Catalunya y dels prindpis UibrawJs y progiessius que anaveïm a propagar arreu de lú
nostra tema a mida dé les nostres forses.
Les carporadons y efls individus, no tant
sob han correspost, sinó qua fins y tot han
sobreruiat les nostres esperanses, assegurant
en «El Cor del Poblo» una vida digna y profitosa pera'Is idefiais. Y aixó que s'ha obtingut cspontàniamí»t, sense fer cap mena

P
E

Ens arriben, de Figueres, entusiastes noves
do la contaren da de l'Ignasi Iglesias. Una
gentada immensa va oongregarse al gran
saló del Casino Menestral per homenatjar
dignament 4<CB.talurçya y ol seu Teatre. L'àcte, representa ja la victoriosa consagració
de la patriòtica campanya de l'Iglesias.
En la noble ferra de l'Empordà, la més
genuïna ímíinifestadó do l'ànima calalanà,
que es d Teatre, va veurefi enaltida én una
lesln apoteòsica. El poble de Catalunya reivindica gaillardament el seu dret de defens a r » lo que oonstilueix port essencial de
la pova espiritualitat, la seva dmmàticà, iniquament menyspreuada per gent que no mereix d dols nom do catalana.
Demà publicarem, ampliada, «ma nota de
la oonifcrenda de l'Ignasi Iglesias, a FigucrcsL I (

Una carta breu
Hem rebut la següent:
«Sr. Director de EL POBLE CATALÀ
Present.
Molt senyor meu: llegit d comunicat do
F. Castells insertat en l-a primera plana del
número d'avui, l i prego, senyor director,
que íassi hwertar en ol mateix l!oc dd número immediat aquestes ratlles amb les que
declaro que no'm prenc la pena de coa>teeUí'tr a insolències, oposanthi una soia cosa:
d mou nom.
Amb grades anticipades, l i queda atent
servidor q. b. s. m ,
Francesc Matheu.
Barodona, 27 juliol 19124
(•i
•»
Ens permetem fcr remarcar al senyor Matheu que aquesta breu y nerviosa carta seva
no haurà oonvensut a ningú.
Nosaltres trobem molt dignes les cartes
de l'cx-orfconis'a senyor CastcUs publicades
on aquestes columnes, y no hi hem sabut
veure les ^insolències» de ,que parla d sényor president de l'Orfeó Català.
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angobtt que'a tilina a lo més pregon da l'ànima na detura gairebé'b passos.
I
No son graus magatzems fc> que'ls vosUva
[ f i l f J l
ula miren. El sllend que rodeja k gran
na nua'l cor y U dona aspecte duna
sa do ddon.
Ei un hospital, doncs? Tampoc 1L» qualdona compte de la seva gestió
oam més dolorós, oncaia; es qudcoïn mén
dintre'l municipi
onguntós, quelcom que llxümonitat no )io<
Un voritoble interès regnava antM'b nos- curBr ni ranvdar tontost.
tres correjàgianaria y dements industrials d d t-Eaoolieu unb ad, amic* A l'acostarm*
Districte VIU i>cra assistir a l'anunciada, con- a k n u n aMkslms d silenci es absolut; però
ferencia d d digne regidor per aqudl dlstrido. noslrei ostimnt omio y correli^onart quan manya ho pensareu una rialla sccaj
estrident, tocxpttcebJe, fereix d nostre oit,
don Marti Matons.
1
No as d'eoctranyar, dones, quo ja mo* Acabada la rialla es un cant inarmóiúc que
abans de comensar l'acta, l'esjia.òs y eleg-mt toma a trencar la quidut de mort; desprès
saló-*atre de l'Ateneu Gra* ienc d'U, t . N . R n aorta xfcclots, tu multes, revoltes mès aviat
se vegés i·Lé de gom a gom, de eilal manera, mones que nascudes, tot un món de veus
que lo ren mollíssams efa que'a vegeien obli- que nhtXM un iasftmt y callen Dcvegadca
gats a permanéixer do peu dret, lo qual de- una cansó malíncóUca que d'-ra un qiuiri,
mostra una vegada més, les moltos y me- una Kora, més encam, inofensiva y quieta^
resiuJcB simpaties amb que compte 1 SoEscxdtou, ara, oscolteu:
ny or Matons entra'ls seus electors.
A un quart d'onze, d confeA-endant ocupà 1 De dintre la gran tomba s'enlaira UhM
d seu lloc, acompan>al Pot president aa nsoor quo aviat devé avalot formidable Sa
l'Ateneu Graeienc y altres individus de la pacebeisen rmegs, trucnasKw, malédlccions y
Junía Directiva, [
f
i
'
1 fins un diria que s'escoltn'l petar dd Kiel.
El senvor Mer y Güell, eomensé dient quo |Desprès tot resta altra volia callat Y Una
l'entitat do la sova presidència odebrava mol- wu de dóna que arriba a ferir totes les cortíssim cpie'l senyor Matons honrés aqudla
tribuna pera explicar davant de Uurs elec- des de la sensibilitat, canta una cansó mai
tors la seva tosca dóntre'l Munldpi batroa- sentida, una cansó exlnanya que torna M
trencar d silenci.
lonl •
f 1
1 (
Aquest a'del—seguí dient—rçspón en ab- La veu fcb ressonat dintre l'amurallat 5;
solut a les doctrincis democràtiques, y nos- l'toco l'La dut arreu, plana avall, cap d mar,
altres setaipro hem afirmat la nocessilat da plana amuní, cap ds monts. Y l'eco sembla
que'ls homeB quo ostenten reprceenladó po- respondre amb veu masculina: *
{Ulor se dirigeixin freqOentment ais qua'b '
Lbdresl Lladres I Deixeu me, deixeu mel.»
elegiren, ' , 1 I
ii 1
I '
Avui, nosaltres, venim amb ei oor obert Quó na ho wdeu? .. Qué no'm coneixeu v.: i
a escdtar an aquct>t home. tot U-n't-tt y àb- Ja soc aqudl, aquell, aqudl, aqudl I..., Jo
negadó, y ting la contpiota seguretat que soc aqudl, ddxcume, ddxeume... .
un cop haurém sen'it les seves sinceres pa- i Gom ens anem npropaní sentim por, una
raules, junlarém lefs nostres mans pera de- por qua de tant en tant cm fa sentir calfrcb»
moslraríi amb pa 11 or.gats aplaudiments la y eatoiemlr. Y al penetiar en la gran casa leh
nostra ooníiann, nllioia que'l més slncd mon queòaraoo a diu To, «aitrc tants d'osagraïment ]Kir la seva pairiótlcn y homàdfl ssera desdiítxats... 1
gestió dintre l'Ajuntamenl do Barcelona.
Grans aplauflmanlscoronareln les paiatilcs El pobre amic nostre! Havíem lluitat junts,junts haviem gaudit els triomfs que aconsedd senyor "Mer y Güell.
Se^ridament, s aixecà'l senyor Matons, es- guíem pels htoma|ls y ara no'm coneix. Rera'ls
sent aiul·lil amb grans mostres do simpatia gralxuis barrots do ferro, e!s seus ulla exVing a\u: aquí—comensà dient—ple do joia, traviats me miren oberts, oberts, com si vulperquè cregueu que's pera ml una veritable gujcssin sdtor de Ics conques; us a dir no'm
salisfacdó jxíguer expiacar als meus doctors pilren: Van d'ad d'allà, Inquiets, extraviats,
lo que he fot dintre'! MunidpL
No obstant, dec dirvos quel malgial ha- febrosos. Diries que ho veuen tot a l'hora^,
Fi cridem. Tot endobacks! Ens hi diriglnï
ver dit d senyor Mer y Güell que jo donaria
una conferenda, jo'm limitaré a oxpooOrvos amb els més dolsos mots y ds adijccliíií
d'una manera selndl·llssima la meva gestió^ quo més poden BgrBdniii. Y res, no'ns escolInútil es dirvos quo'n tots ds assumptes ta. Però la nostra insistència acaba per in«te eà la Ciutat en eds quals jo hi he Inter- quadarlo. Ens mira fil n fit Agarrola'ls barvingut, hi he posat scflnpre la millor volun- rots do ferro, íorseja, uns criïs guturals surtat, doncs no en va's tractava do 1 "interès
general do la nostra estimada Bari doni. ten do la seva gola y no's tranquilisa fina
Però jo Ui haig d'eKsor franc y Sng do coo- que ns hem dlunynt y queda sd...
No volguérem veure res més y sortirem
fesarvos quo'ls meus esforsos dintre aquella casa nan reul at casi estèrils • là bonà de la casa precipitadament. Ens queia a
voluntat d'un, s estrella davant l'indiCcrcn- sobre Temíem an aquelles munions que
eia de la majoria dds regidors.
havien desfilat pds nostres ulls astorats; teNo obstant y això, Jo sempret he procu- míem que un llamp ens ferís y tingueeeim,
rat corrcspondi'O & la v o s t r a contiansB y do qaedanvos entre elles, ni morts ni vius,
araj normeï.icu qv» m'oxpliciui, car fuig un essent dd mén y essent ja, aus d'hora, dq
ventabla desitg de dclbur la meva actiUiL
Se^mdBment. d senyor Matons s'extén cn l'eternitat tnooneguda.
algunes consicleradons sobre la conslitudó 1 Ah! Nosaltres hem vist a 1 home morir en
de rA^r.'amcnt y passn à o upnrso de la un llit d'hospital, sd, de mort horrorosa,
vaga dds cotxers, manifestant epio si bé Al terriblement repugnant; nosaltres hem conprmdpi va posarse al seu costat, d dia templat cara a cara la restcllera do morta
que l'assumpte"s poríà al Consistori donà'l eo lefl taules, dípodts y jamai hem senti!
seu vot en contra car poc abans, un subjec- com sentirem davant d'aquella humanifeit
te i i digué quo s'havíon reculüt 10.000 pes- sofrenta, ferida pd llamp de la follia, una
setes amb determinat propòsit, y éll, davant ai
d'aixó rcftisà indignat intervenir en dit as- tal pnura y abandó do la nostra personasumpte car no volgué que'l poguessin con- litat, dd nostre «jol»...
fondre amb ceris senyors quo tothom eU
Fora Ja, resoiràrem fort, a plens pulmons.
condx prou.
•
Mirarem I M % y d lluny la dutal ens semAlgú m'aiusà de falta del formaliíat; però bla més hermosa, sobiranament hermosa, y]
jo vaig exjjosar aquosta qüestió el socialistà la franja dd mar brillant com mai. Mira-,
senyor Estrada y aquest davant do Ics m>
ves explicacions mo digui que havia pro- rem anumf, y d planiol que pujava en suau
cedit molt dignament.
1 pendent beÚ, y Utlls els monts, y els arbres,
Parla desprès dels sostres do l'Assil dd y tes ptente^ y ds pwoells, y toia cosa notW
Parc, referint que metroSs a la seva interven- Y una joia sens íí sentirem que'ns emboiratció s'evità un gasto de 25.000 pessetes, car xava d caure damunt ta testa tota la llum
amb l'ausili d'uns quants assilats y tres in- y xardor d d sol de |uliol y besamos d front
dividus de les brigades ho tingueren prompta l'oreig dd mar, 1
arreglat, evitiint així que'ls pobres que s'hosPERE CASALS |
tatjaven en dit Assil se mullcsin quan plovia.

El regidor senyor Matons

Tal com era dd preveure, assoli un gros
Fa menció, després, de l'obertura dd carèxit—per lo quoi'ns en fclicitém—l'anuncia- rer de Bailèn, urbanitzadó de la Rambla dd
da exiursió do «Germanor» que com inaugu- Prat, pdasses dc la Cno], y Bonenova y altres
tal de la secdò d'Sports y Exctrrsions do millores que aledcn al districte VIII.
h «Jovenut d'U. t . N. R, d d Districte I I . ,
Sr. Diredor d'EL POBLE CATALÀ.
Cita'l conflicte en que's trovfcren ds inorganitzà pera'l passat dijous, d ia ia del Sànt
Distin^t
senyor: Sento que novament tindusíriols
d'Horta,
Grada,
Sant
Andreu,
Sans
Jou me, a Moncada.
'
En l'esmentada exiursió, Id foren convi- y altres ex-pobks agregats amb motiu d'ha- gui de molestar la vostra atenció y potser
dades les Jovoai U's dd nostre partit y co- ver vensuí d plas que's convingué quant abusar de la vostra amabilitat per UQ cas
rreligionaris, això fet] quo a les 6, hora in- lagnogació y protendre l'Ajuntamont oqui- particular, però una qlliestió de dignitat m'odicada pera rcururso, s'apleguessin à la! ptss- psaarlos ds de Borcdona als ofooles do In Mi^i a terho, d-egut que en aquestes planes
hi tomaré a trobar noble acullida.
sa Urquinaona una seixarateina dols màteixos con'ribudó.
els «qunls prenguorm per assalt, omrrtintlo
S'ooupa de's cotxes do «La Tatersd», dient «La Veu de Catdunyo» hh publicat en lea
tot, el tramvia qua'ls havia do conduir a que una poderosa companyia ha posat en seves darreres edidons, un «Comunicat» dq
Sant Andrei», anant ps·&üspo'saís à fmir mitg
cUn sod de l'Orfeó Català» que es U més
dia de bcíls y expléndits panorames quo joc mil medis per ferí os desaparèixer. Final- gran y to pitjor mala fé que's pot arribar
tant hermosament ens sugerdx la vista y nmà, «Els Tramvies de Earoclona* han comque'ns pm>la aquest temps la nalum; tot prat dita empresa, ara fia tres setmanes. Quin
empretnenise a ptu ol camí de Moncada amb 'serà'l resultat d'això? Doncs que'ls obren Ja sé que lo natural d d cas fora con les tai"
fraternal y franca conveS·sa.'Sò l'una vcgàdà tindran que pagar 10 cèntims, car, com es desde aqudtes planes, mes d diari en qüésy l'all re rantanl inspiradetí caosons catàlànes, do suposar, suprüníràn dita linia.
tió, desprès d admetre aqudl artido's ta iny, a l'enscmps, d respdtat d'mn ventijol pur
digne que jo m'hi dirigeixi. '
Es
difícil
seguir
pfis
a
pas
d
conícrcnclanl
y fresc do matinada, l'entu-insmc entre'l jo- don^t el gran nombre d'assumptes que trac- L'individu autor dd susdit comunicat, de*
vent per los mateixes se desbordava y c&unoertra ser de lo més baix y rastrer, puig
deveoila més agradable y aractívola là cà- ta. Entro tíJs, mereixen especial atenció, la amagant la cara, darrera d'«Un soci...», menqiüe5.;ió
dels
tunds
de
la
Reforma,
Aqüeducte
minada vers Moncada
'
Çuan Eiguoren al punt do l'excursió, es- do Moncada, Atraccions d d Saturn Parc, teix amb un dnisrae, indigne d'un home^
lUlliren un lloc aprop d d riu enfront al Nau Central dds Mataderos ocupada avui Q fàstic que produeix un arlide corq
turó de Moncada quel per l'explanada que per forses do la guarda d vil, cobro d arbitris, aqudl sols d <tepred fora la millor contesdesdo allí s'ovirava so feia més a iradosà l'es» qüestió d d personal, concurs de parcs per ta, si entre Is senyora soda de l 'Orfeó no hi
tada en d mateix. L7n cop csmorsaien, im- la ciutat, subaslos, aceres dds jesuites, kios- haguessin personesrespoctabilissimesy qua
provisaren un miüng qua revestí inipoitan- ques de les Rambles, l'Abaocría Ccniral y pd mateixrespectequc'm mereixén la majociia, parlonlhi divereos joveB on tons radi- higiene, particular en d districte I I I , d d ria, ting do dir quo sempre quo aquest indicalíssims y de Togositat patriòtica y dncor qual es tinent d orcalde.
vidu, que s'ha posat carem convensut d» qiid
minats tols dls a la forma consolidadó dds
mentia, tingui prou valor per ferse coneix c*
ideals d'U. 1*. N. R„ péra gloiia y profit do Tots ois mentals assumptes, ds tractà'l se- públicament, estic disposat a desmentir un
Catalunya, d prefanent de la Joventut, or- nyor Matons amb veritable competoncia, exganitzadora d'aquei'a excursió resumí breu- tenenlsc en atinadíssimes consideracions quo per un, tots ds falsos conceptes quo d l exment dient (pic de tant en tant convé que foren acuUidcs amb continues mostres d'a- posa.
les Jovmluia, adornés d'esplaiarse en actes prohació.
Potser per avergonyir me'm diu «jovinceb
com aquests de la quotidiana lluita política
y «reconsagnaí.» Hermosa paraulesI però jo
Acabó'l
senyor
Matons
reiterant
ds
oferiy esborrar per breus moments dd pensament fals vilipendiosos de gent indvil y des- ments quo fcu als sous dectors quan els pro- li haig de dir que aquest jovincd té prou
honrosa nonvenícn pera roconfortarso l'es- molé defensar fins ont Ics seves forses l i dignitat y energia per donar la cara, cosa
quo eU tenint mès anys,—puig lo qua escriu
perit y d sentiment lliberal y progiossiu permetin ds interessos de Borcdona
que informa nostra credo polític y de mútua
Grans aplaudimemts coronaren d parlo- sols pot sortir d'un esperit revdlit y corromconoixensa cntre'ls militants al mateix pera ,menit d d nostre amic, d qual fou molt fe- put per l'enveja y la mcnfixla,—no gosa a
defensa do la enuia noble y ins a de les nos- licitat.
fer.
1
<
tres natrieBreivindicacions.Tant aquest com L'ade bcabd a les dotze.
Mes
sba
dc
dir
clarament.
Sob
un
periòels 'deniés, foren objecte d'enfuíives y cndic «Bari dels que's publiquen en català, polu.iastes adamadons y acoblats lli solà l'àrdia admetre en ses columnes un artide corn
breda s ontonai-on a cap descobert y a [x^i
d que'ns ocupa, sens d nom de l'autor, y
dret y esi mitg d'un onroraljador entusiasme,
ies vibrants y virils noíen do la catataníssima
aquest es iLa Veu de Catalunya.»
«Marscüasa», les quals i-essonavcn airosament
Mes tk&il present aquesta «Veu» que nper loteB aquelles encontrades.
querts jovjncds reconso^ats ja viidrà'l dia
£
a
gran
tonjba
De rajorn so paraton a visitar la mina de
que tomb6 Li demanarem comptes dd seu
MoiMada, l)ebmt d'aquolla cris'a'lina y fres- En mitg dd planid ont els vinyaiars ver- catolanismo, com ho farem a tots els quo
ca ai^ua C© la maiaixn, empr- nent novà- dejen, la gran tomba aixeca les seves porets baix fa capa dd patríotUme, sols han buscat
ment d tiumvta y arribantso a 1 :u'at à leg despullades y los Inulades vcrmdloscs rosa- fa manera de viure cómodamaitf.
12 y mitja, se donà pelr acabada la dlàclà des. A l'hora d d sd estiuenc, ds aíiierab
Això sols, avui, üng de dir, si esdevenen
excursió dé «Germanor», ,
•
pabellons y ds alts murs sa desdibuixen en tes que ra'obli^un a parlar, crec que no'm
la caJüxa, posats y uniformes com ma^t- faltarà un petit Uoc cn nques'es plants, per
zenis immensos, vistos de lluny. Més a 1 a- lo que vos «1 queda refion-g :t aquest vostansarvos sentiu que l'esperit s'us torba, c p K tre aliïn
Consulta fconòmica, de 7 a 9. Jovetlanos, n.° 9 un halc do Untbrcs us bat La cara y qua una
. - F. CARTELLS
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Don Isidre Colon»: pw preifntar el pà molt

InfMóderetfmnger

ds presenls on un admiratiu y rev:rcnciós
ajiluidinient..
C S C a l E ^ S a : per la bjHn elaboració
Entrà tot seguit cl senyor Martí a explicar
[a composició interna de l'Aasociació de Dependents de ï'Havana, esmentant les de'e dó en eda productes de botlería
gacen* nomenades por la moteixo, arreu de
filla, y les seves iMterentes seccions que son
les segOcots: de lieneftconcia, Instrucció, Fibrmónlca, Rccreu y Adorno, Propaganda de " c a i e t à horteza: pel gust y bona elainteressos morals y materials y de Sports ^boració
do les ensiamades quo presenta tíExcurscons, detallant la competència do ca- piques de
ta regió mallorquina.
da una y els diferents scn.eis de que ne ^Òon Gabriel
Coll: per la bondat dei treestàu encarregadfs.
y exquisit gust de V * ™ ^ ™ . ? ^ ™ :
Esmentà també Is més moderns serve s ^ball
creats per l'Associació, tals com una Caixa l a earaVlerlsIica de la regió mallorquinà
d'Estalvis y la protecció a certes categories

Dei Govern civil
R e t o r n d o l govoi-madoi*
Ahir mati en l'exprés arribà
Jf/f J
d governador dvil don Manuel Porieu y

Segons la mateixa, els inats*»
a 3,.i37'25 p a m y els « . ^ ^ , .
essent el beneSd líquid de Ggi'io
quo ban sigut Í M M Í M aixi: a^.'1,!ïs*,^
de ta barriada, 325 pessetes; ak i '>G*,*
Melilla, dOO; total, « 5 . IJI dL'erc^^ ^
posaíta per la Comissió, seguramm,!11 vr4
primeres h t t
Les 3 25
tribuides en bono» duplicats de pa<Mkl 'iij.
dels quals n'hem rebut cinc qu© r£i»Marr'1,i
eompltnt la voluntat dels dotadors m!,601.
mi! Les necessitades,
'
k.

tFMM T E L C O R A F }
L S £ 5 * « cl governador interí senyor DIe
Londres, 28. — El corresponsal de «The
y l'alt personal del Govern y de la
Times» en Toronto, diu que, segons inforEl sènyor Porleta prengué uimediaUimenl
mes de bon origen, et Canadà oferirà contriposessió
del càrreg
„„m.niAren
/ Mcntr< . Franea dedica cada dia més d'uers buir a la defensa naval amb vaixells meri A l r e b r o als periodistes que h P ^ f í 1 ? ^ "
cants
fàcilment
convertibles
en
creuers,
que
tes impressions que portava do Madrid y n
y més gwrt a i'aviaeió militar, l'Atomanya
era ceri qucl Govern M havu acceplal u
ta lo mateix peró aiub l'aerostació militar. seran con&truits per la companyia «Pacific
dimissió, manifestà:
. . . ^
Creuen cb francesos que Vaercçià serà en la Canadien».
«No tlhfl mes que ratifkar en absotuí u s
Els canons y municions estaran sempre
guerra futura una arma formidable, mfe précValencià: per ta dedaraoons del senyor l»rcsidenl del Consell
tíca cpie'l dirigible. Bla alemanys, al oon- preparala en alguns ports d'ambdues cosp e r f e c t a ^ ^ o T à d ó ' d c ' l pà que presenta pro- de ministres, que vostès ja çWMga?. J » J
parrafades
esperant
nls
nostres
dependents
a
fcrari, deixen els aeroplans en aegoca terme tes de rAllantic L'AImirallal semblla que
dir que li vaig reiterar ei meu desitg do sortir
oi de la localitat.
,
UN BELL PROJECTE.—Tenim noikj
ha aprovat ja els plànols d'aitals creuers recuHir lo que pera aquests sigui aprofitable Societat do torners d'/Uacanl: per la per- d aqul pera poder concórrer a los sesons deJ
J au menten la flota de dirigibles.
quo
ta nova companyia «Cooperativa
^
o
possibe
do
l
inmiensa,
complexa
y
nobilis-j
Parlament,
y
que'l
Govern
accoduit
als
meus
Eb íraHoesos creuen que aixó ea degut auxiliars. 1
sima la*C!i dels seus germans de Cuba y dient fecta elaboradó del pà que presenta pro- pregs reiterats me l'ha acceptada.
stwia d'Energta Elédricaa so proposi ^
no a una conviedó de la superioritat de
, ' .
que poitaría en aquests, junt amb la sahilacíi pis do la localitat.
També haig de ratificar Eo dit pel Pre- brar l'inauguradó del seu fundonamem
Una e x p e d i c i ó polar
l'aeroslat sobre ki mi quina aviadora, sinó
fraternal del Centre d'aquí, algunes do les Don Pera Atario, dtí Vigo : per la perfecta
litzanf per ta Festa Major un bell pioiT*
a una neoestilat: a l'vuassen d'avidon, que
Cristiania, 28. — Un periòdic d'aquesta ca- coses per oli vistes ei» la nostra entitat, tal elaboradó del pà que presenta propi üe ía «dent respecto a que no hi ha rés en ahio- d'iluminadó en una de les principi ^
Fut
respecto
a
anar
jo
a
l'Embalxada
de
Porells en canvi tencot obundosament, j a la pital publica avui unes declaiacions quo ha com fes Escoles de preparació tècnica comel- localitat.
.
.
de nostra ciutat, probablement en el p
.
poca idoficitul dete pocs quo hi ha.
feí a (in de sos corresponsals el capità Nik- osa!1, que poden esser lambé profitoses pels Don Ramón Martí, d'Igualada': per la per- tugal.
—Y quàn temps continuarà essent voslé go- wig de Pore UI, si en dita leta està a^Z
dallí.
fecta elaboradó del pà qu^ presenta.
Ara darrerament. Alemanya acabà de llen- kolson.
vernador?
Creu que cumptrà'I segón aniver- da Tinstaladó do la Unia eu aquell L ^ ' .
Durant
et
transcurs
de
linleiessanlfssim.i
Don"I'redexic
Campdcpadrós:
per
ta
fortar el «Siemens Schudtr», tormidable aeEn aquebtes declaracions se diu que Iverdo son nomenament que s'escau pel de ciotel.
malat construit segons la darrera paraula sen y el citat capità, el dia 10 d'abril do disertadó del' senyor Maní s'anmen progec - ma adequada de les boses jwra pà que pre- sari
una magníf ca ccíecció de clixés, por- senta y pels bons procedents y importància Novembie'?—li preguntàrem.
El projecte conshteix, segons refetrncift
en aeros'àtica y després de les experièn- 1910, so separaren dels demés individus de tant
—Ca, no ho espero, respongué resotament en i hi minar amb Inusitada 6spkiKii(j€sJ~·
tats
pd
conferenciant amb vistes de les de- de ta caso.
„
cies que ha pogut obtliiir de les nonibioe.es la missió, irobantse en els 76 graus de la- endenrks
de I'.\ssoclació de Dependents de Don Carles JaumC Jovef: pels molls ser> eJ senyor PorlcJa. Ni un trimeslro^: No de- en forma artística y atraienla, lot el \\VlSJa
(k-s^raciïes sof-.rles amb els globus fina ara tilut Nord; quo atravessaren els gels intc- (Havana.
veis quo pol prestar ta seva Màquina Regis- pèn mes que dol temps quo tardi'l üovorn en de Pere HI conMruinthi al capdcvaii'^
coiurtruils.
El superb edifici do l'Associació, en con- tradora, perfeicció de sou ingeniosíssim me- nomenar aJ meu sust'tut.»
riora y fiue'! dia 29 de maig del propri any
Nosaltres no traguérem de la conversa te l ont Màgica», maravelta de llum déclricaT
emprengueren cl camí de retorn, arribant junt y en detall y de la seva casa de Salut canisme y bojidat del malerrat empleat en impressió
de que J senyor Por e'a continuarà ta qual ta fantàstica visió constituirà un „'
do ía «Puríssma Concepción»; escoles y clí- la seva consmicció.
a darrers do desembre a l'illa de Shannon, niques;
grans salons d'esbarjo y dtdncnció; Senyors Tapies y Llorens: pet perfecte y essent moll poo temps governador de Barcelo- pectade admirable y sorprenent.
aont permanesqueren lot l'estiu de 1911, oBcmcs y dependències; interessants grafis y
Aquest es el projecte—d<u nostre esiun,.
material do me'all pera oscàpàríítes na; pot ser no arribi a un mes.
is] - f.ni en va l'arribada dels cassadors de retrats dels homes do lent tat; anaven pas- adequat
de
panadorfa
que
presenten
y
precedents
dé
confrare
a Bages-Ou tat»—que per» donar ma.
foques noruecs. Aleshores se dirigií en a sant davant dels ulls admirats dels oients, l'antiga y acreditada casà cons truc! orà.
E i Ooocanm D o m i n i c a l
jor relleu a nostra Festa Major se propoy
'" Mr. Chambcrlain havia tingut l'idea de Shamrok pera passar allí l'hivern, y el dia completant admirablement la clara disertaeió Don Guillem Leopold: per la perfecdó amb
En !a «Casai del Pueblo» s'hi celebrà ahir Fa- reeMlzar ta nova y potenta companyia
lei- de l'Anglaterra y les seves colònies una 17 de l'actual foren recullits per una em- del conferenciant y portant l'oncís al cor quo talla'l pà ta se<va màquina tellàdorà que
nuncial
míting dels aprejjent» do diversos tnioa y que nosaHres ens hem avensat a fu
del nostre jovent comorefal que ahir se po- presenta y l'enginyosa combinadó quc to
mena de federació econòmica destinada a barcació de pesca, i
oEds pera protestar do que on eSs no se'ls públic, precipitantnos una mica potser v
dia convèncer bé de lo que pot en nostres fa làdlmen» plegable.
proíegir l'imperi contra la concorrencia d'altemps l'associació. Ileusaqul la magna llissó Sodelal de Forners de Santander: per la permeti cumpfir d descans dominical y alho- exposantnos a caure en falta d'indiscreció
L'Almeida condemnat
tars nacions.
n poden treuxe'is nostres dependents de pet focla elaboradó del pà que presenta pro- ra pera oonstituirse en Associíició.
pel desitg de quo sigui una realitat ype| con;
Aquest projecte fracasséj ne fou acceptat 1 Chavcs, 28. — En Jooo Almeida ha si- que
\ * preAdh- f«ole Joan Calahorra y parlà- vendment que tenim de que serà «lusias.
fa d i s e r t a d ó que ahir els donavn'l nostre pi de la regió.
per l'opinió pública.
gut condemnat pel Consell de guerra a sis bon compalrfci don Caries Martí.
Don Elías Ayeslaràn: a pesar del temps reu Romuald MarU y l'anterior, protestant tament celebrat y aplaudit per la dutat lob.
Petó beusoqul que avui, aquest domini, anys de presó oelular, seguits de dos anys
Ponderar to que la conferencia d'aquest transcorregut, e* ei pà que presenta major enérgi·cament do que fs patrons deixin cumen lorma de federació militar, toma a es- do deportació, o 20 anys de fortalesa, pel coni.p'ac.uó als seus nombrosissinis oients, se- aspecte interior y exterior.
plír la llei als aprenents y anuucianl quo diuL'INDÚSTRIA ELÈCTRICA.—Se troba « .
Ber l'actuali'at britànica. Bl discurs pronun- delicte do rebeliói
ria feina sobrera. Eh aplaudiments vigorosos Don OIK'UÜO López de Valladolid: per la menge vinent so reuniràn aquests davant del tualment en nostra dutat elrepresentantde
ciat darrerament per Mr. Asquith y lord
y entusiastes que fi tributaren _y aquell senti- perfecta elaboració del pà que presenta pro- dno Walkiria, pera anar a fer Ien car estàbli- l'imporlantlsslma companyia elèctrica «LaCaments do giut o a Ha fona si les autoritat perL'« e n t é n te» rua-Japonesa
Oiurehil a propòsit do l'aumcnt de la flodfssim y oportú Visca! a fAssociació de fe pi de la regió.
meten que continuin e!s burgesos infringifll nadiense» don Antoni Buxeda Palau, ., quj
Havana,
def
final,
conlestat
pel
senyor
Marti
ta, deixen entendre ben clar que en l'hora
Don
Enric
Gibert:
per
ta
perfecta
elaboraParís, 28. .— «L'Echo de Paris^ sab de amb un altre vigorós y també merescut Visbem tingut d gusl de saludar, asscguranhios
la
llei'
dó dels productes de bolkrla que presenta.
present, els anglesos confien moll en l'apoi bon origen que l'intcligencta rus-japonesa daque era un fd que ta potenta companyia que
Parlant
d'aqucsl
míting
digué
I
senyor
Porca!
al
nostre
C
A.
dc
D.
li
devien
demostrar
Societat
d
e
Fomere
de
Santiago
de
Galicolonial pera oposarse a l'acció militar d'al- ta de. dos mesos enrera y se suscità amb
representa,
en un terme relativament brtu
tda
que
ell
considera
moll
otendlbles
les
obertament
al
senyor
Marti
cia. per l'elaboració perfecta del pa que preères nacions que s'armfn exorbitantment. Si ocasió do les negociacions de l'eimpréslit xiredamacions dels aprenents si son certes y suminislrorà llum y energia déofticti a MasR. N. Ci
senten p r o p i de la regió.
aquest somni po la realitat, no hi ha cap no. Rússia demanà aleshores a Ics potencies
que n dcsdja més que se li diguin els noms resa
Don Antoni Carbonell: per la perfecta ela- dc les cases onl no s cumpleix la llei. pera
dubte quo l'Anglaterra serà la veritable mes- que l i reconeguessin sos drets especials sotressa del mar y que no hauré tingut que bre'l Turqucslan, la Mongòlia y la Mandboració del pa que presenta.
felsi complir. Ara en quan on aixó de fer una
NOVA SOCIETAT OBRERA.—AI Covwn
reoórrei per aMS a una aliansa expressa àmb churia. Algunes d'elles contestaren no remanifestació, sense permís y violenta afegí dvil de la pro vinc u» ha sigut posada la noia
el governador, no ho loleraré dc cap ma- de presentació als estatuts de ta nova <Socap altra nació, N
DIPLOMA DE MEDALLA DE PLATA
coneguent a Rússia més quc'ls drets que li
nera.
En reaiilal, L'idea no es nova; peró e'ha confeiien els tractats. Aleshores Rússia nedetat d'Obrers Fideuers de ^laorcsa.» , i
Respecte d aquest assumpte del descans doSenyors Manuel Mkgyo y Germans: per la
de dir que quan ía> alguns anys se tractà gocià amb ei Japó una inteligencia que dc- R e o o m p o n s e s
bona elaboradó dc Ics farines que presen- minical digué també I senyor Portela que T o r t o s a
d'imposaria, no trobà prou favorable am- íinis sos drets recíprocs. La substància de
El Jurat en ple d aquesta Exposició acordà ten.
ahir els agents de l'autoritat efectuaren 56
bienl .Algunes colònies, singularment el Ca/- l'intieligencia fou comunicada a Anglaterra en
sessió de 24 de Juliol de 1912 en vista dels
servids per Infracció de ta lld, possanlno 10 CONFERENCIA —El dissabte vinent, d
Don
Joan
Ferré
MartíeU:
per
l'aparell
de
nadà, no volgueren dcscúsenyorirse de la seva y a Frausa.
raonats dictàmens emesos pels jurats do les
al Jutjat municipal per desobediència dels brillant escriptor Marcell Domingo di.crtari
lulura esquadra. Mes ara ks circumstansobre'l tema «La reforma eà·ïdoral a Fransa.
seccions, concedir als senyors expositors les conservació do llevadures sistema «SuBé.» infractors.
Londres, 28. — El corrcspontal de /The recoDi;:<Snses següents:
Don H. Poter: per sa amasadera «Ln Mocies han variat moll y davant la menaasà
La representació propordonal.»
derna Ideal.»
boja d'.Meraanya totes les colònies semblen Times» a Sant Petcrsburg diu que a cauL'acte se celebrarà en d Centre Rpublicí,
M
í
t
i
n
g
c
o
m
m
e
m
o
f
a
l
l
u
DIPLOMA D HONOR
Don H. Peter: per un aparell divisor de
voler cclaboror amb entusiasme a l'obra sa do les noves poc satisfactòries sobre la
Les notkies que tenia 1 governador respecte F u l l o l a .
salut del Mikado, el príncep Katsura ha
de la defensa de l'ImpcrL
Don Ramón M. Sagn-rra: por l'exqtmil pastes.
l'acte celebrat ubir mati en el local dels
gusl y perfeicta elaboració del producte «LeSenyors Girant y AleLx: per son amasado- nchors
DESGRACIA.—TVobanisc en una finca del
Vcritablomcnt, la supremacia naval de la decidit definilivamcnt retornar a Totío.
den Ctavé, pera conmemorar les dote»
cho
coudcnsadaa
que
iH-esenta.
Dit
príncep
ha
tingut
una
llarga
conferenra
«La
Victoria»
terme de «Tros Rcdó» d vd de Fuliola JauAnglaterra avui com avui es una cosa conde
les
revoltes
dd
1835
y
del
1909
y
pera
Don Joan Ferré MaUieu: per sa instaladó L'Electricitat, S. A'.: per l'amasadora que
voncionulmcnt admesa peró no pas vcriíai cia amb el ministre Sasonof.
protestar de que I autor tal governativa hagués me Pujd Duró, fou víctima d'un atac d'epicompleta d un forn dei coure pa y accessoris presenta.
del tot. Es el Japó sense disputa qui té la
probit ta manifestació orgmuada per diver- Ivpsia, caient en ua bassal d'oigua, onl mod
del
maliix.
Els aviadors h é r o e s
sos
elements amb l'obíecie. eren tes de que OfC|ílí.
Don
Josep
Pano:
per
son
trinxador
de
hegemonia al Pacific; són els Iis4aU Units
Don Josep Pana. pel seu molí fariner de
l'acte s'havia cdebral sense incidents, que
Berlín, 28. pa Al camp Johannisthal un calindrcs «Hispània».
grans. .
qui la té a l'Atlàntic. Únicament poden teEl jutjat ordenà l'olxecamcnt del cadav^
Senyor Pensotti: per l'amasadora que pre- ho Ihavfcn cancon-c^iil 'unes 400 o í 00 pereoueb
oria A Mediterrani y caicara aeuse l'apoi aviador que portava amb ell dos passatDon Cartes Vellino: pels seus motors d'ey quo l'únic orador fou'l senyor ísarl Duia,
senta.
kancés íora cosa molt discutible, y senso gers, sorprès de sobte per una espessa boira, senda pora aidonai- amassàdores.
qual anundà «Is concurrenls qi»e la ma- C S - l r o n a
volgué alcrrissar ràpidament y anà a toSenj'oirs Jover y Monfener: per ta seva
Senyors M. y D. Ricou: per l'amasadora eJ
idiscusió al mar del Nord.
refcsladó
sospesa per faulontal so cetebniEL MERCAT.—La concarrencia do gent
amassadora
«La
Perfeic<ap.
que presenten.
En aquesles condicions, Anglaterra no pot par amb son aeroplà contra un cobert; un
rta 1 dia que millor vingués, amb permis que ocudl al mercat d abans d'ahir, dissabte,
Don
Ignasi
Capcia:
per
la
sova
nerfeclíssíSenyors Jover y Monfcrrer: per son cilin- o sense dc l'autoritat.
dir quo domini'l mar més quo logranl quo dels passatgers resultà greument ferit, amb ma elobotració 'eín lots conceptes ael pa esfou reialmenl extraonlinaria. resultant un dels
dre taminador do pasta de pe d'acció conks üoües de les seves colomes coitlraimlan- torlea conlusioos l'aviador y ilés el segon pecial (M0 prcsonla.
El governador d'gné que considerant aques- millors mercats de k»temporada,puig s'hsn
tes paraules dol senyor Buki umi exctació o posat ta a ta venda algunes perlUIes ih bhl
ccjm fas do les primeres poicPcies navals. paseal^er.
D«HV Vvtnv* Coiomfe: per la pcstedlssima \inua.
Don Carles ^Voc&sner: per son amasadora comeiro defetes, havia p^s^al l 'informe de de lUctual cullila.
MeAz, 28. — Aquest mall han sortit amb etaborarió del pà que presetila.
Peró v*"- *luo ^ ó iigui un k-*, no serà
la pol·icta al fiscal y dn qu;;(n|» la mànifeslàció
«Karusell.»
qüestió de construir uns quants creuers, sinó son aeroplà d'aquest camp d'aviació dos ofiEl bestiar vacú abunda lambé a pejat àa
DIPLOMA DE MEDALLA D'OR
Don S. Pallarès: per la porta pera forn quo dfgué «Ja veurém si la celebren o no aquests tes males condidons del pum e n que'l merquc'l Camdà, l'Australià y la Nova Zelan- oials de l'exércit en servei de reconeixésenyors. Jo "Is puc dir a vostès que si sense I eat se cetebru, que no contribudx g : Í ;\
Don Eusebi Giraido Crespo: per l'elabo- presen'a.
da deuran construir formidables esquadres mcut; en el viatgo de retorn ha sofert l'a- ració
meu permís ío. poden arribar n celebrar,
perfecta y bona caütat do les farines
Don Enric Múncra: Per unes graelks pera serà
y acceptar los càrregues financieres inhe- parell un petit desperfecte y ha caigut a quo presento.
passant per sobro de la gunrda civil o donarli impertenda.
'
forn
de
coure
pa.
terra,
per
sort
Üesde
no
molla
altura.
Un
Les fruites y verdures abundaren igualrents an aixó. Tot lo qual cou^lica exde tota la guarnició de Barcelona» (textual.)
Senyors Mediano Germans y Lagucnsr per
Don Adolf Coll: per la bona elaborasió
ment, perquè enguany d lemps tevoral i i
kuordinariament cl problema y la quo's cre- dels aviadore ha resultat amb ferides lleus. l'olaboració perfecta y bona calitat de les
del pa que presenta.
contribuït u que suwnsi ta producció da
Munic, 28. r— L'aviador Fischer y un farines qué presenta.
gui ua sumni aquesta ledcració militar que
les IUWS y les altres.
,
Don Pere Caba: per l'apropiada elaboradó
sembla esser la darrera (ase d'aquost greu company seu han caigut avui deedo una
Senyors l·ills da Eusabi Tornero, repreconflicte quo crea l'incessant creixement dels. regular altura amb son aeroplà, quedant mort sentants a Espanya del llevat Floyldn: per al tipus del pa que presenta.
LLADREGOT.—La poliefa detingué dissables seves bones qualitats de fermentació ràDon Ramón Osso: per ta bona elaboració
a l'acte.
armameuts d'Alemanya,
4a
a In Rambla de ta Llibertat a un ILutrepida y llarga conserva dó.
del po de Reus que presenta.
got anomenat Josep Boiràs Castané, cl qual
Don Joaquim Costa: per l'ctxoelent llimDon Manuel Sotana: per b bona elaboraOS
ingressà a ta presó. '
pcesa de Va. sal y bona presenUció del pj-o- ció del pa que presenta.
ducto. i
I
Josep Ferrjr Catasús: per presentar cl
Don Ramón Rovira: per la perfecta ela- paDon
EI senyor Martí comensà després a desbastant esponjat.
boració
y
bona
calilat
de
Ics
farines
qua
MILLORA.—Una millora d'innegable inigranar la seva disertaeió, en correctíssim
Don Antoni Viladrosa: per 3a bona elaboi
pofl·lancia es pera aquesta comarca el pro. català, que demostra l'ús freqüent de nos- poesento.
Don Rnmón M. "Sagarra: per Itt perfecta ració del im que presenta.
jecte de p c r l l o n g a c i ó del ferrocarril e/ce/ric
tra parla que ta en aquelles llunyes terres. elaboració
y exquisit gust del producte que
Don Prudend Montserrat, de Múrcia: per
CARNET D'AVUL — A les quatre de de "narrassa a Castelor del Vallés, qvic's proNaturalment, les primeres paraules del oon- presenta «Crewa
Montseny».
Ien bones condidons dd pe o pvsar del temps la tardo: ConíereDcta dd senyor Sedó al posa portar a cap lo poderosa Compinyla
foreucktm foren pera agrair les elogioses que
Don Benjamí Miralles t per les exoelents transcorregut desde sa elaboradó.
F. dd T, N.
Un acte del que'n servaran agradable re- li havia tributat el presidont dol Centre y condicions
Conadiensa, passant pel vel poble do Matadel lleivat qiie exposa com auDon Vicens Madaula: pel bon gust d d
c o r d y del quo segurament ne treu ran pro- que dcmo&irà'l mateix senyor Martí que no xilia.r de la fermentació y proporcionar madepera.
pa ang'és que presenta y per les substànEn l'última Exposició d'Higiene Escolar
fitoses cnsanyanscs els entusiastes joves qué eren «m merescudes, car en vcritableméní jor llustre "al pà.
Aquesta millora, acullida amb joia pels
'
edebrada en nostra ciutat, ha sigut premiat veïns dd poble, per la nombrosa colònia de
formen el nostre creixent Centre Autonomis- emocionants parrafades, explicà tot lo que'l
Senyors higueaus Sagrcra y Comp: per la cies nutritives quo conté.
Don Josep Soliva: per la bondat dels pro- amb niedalla d'or per diverses aplicacions csíiuojadors y pels propieiaris dd susdit títta do Dependents, fou la visita quo ahir seu amor a la Pàtria l'havia impulsà! à perfecta elaboració do les farines qjue pre
de l'estudi do VHistorin Natural en l'higiene me contribuirà eficasment al desplegararal
ductes de cistelleria que presenta.
va rebre aquest de l'antig periodista ca- fer en la terra de la seva actual residència, sento.
Don Casimir Vilar, de Santiago de Gall- deta nens en l'escola, el preparador-conserva- de la riquesa pública de la comarca.
Don Pere Salisacs: per la perfecta elabotalà resident anys ha a Cuba, don Carles inventari y fulla de serveis digna d'un bon
boració de leB faiines que presenta y bona eda; per les bones condidons del pa quo pre- dor del Museu Mundpal de Ciències Naturals
Marti, que avui se troba per breu tempo- patriota.
calital de lets mateixes.
REFORMES.—La brigada municipal s'osenta a pesar del temps transcorregut des- senyor Soler y Pujol.
rada entre'Is seus.
Entrant (després a explicar la seva tesi,
Senyors Joan Tey y Ulls: per la perfecta
cupa actualment en la construcció de ^
£1 senyor Marti, que ocupa actualment la explicà des necessitats quo obligaren als de- edaboració y bona caiital dc les farines que de sa elaboradó.
—Solució Giol es el millor reconstilulent aceres del carrer de Sani Francesc. Tart
Don Frandsco Enrich': per ta bona elabopresidència de l'Orfeó Català d e l'Havana, pendents cubans a formar la çeva avui po- presemta.
i
aviat com osiiguin Uestes, se coroensaràn eü
ració
dd
pa
que
presenta.
porta també a nostra terra la representació derosa Associació, necessitats sobro lot do
Senyors Enric Sabatés y Batista: per a
El senyor Osvaldo Bazil. cónsul de la
Don Enric Gibert: per te bona elaboradó República Dominicana d'aquesta plavo. hà treba'is d'empedrat dd carrer de Gabalxons.
de la «Asooiación de Dcpendienles del Co- l'orde ííeic, pera preveuirae dels casos de perfecta elaboració y bona calilat de les fàdd pa que presenta.
mercio» de l a capital d e la Gran Anlilla, malaltia que tant sovintegen a l'Illa y a 1é rines qui presenten.
CASES PERA OBRERS—En la darre.a
rebut un cablegrama del senyor Machado,
Don Josep Raya, de Granada: per les bo- minisíie de Relacions Exteriors d'aquella na- reunió celebrada per «La Construclom obreDon Antoni Pales: per la perfecta elaboformidable òrganisació professional que no Havana espedalmemt, quan la dominació esté igual e n tota l'América Llatina Y en panyola, por les males condicions lügiéniqucs ració y bona caülal de lep faiines que piv nes loonudidoiíí déí pfi n (posir deltempstrans- ció, en que gironlisa l'excdenl estat tani- ra Tarrasensew se procedi al nonunamenl
sento.
corregut desde sa elaboració, ,
tol represantació y pora explicar als nostres de la pobtació. <
de la Junta directiva. La constitueixen ds
tari del pols.
Senyors SanlaïUsagna Roig y Comp.: per
d«pc id nls. el «lesenro'.U» de l'Associació essenyors següents; President, don Pere a/déL'Associació dels Dependents de l'Havana la perfecta elaboradó y boca calitàt de les
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mentada, visilà ahir el senyor Marli e l lo- fou fundada ea 1880, adquirint tot seguit el farines quci preecn'en.
—HAN SORTIT d'excursió dentífica pera riu Ferrer; víspresidenl, don Jaume Shirí
cal del Centro capdal d'aquells, constituint oaràcler cosmopolita que enenra avui té, car
Don Ramón Bernadas Casanovas: per là
Don Jordi Foix, de Còrdova: per les fari- Suissa, Àustria. Alemanya y Fransa nostres Munné; comptador, don Josep Sannuy Pujol;
hi tista una sin>pàtica confraternisació espi- ta formaren y la formen gents de totes na- perfecta eiaboració y bona calilat de les
benvolguts amics els Drs. Frandsco de A. j secretari, don Conred Vila Torrudla; y v0nes que presenta, i
rituaJ, do Li quai — n'estem segurs — els turakses: palakuis en gran nombre, cubans, farines que. presenta.
cala, don Frandsco Corbdla Llopart y Jon
Joan Santiflà Bragulat.
Don
Carles
Woossncr:
per
son
cilindre
lanostres animooos depcAdenls n ereberenn o - «aslellans, bascs, nordamericans, onglesos, etc
Senyors Josep y Joan Ros: per ta perRamón Vila PraL
ves energies pera protseguir amb dalit l a
TEATRE ARNAU. — Dies passats debutà
La canstoluircn 500 socis que's trobaren fecta i'taboradó y bona calilat de les fàrines minador du pasta de pa d'aedó intermitent.
La Junta Consultiva la formen els senyors:
Don
Joan
Josep
Urios:
per
son
aparell
conbrillant tasca cuhural y palriw'.iea q u e ve-amb l'oposkió de certs demenU de l'illa que "preBenien.
en aquest teatre l'artista «Bella liarcelonifcu,
Don Joan Gallarda: per la perfecta elàbo- servador de llevadura y un fanal pera fom la qual obtingui un exoelent ésit, que ha Pnosident, don Anselm Prat; víspresidenl,do"
nen reslitzan*.
quo temien que l'organisació neixenta ad.Tomàs Freixas; secretari, don Felip Cas*»y bona calitat de lo»taiines que pre- que presenta.
refermat en c's dies successius.
A quarití do dolze va oomonsar l'acte^ quirís certa tonalitat violenta y fins matís radó
flé; vte-setretari. don Ramón Morral; compsenten,
i
Senyor Junqueras: per un aparell conservaEl senyor Marli s'assegué al volt de la tau- polític. Contra totes les prevencions, rezels Don H. Petc*: pel seu cilindre laminador
tador, don Eduard Gili; y vocaJs, don Miq'J"
dor
de
llevadura.
y
obstacles,
lluitaren
coratjosament
pis
or
Aquesta nit da nou a dotze ta Banda del
la presideiMaal acompanyat del president del
de pasta dei pà d'aedó continua.
Don Josep Vives: per ta elaboració dd pa regiment de Vcrgara executarà en el Pa- CafladeÜ y don Rius Casas.
Centro senyor Puig y Esteve y de nostre ex- ganisadoxs, que si o i els primers anys conseDon
H.
PeiCr:
pels
!»c«s
productes
y
esque presenta.
ralel, cantonada al carrer de Sant Pau, el T a x · r a . g o n a
ctleai amic et tinent d'arcilde don Martí guireu esoassos èxits, despits consolidaren, tudis de forns de coure pa.
!
Ideal Premier: per un apareU pena produir següent programa:
Matons, el qual feu al conferenciant y al deiiiütivament un organisme que avui es
Senyors Ltawllol y Bai-qneHs: per la scv<
CONCURS LITERARI OBRER. — Sabert
poderós que compta amb 32.000 asso- amassadora «In Universal».
vapor
«Ester», pos doble, Roig.
Centre, cntlaval eu el districte de son m a - tant
ciats.
que'l
Consell de ta Federació Local obren»
Senyors
Girrut
y
Aleix:
pol
seu
apaiato
«Joana d'Arc», obertura, Verdi
nament, l'honor de la seva presencia, que
iConservador de llevat».
«Cavalleria rusticanaa, fantasià, Màscigni. té en projecta ta edebració dUn Gert«i"a'
MI-NXIO
I10XORIFICA
aquells l i agrairen coral ment.
En 1884 comensà a adquirir bens inmoSenyors Teodor Jenny: per ses disposi«La leyenda del monje», fantasia, Chapl. literal i, en d quo seràu premlais tols
El senyor Puig y Esteve, en rom del bles l'Associació^ amb l'adquisició d'una ca- dons
de previsió d'accidents en sa amasDon R. Lampalla: per ses pales imeombustrelalla dels obren quo tinguin a bo for.co"
«Marina*, mosaic, Arrida
Centre, dirigi al senyor Martí una cordialts- seta a les afores de la ciutat de l'Havanà, aadora «ténixs.
tiblià
pera
forns
do
coure
pa.
rrehl y siguin mereixedors de premi
«Fiesta
alegre»,
polka,
Alvarez*
sima salutació, lloant l'intonsa y entusiasta puní anomenat Jesús del Monte, unl hi insLa Electricitat S. A.: pefr son molí «M»
El president, delegat per l'Excm. senyor
«Canalejas», pas doble. Lo pe,
tasca de caitolanilat que ve realisànt el se- tafnrcn una modesta casa do Salut, àvui tànt narch» pera blat de moro.
LA DIPUTA CIO.—Per talta do nomb^
•twildo, d tinent d'arcobto, Martí Matons.
nyor Marti ci» l'illa cubana d'ensà dc. la engrandida que consta d'infinitat de pubo.'lons,
Senyor Kutsne?: per sa amassadoi» «Uni- —L'inguivífl" secretari del Jurat general, Made senyors diputats no pogué celebrar ses!·,,
—Es precís en algunes malalties dd tubu
cax.
seva ausencin de la Rítria, a là quàl, com amb inmensos parcs.
dígesiiu, procurar estómac als que no'n tenen, ta Diputació provincial el passat dimors.
Don Pcff« Imbers: per sa amassador» sis- nuel Gispert.
Presidint r Associació un català, don Eduard
més lluny s es, més s'estima. Çelebrà lamSe celehrarà'l proper dimecrea sl lü 13
matjaimnt meclicamenls que aunienlin te sebé'l senyeu- Puig y Esteve (essent aquest un Romagosa, decidí l'Associació, que ja havia tema «Imbers».
creció dd suc gàstric, ta motilitat de l'esló- prou número, a les quatre de ta tarde.
Senyors
Baiart
y
Sans;
pessa
ímassàdorà
aia-c deks motius d'agraisiecl que tindrà'l assa&i una enorme creixensa, ía construcció
mae y fa seva polenda fortificant pera diPel mateix dia, B les onao del ma'í,
r
gerir y assimilar. El millor do lots ells es convocada ta Comissió provincialCentre ou vers el senyor MarU), l'oportunitat d'wu edifici fíofi, bosíint el sumptuós Palau tLa Econòmica^.
Don
Raral
Felip:
per
la
seva
amassadora
que
avui
s
aixeca
en
el
carrer
del
Prodo
de
fe
l'Elixir
Estomacal
de
Saiz
do
Carlos.
del moment «to la disemeió d'aquest, motVenus».
• t
l
T r e d ò s
ments en quc'l nostre C A. de D., tro- Havana (les Rambles d'aqui, com si diguesSenyor BLuler: per sa amassadoia sistema
sin),
que
costà
a
l'Associació
io
següent:
L'Observatori Fabra ens envia aquesta
bantec Tfqijjl en son csti^e llogat, v a e m «Hatofex».
ESPANYOL
NOIA OFEGADA—En aquest poble 4 *
^«%ln •
peudro una Ajladu tout a l t a com compro- 160 000 du rus el terreny, 580.000 J edifici
Don L. Pons: per son pírómelro sistema .L'empresa d'aquest teatre ha conscgult que
aparegué dies passats de ta casa palema u0a
43
500
e!
mobiliari
d'aquest.
«A ta 1 h. 28 m. 4 9. d'avui, 28 de noia do 17 anys, anomenada Rosalia M
mesa, car lé ja en projccle, que do mica
Tot aixó fou fet mitjantsant suscripckais «Siegers.
ta companyia italiana dd Grau Guinyol, di- juliol, tols els sismógrals oomensea a i»,
Don
AdoU
Coll:
per
son
aparato
«Cinefc
en mka s'uutri roaliraut, de construirso un voluntàries
Posa\ * fet en coneixement de la g"3!.
cntre'ls socis y hàbils operacions
rigida por l'actor A. Sainali y do la que n gistrar ta repercusió d'un forl terratrèmol
i
Casal j·:.·;·rl y Vli^toiia de l'Associació dels financieres, que demostraren e!s grans ta- vodor del llevat».
dvil, nqu^K procedí a ta busco de la
forma
port
la
bella
Starace,
«bàns
de
lorproper.
La
duració
del
moviment
en
ela
Don
Albert
Pudgjanír:
per
son
emporriUat
Depeavtcnts dc l'IIarranci qae anava a e\posàr ients quo en dit orde posseïen els que eren
nair a italià, h i dongui duc» úniques fun,- sismògrafs es de 12 m. La distancia teòrica apareguda, aconseguint, després do '·l0*r.
ti conieroacieaX, ppdrà servir al Ceulié de y son encara directors oficials o espirituals pera forn de cuore pà.
cione de comiat a Barcelona, cl dimecres de Pep-oentre es d'uns 300 kilómetres. — recerques, trobar d sou cadavre en d riu ^
Don
f'rednanc
Ricart:
per
son
emparriitat
profkcsv guia.
do l'Associació.
pera forn de ecure pà.
y dijous propers, havent csoullit les obres El director da rObservatorii, Josep Comas
EjqOicant aquestes operacions y én geneFeu oonéixür també'l prcsldcul del CenDon Ignasi Capola: per ta perfeotissimM de més èxit El programa del primer dia y Solà.»
Do les diligències practicades p d
tre A. fi» D. a son distingí! hotite, amb tota ral ta vida econòmica do l'Associació, esmersà elaboradó en lots conceptes dei seu pà e» d icomposaran entro altres obres tll Bapogué averiguerse que llnterfecta atenta ^
i
olaroíat y oonvicció ferma, Ideals patrió- el conferenciant bona esloiv, acabant amb pedal
tra ta seva vida, tteantse a l riu desdc I P ^
gMgfef y «LuL». £ n el dd segon dia, ademés
Don Ignasi Capeta: p * l'elaboració del pd de les obres emocionate «La Bnea y «Sabo- nen
« P™" que existeix ca aquella p o b l a c i ó , ocasWO»"
ücs do la nostre entitat y en nom d'aquesta l'exposició d'un ioteressonlíssim cràfic protoaba demai*iitü que ai (ornar à Cubà iràs- geotot, en la tela on el qual Uegirim assom- usual que presenta.
se una fcxpta contusió en el cop, que " P(y
Don Adolf Coll: per l'eixqulsit gust y bona tagc-, se posaran en esoena les obres de
La Jimta do leste^, del Mercat de Santa duí commoció cerebrai, ciseut wof**^
metée una salutució germani vota a ta que'l brals tots ete oients que avui l'Associació, «iaboradó
cairàc'.er akgro «El senyor Platonno y «Vam- Ca*ertnn
del pé americà quo presenta.
anirorfsttts
Ja
lots
t
*
seus
emprèstits,
mestresens
ervfa
,ma
nota
del
resultat
ir-nyor Mar í repreaaaí» en ^>n yjoUiA ce» «a íntegrament ds k » seves inmenses pro^
amb k-s quals re despedirà dèl nostre dc les tetes celebrades els diès 5 7 v 0 per l a corrent y morint ofegada.
Don Antoni Costa: per Vçlaboració per- mi:
ta SÍV» terra Bsrfiua.
Se
creu
quei
móbU
del
süiridl
obd
»
u
fecta
del
pà
<pie
pres«nj^
pubboi
i
pufetats, te encara en coixn ua milió y mitg
eu dit Mercat.
^ ' ï *
reprens ió que U teu d «jo puréde Amat Q M n l de qufcJ riíni escta taren tolt
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•*Ei Poble Català,, — Dilluns 29 de juliol d e l í 9 1 2
JQ» üttti^mòbcb quo toparen fou\i tai d*
l'His|ana ^ « s a , que pmta'l serv*» d :y
lacaat a Al.oi. y l'altre eaa M» an'o fviíti«Uter guiat pet sen proproMri doo Jo·'X'i> Roviraw En aq^icst, aiMBies dd senyo»- Itovir»,
hi anaven ei* sons amics don t-dip Sctkhn
y don Josei» LloccftSk
L ^ ' o m ó b i l psrtiiuiar lopó amb un pilot
do pedres; do rdxàs amb cl do t'IHspana·
Suissiu Els dos enganxats ca'güeren un
ici iuj léd o sis motrcs d'aksadtik
,
Les alajes d'una r e i n a
1 Madrid, '28.—Els pe.iódioi portug ic os quo
han arribat a w i a ,M:<drid, renlcn la subasta
'/-n\TERT Cada dia es major el nomles joies do la que fou reina d'aqurll paí-»
i-orfeonfeics d'ambdós sexes, do TOrfeó
Maria Pia, veriíkada al L^UK- do rortu^U
inscrits pern oefebrar el projectat
«As Novodiuks» diu quo cn In s\iba*!« hi
Sant Sadurní de Noia,
ha^iú gau dcsaaiiuadó y quo conicJwà pec
-1
una putsera do mbls que s'adjuditú a XANJ- I
Cavalho
eti quatre oontos de rei».
tT FESTA MAJOR—El Centre CaiaU
l'na palscm do perlos y l·i-ülan's y BIUTW
l. ^ « l a ciutat. Junt amb la Joventut Caala ics foren comprades per cafces *s Bélgiui
istei estó preparant grans festejos pera
y « r i s , y per parikulais portu^iMisos.
Sóxün» festa Major.
S'hau voitut alajes per valor <fe •!>> con tos
i?l í i m e r dia, s'obrirf al públic l'Exposifatacia el religiós dominic P. Gerard. Acu- rotomarà d monarca a San Sebbstiíi», e»\- de rciSt Una gran dadema de brilAuits acon•A de pintures do nostre cornpatrici en Dodiren a oirlo obrers esquirob y radicals y cara quo supa-a que a darrera hora do là ssgBi'l pr»»» do dol» conto.i do reis. La reI n f o r m a c i ó
d'
E s p a n y a
• o Sokx", y la Banda Munkapa! donarà
larde d'a\iii. Digué també que l aeoyoir Ca- tirà'l 'Baivo per no akansar d preu d tipus
molles pereociaVi'.als.
'"'íLailUt concert mfront de l'csmontat CenEl discurs del F i Gerard produí sensa- nalejas ha sia marxat a Segovià dos do Otero. de tassació.
n^m solemnisar l'obertura, '
I
El senyor Barrosotóintenció d'miarsen
ció.
Igunl tecorregué amb un collard do brlLa Rifa de Nadal
FI «flón dia de b Festa Major, com ja es
d "dia 2 del pròxim agost a pwvdro les Uants y amb altres polseres.
Aconsellà
als
obrers
(pie
s'undssiin
dcíent t B o celebrarà'! Certamen Literari que
S'ha publicat ja'l prosi-eda pcra'l sorteig Bomt sos drets y utilisant pera aixótoíselsaigües del Costona, si no ocorreix res do psrE! r o l guanya
- oUnitzat la Joventut y que tindrà lloo
do la Rifa del Nadai, no contenint cap nove- mexli-i inclòs la vaga.
tieuiar. Segons digué, els patrons y obrers
Santander, 28.—S'han edabral ks rega'e»
tat sobro'l d t l any anterior.
.1 Toati» Pi-iwiprf, y dwprés podem asseFuetojà a la dasso patronal, comentant kraero do Córdo*w DO arrilwren a un acord, d'honor entra'ls bolandiw qu- obtlngiici y
^ també que en • d'aquests dies se ceMadrid. 28. de 10 mati a 9 nit
Detencfd arbltrlarla
les
cii curaíAancies que concorrcgueiü.ii en y, ooan a cooseqüencia, t i conBlcte segueix primers prennis en les antenors.
rarà un concert interpretat per conc deia
en peu.
Els tompa
temps ha sigui
sigut bó y l'nnima.ió molt
Un
advocat
qua
viu
a
la
plassa
del
Prolà
IVUÍJI do k mina «Morro».
'vms professors do la capiíal, essent molt
Carreteres de C a t a l u n y a
A íí d'arribar a la més prompta solució gran.
Censurà
pis
obrers
esquirols.;
hUs que hi figuri el notable contrabaide l a vaga, el goveniadcr dvil l i a decidit El premí d'honor defe balandres do la
S'han ordenat les suhbsíes pera b consen Pere Valls. També serà bellament
Desgracia
l'intervenció do la Junla do Rotormes So- primera serio'l guanyà l'«Hlspaiüa>, ja'redetín^üt
la
pblick
ISlm3idti y cnUumenatiu la foíxada del Cen- truoció do les carreteres següents:
neinl jwí redXeris,
28.
—
A
les
ofioines
de
La
Societat
cials. \
Quart tras de TerrasB^ a Monistrol, a exeL'Infanta Eularfa
El primer premi do la sèrie de balandres
Akoòlica examinaven un revòlver Eduard
Fora
(radar
d'assumptes
socials
aquesta
cutor
en
Ires
anys,
senyalada
la
subostà
EI corresponsal de «La Època», a Parfs, Driaje y Franciscà López.
do dtu metres'l giionyà'l «Tonino», {mbo·
-Les nombroses bngades que venen tretardo
so
reuniran
los
societats
obreres.
al seu periòdic una conespondennejal ptir la duquesa do la Vidor*.
tml cnfesiiLslalatioiKi peta l'illlumina- pcra'l 2 de Betembro, gestionada p e r don dirigeix
Per últim digué'l ministre de la Govcrria comentant eil cas dols infants Aaitoni y Durant l'inspecció tingueren la desgracia
de nostres Rambles, plaases y carrers Akfona Sala.
Seguit tros de la qunrla secció, do Solso- Eulària, y desj rés da glosar artici» dete da que's disparés l'arma, penetrant el pro- nació quo a ks anzo dd matí havia soraés cèntrics, ho venen fent amb una rapí- na a Rüxu», oomprfs entre Pobla d e Lillet códics francès y espanyol, diu que) donya Jatfil per Vull esquer de Frandsca, la que tit de Lleida l'inèmta. donya Isabd, liavénl
i y activitat dignes d'elogi.
Eulària, per la Des espanyola deixarà de «jucúà cn estat moribond.
seli àrtbulat una entusiasta despedida.
Es molt probublc que la poderosa Compa- y Coll de Morolla, a executor en cinc anys, serho si'l seu espòs so nadonalLsa a iran*
senyalada
pol
2
de
setembre
y
gestionada
pel
Madrid, 29. de 1 a 3 matinada
E
x
p
e
d
i
c
i
ó
escolar
ía «Energia Elèctrica de Catalufias lllusa, però per la francesa no aiquirirà la nàNoticies de P o r t u g a l
•juralesa del seu marit si prèviament no ho ~ Coruào, 28. — Arribaren 80 nois de la
inarà la torre de l'Esooia Industrial, cam- senyor Farguell.
Mitln reformista
La
polida
de Cinlra ha descobert un un»
De
Santa
Coloma
a
Lkwet,
secció
de
La
solidta;
d'aont
se
dedueix
que
donya
Eulàniar do la Porlssima Concepció, faixades
«oionia escobr madriknya, atompanyuís de
So celebrà un miting rdormista baix la porlant dipòsit d'armos y niujiicions.
u l a Ll;fla Regioni'iisfa, Aleneu do Sabadell, Granota a Lloret, tros primer, a esceutar ria se quoidarà sense nncioiial-i'a! coneguda. l'iii^iK'tóor do primera ensenyansa.
presideiusia del senyor Pérez Galdós. ParEn eí p<>ít cxmxüiA ia poúcla rigurosa viTampoc podrà tornar a tenir l'espanyola, ' Esperava a l'estació als expedidonoris d laren representants d'Asluiies, Valladolid y
iotol d'Espanya, Hotel Suís, Círool Satade- en tres anys, senyalada la suhasla perà'l
rfancia sobrefcsmcrcad'jriei piooedouls do
un
cop
decrc&at
el
divorci
amb
l'infant,
per7
de
setembre,
gestionada
pel
senyor
Ventosa.
mc Centro Industrial, Casa de Beneíicen•ector d d sanatori marítim d'Osa ont pas- a ï r i punts.
V.oo.
De ia rarnetera de Lleida a Flix a Cas- qué'l codi espanyol posa com condició, pera «ran éls nois una temporada.
L oficines de la «Energia Elèctrica de CaDon Pau Nougués llegí unes quarlillee
Slo'ts monàrquics èomplicals èn la cofisrecobrar
la
nacionalia!
espanyolà
à
là
donà
lelldamp,
Q
executor
en
dos
anys,
senyalada
duüa (Rambla) y allres.
piradó han emirat al BrasiL
En el' sanatori seran obeequiQls. Efe nois den Péaw: Galdós.
que's
troba
en
aquest
cas,
et
requisit
do
que
lA Sabodell avui no's parla d altra cosú la subasta peral 12 de ^elcmbre, gestio- estigui disolt el matriraani, y segons l'arti- se m c E t r e n contentíssims.
S'aixecà don Melquiades Alvorez qui's deVaga s o l u c i o n a d a
uo de l'espiendidísa de Uum que hi haurà nada pel senyor Mr.cià.
cle 52 do nostra Códi, el matrimoni no's
clarà niiiü'.arisla y enemic dd soctalismo enParla, 28—NÍotiicios rebudes do Lo ml i es aBaralla.-Una
dona
m
o
r
t
a
També s'ha ordenat l a suhasla pera là ddsol a Esponja més que pcir la mort d'un
mant la Festa Major, havent sentit a dir
cara quo sempro partidari de l'actual con numien quo s'ha soludonnl la vaga deH
i
,
t
Almeria, 28. — Al poble de Fijda se ba- junció republicana secidista.
molts que, aquest any se celebrarà en reparació dols küó metres 1 el 11 de la ca- dels dos eispososi.j i
obi-ors dd port.
rretera de Moncada a Terrassa, senyalàdà
l·llaren Joan Pérez y Joan Reina. Se creuaA xl, doncs, el dilluns sc reanusarà 1 treball
ciutat nostra la «Feste do la llums.
Advoca
per
la
llibertat
do
concicncia
y
en eb molk.
para'l 28 d'agost, jjeBtioiuada pels senyors Violenta topada.-Un mort y 3 ferit
ren alguns dispars. Un projectil arribà Biins per l'onscnyaraa Lica.
MeïJla, 28.—A les deu del matí d'ahir a Josepa Garcia mataullaw
INTENT DE ROBO. — Divendm» a la Gruclls y Sola.
Ei v i a t g e de Mul 1 H a H d
L'acta s'acabà o r d e n a d a m e n t
en ia via del Nador a Zeluan, en i'erficié
hi tomà a haver un altretalentde
París, 28 —Comuniquen de Tàng r qnfl a]
Registrador
de
Taufima,
va
topar
un
convoi
que
conduïa
f
u
g
i
d
a
d*nn
brau
Míting
r
a
d
i
c
a
l
jbo en Faerodhada camiseria que nostre
sorttr de Casabtanca'í tren que conduïa al
laricular amic en Salvador Vila posseeix
Pera'l Registre do la Proprietat de Bala- un automób'i, a conseqüència d'estar tan- . Valenda, 28. — Aquest matí al verifiLogroflo, 28.—Se odebrà anit el miing Sultà pera retornar o Rabnt, so va córrer
cada
Ih
via
general
y
oberta
Ja
del
àpàrtàdor,
]a Rimbla. Tots els treballs rcalisaís pels guer serà nomenat don Gregorü Geoiarro aonl hi havia tres vagons carregats de pe- sarse l'entoiiloment dels toros de Miura que radical, ossistónlhi gran concorrctieia.
periJll pera que descarrilés e' convoi. Advertit
a
kraps va puguor conjuiarsel perill.
ente de \igilancw y íowes detaiguarda ci- Cubero, que servedx el de Monóvar.
hsai
de
lidierso
aquesta
tardo,
s'escapó
del
i
Enraonaren
el
quefe
radical
da
la
localitat
dra.
i, uo donaren enp resulta ti
Splquer
un
d'ells
y
escometé
al
vei
orinar
i
don
Florefid
Bdlo
y
els
diputats
senyors
La
topada
va
esfer
gran.
resultant
un
mort,
1 £1 nombrós públic que va congregarse Les descobertes de " L a T r i b u n a , , 3 ferits y 3 con'.usos, y désfenlse l'oulcmóbiV amnicipal don Enric Sainz causantli ferrides Lerroux, Salíllas y don Emilià Iglesias.
Fantasies d'estiu?
ant d'aquest establiment, feia moltfssims
que per fortuna no són d'importància.
( El senyor Bdlo, quo es candidat en les D A R R E R A
y saltant en estelles els vagons.
HORA
Dmeanaris, denca so donà cl cas de q\ie toia
«La Tribuna» diu que un caracierisat perEl mort va esser el cabo d engnyers. «clumetocciorvi parcials de dipu'tats s Corts que's
«
P
a
l
v
a
n
t
e
s
»
fuit dies justos que s'intenti un ai're robo sonatge, que generalment està ben informat, Ie©ur>, Francsco Obiols Sampere, nahual de
celebren avui, digué que'b partits poLílio Concert del "Orfeó Caiaïà„ al
la mateixa casa.
li ha manríesíiat que la Conjunció rcpubli- Sabodell, y els ferMs el cabo y el soldat d 'dir
Aquest matí s'han presentat al goveri ador que vulguin posseir bases fermes deuen émyers, respectivament, Andreu Pérez y Mar- «Ivil ais enugrats portuguesos, dos d'ells mi- bestir d problema dc l'ensenyansa.
cana-socicJfcta la treballs, en combinació àmb
Suro J>arJ(, — €scàíjc/o/ forEL JOVENT DE L'U. F. N. R. - La ülguns elements olins do l'extranger, pera
Redonet, Bernard Ramos CogoMos, sol- Btus. '
Atimiil
quel
candidat
conservador
rep
re
|oven tul Federal Naaooalista Republicana, provocar un moviment revolucionari, amb dat de Wad-Ras, y León Manoz, carreter.
midable.
han interrogat y diuen quo venen sento va'l cadquismo dels diners.
EJs que resultaren lestonals foren els sol- IdeEls
consltució, d'aquesta ciutait, ha quedat el pretext d'una vaga plantejada pels sociaTa! oom estava enunciat, aliir ai vespre do'Cuenca
y
que
no
tornarani
a
Portugal
Advocà
\
K
X
l'unió
do
tols
ois
republicans.
dats dlmímlería Antoni Creu Baüester, Jonà J «Orfeó Català» un concert oi Turó Park.
Insíalada en el primer pia del Ga|6 Comtal listes.
sep Esmalges Reguera y Hotel Torres Moràn. fcs que estigui allí restaurada la monar- EJ senyor Lerroux digué quel candidat Hi acudí una grtuí gentada.
jie la Rambia i
Relacionada a m b aquests treballs està la
conservador comprava els vots a 50 pessetes.
EI cadàvre fou condufit s MpliUa y els ferits quia, i ;
Durant el1 ooncert, ja s notava cn d p<iblio
reunió que fa pocs dies va celebrar la Con- tngnessaren en reniermería de Nador, aonl
Exposà'l programa radical, diení que fa un cert mídestar. prosaigiador dc la tempesta,
E
l
bergant
Homeas
Christos
campanya de propagpnda amb d lema de Eln els .intermedis so di.scutta Bicilorudiüi.eut
QÜESTIONS OBRERES,- — Continúa en junció a casa de don Melquiades Alvarez. se'JB hi feren les cures. Tots continuen bé.
Sau Sebos'iàn, 28. — Ha possat per aques- «Pan e instruedón, antes que g ien a o boi l'orientació cortisann que r«Orfeó>> ha pr-.'S
Els queies del moviment revolucionari su- EJs coronels d'enginyers senyors Montero y
kl maCeix estat la qüestió sorgida eatre'ls
acudiren ai Uoc de la desgracia, ta capital, amb Uixecció a Paris, l'emigrat cos.<>
y csipoidmenl d cas de rex-orfeonlstu senyor
toia y obrera de la fàbrica de filats dels posen sfixó factible abans d'acabar l'estiu. Gii·aMez
Gasleíls, expulsat per no haver volgut ussistir
Afegeix l'informant de «La Tribuna» que saíudaml els fcr'us, els quals seiàn demà tres- portuguès Ilomens Christos, pare.
Megi
quo
la
rovducVó
no
dau
torso
en
lés
lienyora Iglesias y Suqué, S. en C, abans
li!B<Ials a Melilla.
Se mostra .ugrait a Les atei VCÍOIIE <p\e sc
aJ conoerl donat des anrora en honor de l'inlíManutoioturcra do Algodói», por qual mo- en Pau Igksúas desde la algun temps eslà
barricades,
sinó
an
ela
co'.cgs
douï.oi·als.
EJ servei no s'ha interromput.
H guardaren a Cuenca. Atribueix d tiacàs
tanti Isabd
Vfci la ja una setmana que estem paràlisàls dominat per l'idea d'ensajar una vagp< ge- So suposa que la causa dc ki desgracia es dd moviment reialista de Pcrtugal a la desL acta acabé sense incidenlB.
Tot aixó exdti forsafcànims. Pogué n o
neral, que serviria per l o menys pera de- qualque tranzeunt, moro o cristià, que degué «•ganisació quo hi hagué al desenrotllar el
|ús treiwils de dita important fàbrica.
EJs senyors Lerroux, Sal LI las y Iglesias, tarse perfeotomcnl que tnaíyial d grnn m6En l a reunió que celebrà divendres pes- mostrar toia la t o m de l'organisació socia- oórrer í'agullo, obrint la via de l'aparlaaor projecto d'invasió.
marxen avui a Fiunptíona cn automòbil.
rit m í.s i • de l·Or'wi·, ds ai^uudimonts qi:e
at üo Junta local do Reformes Socials no lista que capitaneja y espera l'ocasió de y tancant Jii general.
aquest nocuJIÍ foren radf poc nodr'ts.
Creu
que
Portugal
e>
monàrquic.
Diu
que
D
e
l
xoc
de
trens
^'arribà a cap solució del confUcte.
quo so l i presenti un pretext pera realis-.jho.
Amb motiu de la desgracia acudiren nume- ela manuelistos y miquelistes lluitaren boix
A l'acabur la dirrere cansó dd progràraà
Mdilta, 28.—Se coneixen detalls du la to ipie era IcAucel ad.», de Jamieq» n, una gran
Se'ns diu que al mati una representació
Don Melquiades Alvare/, per la seva part, rosos curiosos a Nador.
la
mateixa
bandera
y
que
si
haguessin
obpada do trens oconieguda ahir a l'estadó do part dd púbic proirumpi cn cnls irònics de:
rera liavia intentat celebrar una enlrevis- creu que necessita fer el seu bapitisme dé
— Comrasarcn les bodes moitines & Gueamb un dels propiielaris de la fàbrica, sang pera atraures a les masses, perquè taye, que comensen després de lles segues tingut el trioonf haurien obert un plebiscit Tauima.
—Canteu la Marxa Rejdl
pera
l'eiccció
dc
nou
monorcai
era veuro si's logra que's desisteixi de certs aques'jcs obeeixen encara a capdüls d'his- y trilles.
Amb aquests criïs se n hi barrejaren d'altres
L'accident se deu a estar mal disposat d
ropósits que corrien com a rumor, y que toria revolacionaria y tracta d'aprofitox là
quo
rcft'daven d rmuteix es|)erlt
desvio
d'agulües,
anant
a
topar
d
tren
amb
R. O . de Foment
Eí viatjo dc l'infanta
W: senyors de I'«Orfeó» ds desplagué aqueconíirmarso serien incalculables y molt ocasió amb que somnia el seu aliat el quefe
uns
vagons
de
mercaderies
que
estaven
én
Madrid,
28.—Per
Reial
orde
del
ministeri
Saragossa, 28.—AAUÍ s'espera l'arribadà do
lla petició—sarcéstioa, però p rfec lament Lísihlcs ck danys «pje s'ocasionarien an socjaü^la.
una via do l'apartat
do Foment se disposa'l següent:
i infanta di.a>a IsabtL
cita—dd púhiic, y oonte&taren umb ma'a for|ds obrers do l'art fabril.
A
pesar
de
la
poca
marxa
que
portavaM
Suposa'l pcreo:iatge i-Jorm-nt d e «La TriPrimer. Que'b informes do ks quelalures Ei tvpità general, acompanjat del seu ajuma y amb ppraules mal sonants, algunes
—La qüestió sorgkla entre patrons y peons
sortit amb uulonióbíl p&a ira- tren la topada fou tremenda, vcècant la mà- deBes incloses en j'Inf'ex (fe ta I.liffi dd
aestredecases, roCerent a l'au ment dé Jor- buna», quo d e tot aixó n'està enterat el Go- d'Obres públiques an els expedients informa- ga-aní,ambhan
quina y anastiant d resto dd oonvoi.
objcclcl d'esperaria y esconaila,
Bon Mot Aleshores esclataren e^lridumls y
1 soict at per laqueelA darrers, està encara v e r n , e l q u a l — diu — farà b é cn no fius MMhB ais projectes deferrocarrilsja El governador
i'esperar
i
à
Qucni.
De la topada resultà mort cl cabod'engi targs xidets, que acabaren d'exasje'.ar als
confiar
massa
en
el
fracàs
do
l'intent,
tota
eonfrontals
per
ks
divisions,
sols
devenp.aodent de sdució. i
vegada que s pretén que hi prenguin part |bta a íiavor dels in^nytrs qae.^1 y a càrreg Pera avisai* al poblo l'eoUraii du l infàn- nyers Frandsco Oriol, y ferits Andreu.Pérea roixsai» que hi ha a 1 «Orfeó», t'ns quanls do
u a la dulat se disj>araràin morters.
elis, plens do ràbia, volgueren agredir brur
Ahir al matí hivíen de reunirse'ls patrons elemcnto d o tant hom fe com ignorants dei pelicicoBri, !a remiuncratió corresponent La primera visita qur-i lai-i seu a l te mple Martí, Bernard Ramos, Antoni Creus, Lleó talment als qui xiutaven y demanaren iróniUbficfa
y
Vicens
Vizqutílü.
do
ks
iiAcncioais
dels
qui'ls
impulsen.
cspcciíkada
en
l'apertat
G.
de
l'arlicle
25
Jçera tractar de la demanda dols obrere.
dd Pilar, ont la rdbnin l'aiquobisbe, d clero
la «Marxa do Càdiz.» Poró'b InteresDefesposkdons de Tauima, Zduàn y Na- lainail
de llnalruccaó pera i'obono d'indemnilzaci.
y una "comissió do senyoretes.
sats, portanise com caüa, no's deixaren atroBis carrilatres
SOCIETAT EN PROJECTE. - Llegim
aprobut per Reial orde de 21 d'abril de 1910. ' A la nit una banda militar l i donarà unà dor, s'enviaren forses pera auxiliar aJs fe-pellar, y conteslaren amb tanta c; Ja als
Aqncsla nat a Lee BOIL ha comensal a tu
Iffue diversos elements d'aquesla ciutat verits.
pinxos agressors, que aquests van liaver de
Segón. Quan l'inginyar quefe consideri in- seremada.
»en practicant gosüoms pera l'instalació en Casa del Poblci la votudó poia elegir e l Co- dispeTtsabVi
Aquests foren conduils ateplassa en cl baires en retirada.
S'hostatjarà
l'inlanla
a
t'hold
d'Europaefectuar
treballs
al
camp
pera
mdlé
Nacional
d
e
la
l·ederació
de
ierroviana mateixa, d'una Societat protectora d'aEl dilluns oirà missa al Pilar y després tren do la companyia e6.j>anyote, ingressaol
La batussa prengué con5è<lerabks proporespanyols, votació quei continuarà de- manifestar sa opinió respecte de ks obser- •.isilarà
aimals y plantes, a imitació y amb la co- ris
la Seu.
\
a l'Hospital d d «Buen Acuerdo >
cifQius. Per toies kindes s'aixeoaven bastons
mà
fins
a
les
tires
do
l
a
tardo.
vacions
y
rectemacions
foi-mulades
pecor' eració de la que existeix a Barcelona,
ELI juije militar instrueix diligendes sobro'l y cadires, y mohes de ks darreres v dar en
La candido'ura quo ports fotec les probo- poracions o particulars en 1 expedient infor- A les dolzei del dia hi haurà recepdó a la
Capitania general y a la tàrdo vísilàrà là
enkiire.
bililats do triomfar ce la scgüesit:
matiu, se devengaran pel persoaial fdcullaliu, (iasa de Caritat, y fils -Mu>eus Comercial y succés, i
Prevulml, Barrio; \is-president, Audiano, amb càrreg també al peticionari. Ics indem- Arqnitertónic, l'Escota d'Arts y Oficis y I V
Aviat, però, hi intervingué la poiicío, la
Els o l^Ials frencesos
qual cviílà que (os més grossa ta dé'rrota
do Gtxilacolis del Nord; tiWorar, Cereniuelo, de la direc- nitzacions o despeses iguals a ks expressa- glesia da Santa Engràcia.
MdLlIa,
28.—Els
otidals
francesos
marxativa sortinf; vis-secreíari, Jofiep Maria ToSESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, - Va oe- nw, dtJ Nord; vocai^, A i K l r e u llocsi, del des en l'article tercer, lletra D., dc l'Instruc- A U nit so celehrarj u a a funció do gala ren u ton Juan do les mines »tora[*uiyats dc dels «vïiients» de l'Orfeó.
i
Ui hagué nombrosos contasos, y un orVarlo nostre Ajuntament el divendres a Nord, del MoWmcint; Manuel Zozar, do Ma- ció vigent pera serveis hidràulics y narllims. «n d teatre Parisiona.
diversos didals espanyols.
foogvista faril d'un formidable cop do ca«ni, p o » tractor de si en oonwnient drid, Càceres y Portugil, do Tracció; Vt enTercer. Quan e's reglaments exigeixin qué EU dimars visitarà'ls quarters y l'hospieL
A
l'anoblur
a
Ja
/posidó
Id'AvBnsament
monSe dubta dd qua S. A. arribi a les quadira al cap, quo un company seu encegat
^larao del tdlo recaigut en el plet «os- oeslau I f rnandez, de Jladrid, Saragossa y abans d'otorgar la concessió dd ferrocarril tre del la tardo, donis segurament la delin- toren a cavaJJ, diríginlse'l mont Uxan.
va pegu-li.
Alaionl, del Moviment; hedip Càceres, do Ma- degui tassarae l projecto y aehciooar els ^isEstigueren
contemplant
ks
posicions
ocuErt S ^ f C ' f * ' f c * *» l'Igleia, qual drid, Càceres y Portugal, Oficines; Isidor Ca- (oa de la confronlació y fasfació del mateix, •Iràn els veSnató d'IIosca, traga y Monzóa
P à > a po<-> y en mitg d'una gran efervespades per nostres tropa al Sur de Guclaia,
ballero, dn Madrid, Saragosíft v Alacànt, Ofi- s'inclouTàn EJIÍ dc confvoai/tació, com gastes El senyor Barrosa.-Notlcles de G o - y al milgdia regressaren a l'Aveiiiameut, cència, d públic anà sortint dd Turó Parft.
cines; Viceíis Poflalwr, de M. S. A , Tallers aocesoris de la mateixa, .Lesremuneracionsy
Sovint se iornwiv«e'n rotllos y se tomaven a
vernasld
ont se'ls obsequià amb un banqu^*.
genctrais.
produir
petits mddcnls.
* PZ**
indemnitzacions saiisfeús a ks Quei ,
Se pronundaren patriòtics brindis,
AL rebre l ministre dc la Governació als
l'er
cert
que'ta «vden's» quo havien cod'Obres
pbliques
pels
informes
que
reglamenüna
baada
tocà
la
Marsdtea
y
la
Marxa
periodistes, ens ha dit que conferencià per
M^tXS^ £
" • ^ · l'Ajunta- Els radicals amics
mensat Ingrcasló, sorlintlos d tret per la
tàriament
han
d'emitir
re&i)ecto
dels
projecReiaL
telèfon
amb
els
Senyors
Canalejas
y
GarL T T 5 S Clara y i » ha portat per
de les f rans empreses W» y de. son e ^ d i e n l informatiu.
culata, altiven vociferant que la protesta
efe Prido, y que aquest darrer no l i haLa comissió francesa estigué despi'* a Sen- era obra dels «bons den Corominas» y do
Sembla
quel
hi
h
a
alguns
regidors
radicals
amb molt bon criteri, pom que que no eStàn disposats a firmar el manifest
via comunicat cap noticia; que li pregun- gangn», y al oap al taid n ç m i , a Melilk. «aqueixos «'EL POBLE CATALÀ.» Tal aConferancla del P . Gerard'
£ h f , * c r U * * Pl«s pera PapeUctó ac«dà quo'ls republicans y socialistes preparen contà notfcies del rei, y li digué quo seguia
firmadó es absolutament taiLsa, y quan els
Sobre l a topada d ^ u t o m ó b ü s
que la feien estiguin un xic més tranquils
Billbíia, 28. — En el local da l'Associació a Sanitonder sense novetat.
b
d ^ T ^ '
^ n t r T s ' a ^ ^ tra, los grans eúnpreses quo abusen de l'AAlacant,
28.—Se
condsen
neus
detall;
dd
dos Hetrais ^ roc^guda competia. juntament y dei veínal oo Madrid.
y serens, ho regomeueiàn així segurament.
d'Ohreia Catòlics doni sa anunciada ccsiIgnora el ministre dc la Govcmadó quan lopament d'aulomóbila

y Ooltrtl
nolarBe entre les
WAL·H-amiest terme, la funesta
runes ta malura
malura oiio' ^ ^ u c Ad raira», qua •taules malves« t a causat m ^ eoteriora.
r-t MUSEU BALAGUER—EI senyor don
P ^ l a ï u to portot de Bucnos Air^s 208
|oan
.
gmjs
ha 4 en bronze,
/^'«rades Yfesaitres do metall Uanc,
d1 ^ v ^ " !•»*• SoLS y BMV BOI* y dona
. M S Biblioteca Balaguer.

El nomenament recaigué cn els eminents
patricis senyors Pcro CoromLnttó y Fmwjg
co LayreL Per ceri que tai nomenanicul ha
contrariat y molestat moll a la fflamanfc
minoria regionalista, l a qual en aquesta ocú6ió deu cWidaree de que ve oWiçada a
dofeiisur els in'.eressos de la vila, sobt e tota
altra c l a s s e d'interessos, o al m e n y s tenir
l a GcrenL'at deguda y esperar un bllo do
finhiu. De I a vaguetat de l'mforme que a c o m panya el fallo, el senyor Vinyas pe dedueLx

que relemeiit eclesiàstic té raó, quan com
a regidor podria, pensant prudentment, opinar que la raó esíï do part de l'Ajuntament.
Filis avui no s'ha pctiait en Ctet que Is terrenj·s ocupate per la raeírtada capella fossin de la vLU, però tampoc ningú ha demostrat que Cofikiui propristat «lo l'Iglcsia.
Aixó es lo quo convé dilucidar. L'opinió
deia Benyors regorealistes referent al matís
po'i'ic dels Ifetrats, no jiassa d'es.ser una
grollera inccnvieiueneia, puig k» lleis ('eucn

sempro sex kti mateUtó, pensin com vul- iiuiugur l do (Ltoi emtiiat » T Í , p^^bVnnrn',
guin els llelrata que les inlerptotüi,
amb ima confeotuda teatial ectW^iln i lemiuent dcunalurg Jgu si Iglisia», el lloc y
NOVA AGRl-PAOO. — Slia constituil dia do l i qxmX s'auunoiar.i oportanriment.
una nova agrupació dramitioa que dirigirà An aqucsA ocnSetcnda ne seguüau d'allres
el px^es&cr de i'Esoola Horaciaua d'aquesta quo'a oaiLfiarm a jenijunts autors y ciilics
ciutat fiíaiyor Bosch y Viola, la qual
proposa ier una campanya d'art tant seriosA d'art. iLa primera obra pesadt en escena
com activa, al'xrnant les reprccenlacicns es- scrl «Auluda y pana», dol uoslro pubUcisla
oí«aqiiea amb ks cor.ítrr.icke aitsliejues. La rouaeuc en Feie CavaJlé,

PER TELÈFON
Y TELÈGRAF

'níormacíó ^l'exiraagsr

S
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mo

esposos Sainatl no han de morirse en et marc dds katie modern francès o italià, y de Ics <anacltat reconeguda d'un Flaubert o d'un
P610 *• Poixxyiesa. de ser segons ds oartdls « p e r a bomes sols.»
SimitadísEim do les obres gutnydesques, quan ve les obres tumoitails. D'imaginar sols una Zda p d teatre, En un curiós estudi que pu- :es Urnes esPSÍ&A
feta molles vegades a posta pe- Però'l programa,toumólgial l'anunci no
en et toatro vdl y modern là ha tantes obres, «Fíglia d i Sorio» den D'Annunzio, o una Kúa'l «Mercure» darrerament arribat, diu en ra amanirta
seva idselàt àrtfadcà
gaire exacte, p.-rqué sots una de ks obres
d ions dramàtic do les quals cs més verita- «Amoureuso de Porto-Riche, o una «EJeclra» René Dumesnil que la rapidesa necessària a
WB, cn una defesobres que In Bdla
sàtro suo magrade» podrti indoures en
bCe y més pur do mil vegades u l 'espuma do do Sófoct'. interpietades per la Beila Slarace, 1 escena no pot sofrir cis desenrotllos psicoló- i t a r a ï M rtpicsentà perafaseva «Seiala d'ho- «IS
repertori vuud* vil.< . • accentuat No més
artificiosa intensitat daquestes obres que la 0 un «Rei Lear» o una «Caona del'e Bella* écs més quo en una forma condensada, y ntre», «Sdiorzo» <fe l'Andné de Lorde, hi un
com
una prova de b seva gran forsa cómfea,
conyianyia d d «Gnand-Guignob ens ha do- per en Sainati, ja ens scmbüi cosa fosca y taJsa per lo tant, y quo per ITJCÓ Flaubert se na sota lesauema do l ajdó un conjunt do
en Sa n ti posar aquesta obra. En cànnat a conèixer enfcsdues series do represen- gioHera qualsevol d'aquellis representacions regà sempre o que la seva «Madame Bovory > eements de la dramàUca normal, ncara quo podia
vi «II signor Platonet es una farsa treta do
tacions al Tet fre Novetats. Es una farsa de ud «BavugUo> o «La grande morte» o A ila ÍJS reuída a obra escènica. Es un trro fona- defoimats d'una manera violenta: I n pintor un
conte, en b quo un jove a l despertane en
contraiuital admirable ia que mou la com- d'apache?, per exemple.
mentaf considerar quo cn e! teatre no pu- esperant quofe.seva dona tomi li prepora u n a b cambra
d'una «cocotle», troba quel seu
panyia aquesta, que oïda nit 6i un cànvi en
gui
haverhi
més
que
acció
o
bella
literatura
broma brutal Ln munt de draps cobert per mestio, que f<xa tants anys que no havia vist,
OM '
el cartell y no deixa setmana sense tres o
recitada, d creure que l'acció y la psicologia un Ucnsol senirà de cadàvre, y d l pera ha dc vitiigut un «mant du coour.»
• •
P ? O M C 4
quatre estrenes. L a renovació continua de
no hi caben juaks en les tau'es. Perquè semb'ar l'aaaassl so tacà loj mans dr? p'nlura
Aixó
ens
du
a
rdomar
a
una
consideraEntrefesdues obres hi hagué I estrena de
programa suposa un nombre extraordinari
dir <ruo en d teatre cs fals li psicologia per- \crmtJ.ia. Quan Li dón,i tauca a b tJortà d l
C
£
P
Ó
que
posàvem
sobre
un
judici
total1
d
d
una obra. de «Crind-Gurgno»; «Mammina».
d'hores consagrades u estudi o quan menys
dré
lii
cs
condensada
equival
a
negfir
la
psideaxa la cambra a mitja llum y pren' un
a assatjos y repetldons. Altramcnl, d i enrc cenre dramàtic quo aitdis obres representen, cologia en d teatre. Sitosaixí, hauríem de «fíie forest I A dóna tota espaordida, guaità Es uns variació més sobre I lema <fe la «cocotguinyofesc 16 la <&ficuitat do que l'artistií Ja de si deu fer so una oondemna abeduta de cridar contra tota obra que dugués olguna d üensol quo cobretx el «cadàvre». Ell BO-te» y I apcehe: | Bo «cocotle» torna u easa sevé.
quc't conreun ha de crear un nombre de tot teatre que's fonamenti solament en d cosa més que l'acció, y Uavores cauríem guint el «scherzo», l i df^ qac ' n mort al Aquesta nit vot descansar, perquè hafotuna
t^ma major que l'aiiKla donfit a la dra- fet descarnat, e s q u e m à t i c - , reduit a la m a en
l'apologia del genro gui'iyolesc, en la de- seu am,c perquè ha descobert que I enginyava excursió a Niza, productiva. El sou «an .ii.t
màüta normal, perquè cada nit son dues o jor SimpLfciiat assolible cn les taules, y de íensa d d «íait divers» com a fonament y amb ella. La dóna diu Ilivors la verilal: du coeur» quo ho es de poc, v e a forii
companyia rns aL·matinada, perquè hú
tres obres, dotomés diverses, que ha de si deu condemnarse amb els uUs fixos ea • n de tota literatura dramàtica.
que dia era l'ainanl del mort, y tot. eoirri- d anarwn. lla donat u n mal cop y h a do
rejavaentar, dos o tres tpus que na dc per- 1 idea! de perfecció de forma q u e deuria mou-1
fada corro d'un cantó a Fallre defeeunbrà,
sonifkai- sobra les taules, en lloc de la crea-i ro a Iota producJó. Et fe me un problema Peró Shakccpeare, Paie y Senyor do tols demsaant f^rdó. I-'home soírdx horrih e ' onf fugir. Efa, amb la curiositat ugudissima pel
dó dels tipus en d marge més ample dels do solució nece-saria no eipiival a donar e' els qui escriuen o peman escriure algún dia davant la reveteetó que dj — i M l ha provocat seu viure, fi demana que li expliqui com ha
fíOVETATS: Comiat de la com- tres o qualro actes Ks un gastament tfe nervis genre per ja existent en tota h seva p.'enitut aei· que sguin dedamades les parau'cs es- amb la seva broma, y i i diu an eia cóm robot la cartera quo ell H mostrà. L ' h i ropera í'artisií. EI qui triomlR cn aquest gen re si n o a peudrd com a possible. Si'l t-alre iriítes, ens ensenya cóm la psicologia pot la menlíida de l'assassinat. Sob ads, dlà dub- badu a u n a vdfe, J conta oóm tinguó que
wnyio Sainati-Starace.
com en Su:na1i o com la Slarace, amb més no íos u n cós aoart dinlrei sistema do les desenrotllarre en el marge més reduït de qual- ta un moment prró rdornanl -e. aftetTsralia- (tesfersen d una gavjnetada, d'eHa y dun nen
mks (fen?^*31 *fadaironirepresentacióde
que f so. prenaué. Y a i demanar l a dóna on*
segii<»tet y plori» podifearrise.r la corda drà- Eetres, d'inodiutlibles dLrerencies amb lïpicii, sevol d:AIeg. cóm amb dues frasses dites u
• «Grand r,
V?' ** coiniwnvta italiana dd mat'ca pfena Forn lamentable, que artistes o amb fa narra-ió y la novola y sereduísa temps pot rorse in mortal un caràcter, com des diu al seu espòs que tot ha estat comèdia, ha esfal e.' crim. descobreix quel seu ainiant
• Beüa c,,^«nol',. y l'Alfred Salnati com la d'aquesta "hiena s'enlossud-ssin en no dei- una senz'üa deformació de ks línies de cadas- en aVuna escena d d se» «Juli César» o dd que hafetveure que tenia por, psrquc al coiu- ha M C S Ú I U I ufeseve MAM V Al M •
a Henter que e'l l i feia una bromn h a y amb d mateix (jmivet venja les dues moris.
Itonsue-m^ hanfettabona promesa de xar un teatre efoclist i. defectuós en l'actual cuna d'aquestes, com mí-s d'un vol1 que s'gui seu «Anton: y Cíeopatra» hi batega més psico- pendro
• tat ouüha K " " ^ lonuida an aquesta ciu- moment dd seu desenrotllo, com ho es d dit, si a i x í íós ja no hi h a u r i a pera que ferne "ogía, o sigui mio veritat dcscel^rta del mis- volgut ella ferni una allna, quo s'ha uigul
Lo m a t e u d db de b seva funció d e
tot. Una estona després, arribo Pamfe honor
i^tusias
n H P61* ^ "«rg8 aplaudàmonls que's íouamenla en el «tait-divers»; com ho qüestió ni rao do po^aiín. Si cs aiwaiiil)'^ eri humà, que en tol e! teitro da Víctor del
c o m en '.es de comiat, en Sainati
y
e!
fintor
1
1
conta
oóm
la
seva
mulkr
fora
• l'un v l^i. ó si ' ex djntia dtí l'art que fora que una gola ferma y daríssfaia no ct possible existència d'un gen e dramàtic 'iugo Shake [icaro ve ••: c-' r indire-.t. jiu.nt uaa erm adriu. Va a cercar una àmpollà y la S t a r a c e d n a i e r e n dd n o s t r e púb'ic unu
purs o la seva impossibilitat es per- la ne^adó nu-s formiíkiiLe de lot teatre de de vi, y aS tomar sorprèn a b dona y • m a ailutictó a apíi udiments deixant enlre
• «per/. „
^
mostrat coda dia b oanfes a-tre cosa que «couplots» do ino<la do fetsteatre
t é unes arrc's m:e no sonfcsma- wdó pura, y aixó qui en e l l'acció pronti l'aní' -. y d'u:' i yivfaciad;» deixa au ell ex- nc^n'tres u n record dc ampalb oue'ns ferà
1^
s c n S * re.t0^ tonx uní defcspo- amb veu do «falset». Quan reiorn'n e's artitles què'l
a r r e l s dc la p p e s i l épiav, de la narra- empio una ampiíul y una fidgació meravedesitjar la seva toraadu.
• l«scer^«fh0l,s 2'art '"'"«s que rebém de ha'tans que tant bdla temporada han fetUixes
o «fe l a novela,festres fonnet literàries Joses. El teatre do l'acció pura no existeix en- tés a terra mentres eHa fir'g.
• t à a » a r g asrad» ens fora que al islomar al Novetats, cs dc dosijar que si no dd tíd
que s h a vogui posar cos!.aU pe;- coslat amb ara, peró l ununcia aquest «Graud-Guignol»
l ^ d e ÍJl,2>t?Plerl
canvi quasi aen- tol, en bona pari, en.- donguin regre-íeutaoioas
ALivXANDRE PLANA.
et teatre. D aljru manera no t'explicaria l'in- en d qual t'acao comensa a reduirie u fes Dues defesdarreres funcons V
'vpenon. Lai condidons d'allí»» d d s
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Poble Català,, — Dilluns 29 de juliol de U9«A

Concerts

ESPEGTACLESl Lo Generala
El millor espectacle de Barcelona

amb l'opereta de més grandiós exit,

Teatre Circo Barcelonès
GRAM OlMEMATOaitMF
Avui sessions complete* de quatre • set tarde
y nou • dotze nit
X»Xl»TJS I > M OOSTTJ3VI
ao PELICOLES, ao
de veritable estreni, entre elles
«La noria del spahi», «Max pintor por amor»,
«El vie.o profesor», «Rubinct disrrazado de
Cow-Boy», «Una combinacidn que acaba maU,
«El precio del silencio», «Loco por amor», «El
bonete blanco», <E1 deber y el amor», «Otogama en sus ejercicios», «jPobre Abuelo!», «Coco
hace novlllos», «Revista Path**». «El baile de
inís' aras», «El tcatro y la vida», «Amor de aventurera» y altres no menys interessants.
TEATRE TIVOU —Gran companyia de sarsueI la dirigida pels senyors Ruiloa y Ezpeita.
de la que formen part les primeres tiples Consol Raillo, Pura Montoro y Lluïsa Rodríguez.—
Avui Dilluns, Nit a un quart de deu. Butaques a pessetes, Entrada 5a cèntims. Primer: «Bohèmies», per Consol Baillo.—Segón:
El deliri del èxit (a actes),

LA

LA RABASSADA
HOTEL.RESTAURANT
estS obert tota la nit. Gabinets particulars
Cuina de primera. Servei a la carta y cuberts desde cinc pessetes. Telèfon número

es el del nostre Teatre el mès propi, el mès còmode yfresc.Programa. Primer L'opereta en
un acte «Molinos de viento», per A. VUlar. Segòn: L'opereta de mès grandiós èxit Joia musical del nostre Teatre líric, Partitura del Mtre.
Amkdeu Vives,

LA

GENERALA

Çran
Zeafre
Espanyol
Dimecres 31 y Dijous 1 Agost. Aconteixiincnt artístic, Dos úniques funcions de adeu a
Barcelona per la Companyia ITALIANA de
GRAN ÜUIGNOL del cèlebre actor A. SAINATl y l'eminent trígica BELLA STARACE. Progtames escullidissimc. Butaca a ptes. Entrada
o'so. Induit el timbre. Sc despatxa a comptaduría.
EATRE CÒMIC-—üran companyia dirigida per
Ricard Güell y Julià Vivas, de la que formen part la genial Pilar Martí, Angelina Villar
Mar'a Marco y Pep Vifias. — Avui, dilluns
29 de Juliol, a dos quarts de deu Extra 45 cèntims.

T
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GronsoiócíneDoré

Societat

La ReFoe de brano

Tdc" ïftre'lxftàl65

mmm
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Volums del segon
semestre de 1911

ilfjirà

l LES IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL, pes
Alexandn Fk/uu ambfetraducció catalana dels treballs da
l'Almirall Espanya tal com et.
Contestació a Núnez de Arce.
y L'immoralitat a Espanya.

28fle jaliolfle1912

Torrerica

MÉS i [0Í8 U ÍMOll

Catalana

d'Edicions

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

UMOIAL PALACE- — Concerts Santos tots els
„ dies. Coberts desde pessetes y t p Els divendres, bouillabaise. Dissabtes,racniicorrent
y vegetarià.

VINS
Informació de la essa Arnó, Maristany y C*
l a Jtiscar a 'bs nits y •salinades hu retingut
Avui dilluns hermòs programa de cine y
quelcom l'empcnla y aven&ament que por4 Colossals Atraccions 4
tavafevinya un mes endarrera. EI calor duFRERKS TUMILET patinadors amb el
rant el dia tampoc ha sigut tan extraordinari
torbelli de la mort. Exit del cèlebre cacom altres anys y tol plegit farà que la
ricat. PEPE MARQUES. Exit veritable
campanya's rolrassi alguns dies do la tetxa
ELS BERLEYMES amb sos balls acrobàcreguda primera incnl malgrat d'Uavpihi soattics y apatxes. L'eminent cantanta d'aires pro molta precocitat
regionals
A Catalunya segueix la cullita en bon estat j
desrnijorada en cortès comarques d-J camp
de Tarragona y Penadés perfepiral (oruga)
y íavorescuda en altres com Vendrell y volAviat grans debuts.
tants una bona saó.
/Macant y Vakncfe van soporlant com poden una marcada falta d'aigué.
La regió més compromesa es la manxega
nontfepiral està fent eslragos en ceris indrets minvant les bones promeses d'un 20-30
y fins 40 per 100.
Cine a l'aire lliure, estrenes tots els dies. En- A Huelva s'han rcul'sat algunes cenlractes
trada lliure. Inauguració dilluns pròxim de dos de raims a una pesseta orroba per cases
quarts de deu a dotze nit.
compradores de Jerez y Màlaga.

La

Obert tarde y nit y amenisat per la Banda de Cassadors de Barcelona. Magnífic
Skating-Ring. Tir al blanc y de colóm.
Gronxadors. Gran Laberinte. Carril miniatura. El Destructor. Zazmarrakatruqni. Joc
de bolos. Catch the Duck o Joc de l'Anec
Enllumenació .esplèndida. Entrada 2$ ets.

Gran Edèn Concert

ALOÀZAR ESPASIOL. - 7, U n i ó , 7

Cinematògrafs

la propietat no hi consent.

Nit: Gran eïit de tots U Troupe.

en el Saló Menjador del Restaurant de 1 a
3 tarde y de set a nou nit, per una orquesta de professors dirigits pel mestre Pérez Cabrero.

lotiírno Parc

GENERALA

S*M

GDIJOU

Concert y restaurant en l'hermosa terrassa
jardí a l'iire lliure.

Atraccions Americanes

Elegant y lurós «Centre de sports». El
mès important d'Espanya.
L'Empresa en vista del exit alcansat pel
quauro «Regional Aragonès», ha prorrogat
el contracte per alguns dies, obtenint a la
vegada aplassi son viatge pert cumplir altres contractes l'eminent cantador «Cecili
Navarro».
Exit creixent del quadro «Regional aragonès», y del sens rival cantador «Cecili
Navarro.»
Últims dies.

.

iBMlL-lj

7-648.

tiples Srtes. Martí y Villar. Triomf den Josep
García Romero que va estrenar l'obra en el
Gran Teatre Madrid. Presentació incomparable
extraordinària en Decorat y vestuari Acontelxeraent artístic de primer orde que agraeix el
Scenic, Railway, Wàter Chute, Bowing,
públic manifestant son entusiasme totes les reAlloys, Cake-Walk. Casa Encantada, Pslau
presentacions. Demà y tots els dies «La Genede cristall, Palau de la rialla. Paseigs, etc
rala», Se despatxa a comptaduría.
Tramvia directe desde la Plaasa de Catalunya a La Rabassada.

int erprctaciò immillorable, Conauelito Baillo y
Lluiseta Rodríguez deliciosissimes y inimitables.
Presentació sens igual en decorat, trajos, atrés
etc., 46 pro.'essors d'orquestra, sense aument de
preus.—Dijous gran aconteiximeat. En ensaig:
«Las mujeres de D.Juan». Se despatxa a comptaduría.

En quant eh va» 1911 p
íerroeaa grossa amb vtuéi dri i- ^
positiu de I-artide
m- l ego-l^
Barcelona, 27, 7, 912.
"'^

Volums del primer
semestre de 1912
L ESTUDIS DE LITERATtlRi
CATALANA, per A/an0e/4
Montoliu,

D. PROSES BÀRBARES* per Pn>
denci Bertrana.

a HISTORIA CONTEMPORANI»
DELS MOVIMENTS NACia
NAUSTES. per A.
Virgili, amb un pròleg deu
Corominas.

IU. LA VIDA Y LA MORT DEN
JORDI FRAG1NALS, ooveb
den J. Pous y Pagès.

Cl. L'ORIGEN DEL CONEIXE
MENT, pel Dr. Ramon Turrj.

Seguirai obres de Joaquim Ruyra, Josep Carner, Llais de Nicolau. Ramon
Racabado, Pompeu Fabra. Gabriel Alomar. Josep Maria Tallada. Romà /orí, etc
Els volums estaran elegantment impresos fy constaran de 200 a 400 p!ant4

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

(framoMOMA*,

BiiüiiiiinEGEmiiii

Pompes fúnebres

fnwni ner

B. FIEM,

mm

Es Túnlt y ïeriíiblemíjta»
tu ÜBmedratament U ci - i

(l·ls cabells.
No es an liM, tiaó qa» ^
•erta y fortifica els cabells.
Es el m l or remei pea U

trau lacKSpa.

^ m

CICISS

Vét

eBondiat.
AqncM cèlebre B u x n RSCSKMADOÏ » »
• • • t»J>t» procediments que deuen Is ndiil
• • i e i i l l l i a e , al luxe de carlellv
Prao; T R E S P K S S B I KS (rasc

íSOCIETAT ANÒNIMA)

Da venda a les perfumeries y drogacrla JJ
Mn4, Carme, t, perfumeria.
IXpOsll principal Rambla del Min. u F»
*• éc BaUaiar.

OALMíi 62 ' BAKttliH»

\ l mmli mi l i i - Wlnl 1.(100.01111 ile m i ï n

R o u m a t l s m o

€nierros

Pertorbacions de la Circnlacló I
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PEL

«AOOI MA001 «A001 MAOOI MA00I MAflOl MA0QI .HAflOl MAOOI.
MAOQI MAQQI MAOOI MAOOI MAOOI MAOOI MAOG1 MAOOI MAOOI
MAGQI MAOOI MAOOI MAOOI MAOOI MAOOI MAOOI MAOOI MAOOI
MAQQI
MAOOI
MAooi
Desde 1.* de Jullo de 1912
*AOOJ
MAOOI
—
MAQQI
—

ss

MAOOI

MAOOI

Depurotlu Rlchelet
DE

R E G E N E R A D O R
EM
Toioa lea

MAQQI

«AOOI
MAQQI

MA 001
«AOOI

MAOOI

«AOOI
«AOOI

MAOOI

P U R I F I C A D O R

L A

S A N O

VEMOAt

F a r m a c l o s y Droguarlea

Dipositari general pera tota Espanya:
Í D O X L Fx·a.n.olsoo
Sant I g n a o l L o l o l a , B . — SAN SEBA8TIAM
— L a b o n a t o n l * L. RIGHELET, a SEDAM ( F n a n a a } —
DIAMflC V U A D M O M I I I U C ^ " " í U " .
r l M I l U d I nMlUnUHIUlTIa Ctnai del

MM

24 - CARRER CAMPO SAGRAD0 - 24

G o t a

dssde 8 finí • 15 psiiMM al m e s
Brac. n i a . 70, entressol primer

«AOOI.
«AOOI
MAOOI

R e b a i a de ios P r e c i ó s

C A L D O MAQ6I
«Él

EN C U B I T O S

desde

HERNIATS

25

pessetes

D AMBDÓS

V o m l r * m a l , mmnmm o p o r a o l ó e i · i i m n l m , p o l

»

MAOO»
MAOQ»
MAQQ»
MAOO»
MAQQ»
«AOOI
MAO(B
MAÜO
MAOOÍ

MARCA
"Crw·EstPell··
1 Cublto MAQQI para un plató de Caldo 10 c l » .

Cubitoa MAGGI 8 5 ««•·C

Mil

SEXES

curarmo

radlealmmmlT

<•) Enténfmho bé el lletidor j ao bo o \ r i i i : /,»
ftr/t.-ct.·mcl j ÚUlfim 4I éU. e n t r *
Uemi d€ tu mram. Coaiulies y opuscles, «D aqucit Despai(: refereociM loü els metcci i » dcatScaci*.
tl

MAO<9

t

F o n n l t u r o a , Elnam, L l i m e s y L a m l n a d o i · m pera
R o l l o t g B i · a , Platarm y
: : : : : Or·avadoi·a: ::: :
Torns y ütils de precisió O- Bo- SBN'ADMBTSÜ AN AQUESTA Wl o y pera mecànics y rellotgers.
Rodes y pesses de recanvi pera PMMPTA, FWS A LES TRS3 DL
: : : tota classe de rellotges : : .
B a n o v l f l n , Ifqult pera netejar amb rapidesa y economia
LA
MATINADA
els objectes d'or, plata y metall

ESQUELES MORTUORIS?

S
MAQQI

MAOOI
«AOOI
«AOOI I lats d* 10 Cublto» MAGG - « « O
«AOOI t » • t2 •
*
. • • —,95 MAOOI
•
• « • , 0*75 KlAQOI
«AOOI 1 • » 60
»
» . . .
7'25 MAOOI
«AOOI S » • 100
«AOOI esU rtbsjs Itcllllirl i Us («leraa y ism te cus li coafrt «AQOI
MAOOI del CaMa MAOOI ca CaMUe por Utaa eotaras. MA Qoi
MAQOS
«AOOI
MAO01 Las S O P A S M A G G I en pastilla» y MAQO
«AflOf
«AOOI
E l J U G O M A G G I en frasco»
«AOOI
«AOOI Situen vendiéndose é los preciós de siempre. MAfiQl
«AOOI
•MAOOI iDoaoonflad de Imm innltaoion··· MAOOI
MAOOI (Exlglci ol nombr* MAOOI y I» MAOOI
MAOOI
MARCA
'Cruz-Catr·M·n «AOOI
HAQOI
MAOOI

fi

F.l membret diu: « R E A L ACADÈMIA D E M E D I C I N A Y C t R U G Í A »
« E n la scsión celebrada en el dia de hoy por esta Real Acadèmia de Medicina se ha fcfc
»cn enta de la comunicación de V. j preaentada la vicdna que contiene los apualoa para al
»taxis (reducció*) j cura i m de las hemias, que ha teniJo i bien dirigir i esta CorpjracWn;
»y tengo la satislacción de participaria que dic nos apara'.ot constimyen lo mis perfeccionada
»y útil hasta el dia conocido para la curación de las homias (i), lo cual demuestr» en sa «atot
Iwun co;!c:eii2Uclo csluJio de las condiciones individaales del paciente, Unto anatómicas como
#bmecAnicas y de resistència n a n poder graduar convenientemente cada aparato. Lo qne me
j «eomplazco cn comunicar à V. para sa satisfacción y efectoe consigoienles. — Dita euarde i
»V. muchos tíkm. — Múrcia, i ó febrero 1912.— 1 presldenle, Francisco Medina. — S D PB» D R O R A M O N , ortop; d co-especialista, B A R C E L O N A : üetpaclio, C A R M E N , j3, P I S O f a

«AOOt

9

avui

Farràn)

LA REINA DE LES m m
DE B. PIERRE
•tuntlmta d e P a r i m
vegetal progrenlTa 4-ni roo e/s cofew.»B o ml aplicacioni ii.U .tl (abell A
Ne taca la roba. fita- « yoMJ t S T A N T À N I E S . castany, nane T7 ctitsiy
CUtl
•Mat,
A pou <si capta pera la barbs j pt:|
r,
4
«Icap.·.
D a vanda: Rambla del llitg, 14. Pcrfaatid
* r . BaltaaM.
•octouo. da Iwm K i M f i j t «i H .

CEHTRMi: 29-RAMBLA D E CATALUNYA-29
Oficines, fàbrica, tallers, cotxeres y desinfecció:

D o l o r s

C

irmnl ml o a r r a r d o

Única empresa a Espanya que posseeix fabricació de tots
els articles y adornos que se utilisen en son ram

A M r l t l s m e

Usis l eludr quan els nit) I
c o a c a s e n a ca arc.
rtBxk pera obtenir un crehem-j'

E

MAQ0I MAQQI MAOOI MAOOI MAOOI MAGGI MAOOI MtóOI MAOOI
MAOOI MAOOI MAQQI MAOOI MAOQI MAOOI MAQQI MA00I MAOOI
MAOOI MA001 MAOOI MAOOI MAQQI MAQQI MAüQl MAOOI MAOOI
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URALITA MUIRALTB
ECONÒMIC - INCOMBUSTIBLE - LLEUGER - ETERN

S'hm p o a m t a fa venda I»

LAMPARA IRROMPIBLE

Demànlnse mostres, Catàleg y Pressupostos

EGÍPCIA

R O V I R A L T A & C.*, ENGINYERS
Plassa Antoni López, número 15, principaL—Telèfon, número 1,664
Direcció telegràfica y telefònica: " U R A L I T A " - Barcelona

Rambla de les Flors, nnü13

tranPiplomade HonorplOMedallas

U Eft ímporíaní ítspanya - 29 sncnmls aï telèfon - Central, Pelajn, 44 telèfon 1,113 - economia veriM en els preas
Ifnnirianl* LA E a ' P O I A es l'únics funersria que posseeix Cambra da Desinfecciói M A I ' I * Esmerat y ràpid servei tant en la cal l U p i l l I d l l l · no servint cap artefacte sense que sigui prèviament desinfecut.
IlUlClt pital com fóra d'ella.

REIOJ

Qï^Ófes

VÉNDESE I N

Els v ò m l i a , e o r a g r a ,
a r d o r s ,
faapoienolaa,
pasadosa,
bilis y
do/ora
d al ' a s i ò m a o ,
cintura y
esquena,

etoòiera,

desapareixen al se-

güent dia de usar el

LAS

R E L O J E R I A S

ESTOMAGO ARTIFICIAL

===== 30© "voncaLa A totes les faJfm E^olos

RAY

y ZJz·osxa.oi·ios

nlNPD
hipotaca. u^afra'"
U i n C ntadirUas,. sobra geíres, P^y
[es y tou garantia qaa con«ai'1
bla d* Santa Mònica, 4, entrassaL
niNCD « I . ' hipoteca j ' ^ • « l l ·
U l U t l f desde'l j per los «"^..jni;'
trea, proprietaris, industrials 1 coin
1 dasdel na per 100 al mes.

Desapareixen en tres dies les d i s p 0 P s í 0 S '
gaairalglea

y oaiarroa

géstrV*

com ho certifiquen milers de curats. Refuseu co^
íalsificades les caixes que no portin lafirmadels óo'
concessionaris per Espanya, I . Uriach Y C.a-B3rí:e13

