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Y are un prec á la Junta: No es nostre ánim
A cala Ciutat no s'eutenen, tothom va arreContesta el senyor Fábregas, que per econoofendrer aquesta digna societat, però comensar
volt, el teléfon no para may, comunicació per
mía convé, 8orteigin les que estant en poder
d'acreedors tota vegada que aqueixes devengan aquí, comunicació per allá, escribents en dansa, eis espectacles á les 10 y mitja y acabarlos á les
interessos.
y tothom balla ab el sol anunci de la vinguda 2 y mitja es un mal precedent, encar que siguí
En Borrás diu, si es esr lo manifestat peí
l'endemá festa.
inesperada, (per fer callar les males llengnes),
senyor Fábregas de que les qu'estant en cartera del modisto que à última hora ha de confeccio*
no's paguen interesaos, creu que sois s'han de nar eis trajos deis ninots petita y grosos. Per no
aorteigar les entregades y per lo tant opina com
Especialitat de la pastelería Llopii (ara Roel senyor Fábregas.
^ fer el ridicol devant del pöble, el senyor Angelet •oirá)
de Barcelona.
• Loa senyora Fité y Arañó, se mostran de con- ha ordenat que alguns empleiats es comensin á
Son
eis Borregos de mantega, eis mes bon
formitat ab el senyor Fábregas y s'aprova per
ensejar pel solemne dia de la emprobamenta y 's coneixen.
unimitat.
com es molt natural, les hores que no tenen res
Somlrerers S y T.—Teléfono ^764-.
Se llegetx un Ofioí-del Centro Gremial, el que que fer, agafen eis esqueletos deis ninots y vin*
passa à la corresponent comissió per dictaminar. ga ballá pela salons al so del tambó d'en Cuadrada y delfluviolde Don Angel.
—Malalts del eatómac pi'ovéu l'aigua de Ca
Ordre del día
Per cubrir les apariencies aquest senyors no brera y vos convenceréu de sos inmillorables
S'aprova un dictamen de la comissió d'axam- es volen embolicar ab la modista preferida, l'bi résultats.
plis per regar els carrers, votantse la cantitat de han causat un gran disgust y la pobre només fa
l.OOp pessetes. Varis comptes d'electricitat y
que plorar y repetir continuament que ella per
autres.
400 durosfinshauria regalat eia diners per rePer tercera volta hem de tornar á parlar deis
•• Després de aprovar alguns permisos es pas- formar l'oficiua de Consuma.
qu'infringeixen
la Hey de Cassa.
ssa à
¡400 duros per vestir eis gegants d'una ciuQuant en una nació el carro va pel pedregal,
Preguntes y Mocions
tut que està tan endentada!, es el colmo de lo Ad'
m
tothom fá de les seves, y eis eucarregats d'admiministrativo,
valdría mes diu en Paf, que en gßs•ri
El senyor Arañó proposa sigui entregada la tesaiu un de duro per cremarloa y axis demos- nistrar justicia hau Je fer eU ulls grossos, per
poguer conquistar edeptes; proves ben palpables
c'anrltatde 250 pessetes al Jefe d'ordre public
les tenim amb eis cassadors que compleixen ab
senyor Tomer, com, à diferencia de sou que li trarían lo contrari.
fajta percibirsegons presupost. S'acepta.
la Iley, ells s'acostan sempre amb eis que manen,
Altre propo^ició de la mateixa presidencia;
y eis que manen mireuloâ sempre amb qui van
qu'ebavent rebutde l'AlcaldiadeSabadell, anunde Companys, no mea hi veyeu matutera, falaicîantli la vinguda d'aquesta ciutatj d'un coro d'
ficadors de vins y perdona vides, y naturalment
aquella, se li dongui facultats per obrar y ferlos
Per la coEúpanyía dirigida per el primer ac- aqueta s'escampen per la ciutat y la major part
una bona rebuda.
fan de munyidors électorals discutint la honra L'Ajuntament aprova un vot de eonfiausa
tor y director Vicens Serrano y pel meatre Marespecte aquest assumpte, per que fassi tot lo que nuel González, se posaren en escena el dia 23 del dés dels que son anticacicbs. aixó no hauria d'escreg.ui per convenient per fer quedar bé l'Ajun- corrent, en el «Ateneo Obrer» les obres El Chi- ser, quant una Autorität no té prou forsa per fer
tament y s'aixeca la sessió,
quillo, El Aldeano Alegre y el segon acte de complir
La la Hey, que plegui, perque de lo contrari,
Sessió del dia 26, de se^nins convocatoria.
la
ciutat qu'eatá á les seves mans per forsa ha de
Comediania.
S'obra la sessió baix la presidencia del ArEl ChiquillOy hermós diálec deis germana semblar á Xauxa. Quant un pare de familia roba
calde senyor Arañó.
un pá, elficaná la presó, y en canbi, n'hi ha molts
Quintero, fou representat lo mes bé que poS'aprova l'acte anterior y's passa al
qu'
indirectament roban á l'Estat y estant ácobert
gueren, per la senyoreta Saus y el actor Torrede
tota persecució, y s'explica en la seguent forcilla.
Despatx ©rdinarî
ma: si ea fan malvé totes lea críea no complínt ab
Aixó no vol dir que l'interpretació fos mal
la Hey, quedará tot pelât, y maieída la gracia
Pass^à.la comissió un dictamen que flo l*
executada.
hem entés perque'l senyor secretari no mes IleËls mentats artistes posseiexen dots sufícients que farà ferse treura llissencia, per lo taut, el
geix per el seu búa particular.
per ferho com cal. La faltad'ensaig segurameut, rubo en el trésor es ben manifeat.
Per avuy ja n'hi ha prou, y si no'a fá cáa de lo
feu que son bonic diálec nu intéressés á la conOrdre del dia
que diem, recorrerem en altres eaferesfinsá con.
currencia.
seguir un poc de justicia.
El Aldeano Alegre, xamosa obra que's fa inDictamen de Goberñació resolvent una conTenen la paraula eis cassadors seguenta:
teressant per son bonic argument, resultá sobre
sulta de Gremis én sentit favorable ab ells.
En Badò de casa Plu; l'Aleix Forner, l'Es• S'aproven els contes de farmacéutics y d'
tot, en el primer acte, molt pesât per falta de
ahres, mes varis permisos.
conjunt adolexent del mateix defecte que El Chi- carseller; en Pou Ferrer, guarda vinyas; Miquel
De Foment es présentât un dictamen propo* quilOy empró en el segon y tercer acte feren lea Llinás; Jaume Patau; el uóy de casa Rimblas;
sant que l'Arquitecte Municipal senyor Palau,
en Pitots y la Fura.
delicies de la concurrencia y d'una manera esfassi un non piano per hr el desviu ¿'aiguës.
pecial,
la
tiple
Mari
a
Morató
y
ei
s
seuyors
A petició del nostre conseller, senyor Montserrat Corney, queda sobre la taula per estudiarlo. Bordas y Serrano, ab eis personatjes de «Ë1
El senyor Arañó demana, que abans de co- padrino» el primer y el «Aldeano de la Ba—La mellor aigua de taula es la de Cabrera.
mensar les Mocions se li dongui permis per su- rretina» l*últim y en especial el neu Marin que Esta recomanada per tots els metjes.
fragar dos bragués per dugues dones pobres.
si va continuant en l'art de Talia promet ser un
Y no bavent res mes de que tractar s'aixeca artista per lo bé que'a presenta y que pot tenir
la sessió.
dies de gloria en aquest repertori d'obres.
En «onjunt; l'obra fou del agrado del públic
y per les demostracions que feu, foren mereixe«
El 22 de Juuy.—Segui ut la costum d'anya
dores del ¿éf alguneade les escenea y en especial
anteriora,
en tal diada va oneijar en eia balcona
eL terceto del segon acte, en el que la senyoreta
del
«Centre
Federal» la seva bandera, celebrant
Morató y eis senyors Bordas y Serrano ratllaren á
Un dia d'aquesta setmana el senyor Arcalde gran altura^ fentse intéressants á tota l'obra. ün la festa mes gran que consta en el calendari del
partit federalista, com es l'aniveraari de la prode'R: 0. es tornava tarumba buscant y fent bus- aplauso de nostre part á lea parts secuudants
mulgació de nostre inmortal Programa, dot
car el secreteri, per tots els llocs delà Casa grant y una mica d'estudi pel coro d'homes.
preuat
que'ns llegá nostre gran Mestre en Pí y
y de la Ciutat,finsva fer mirar al terrât per veuLa música método alemany, no cal dir que's Margall.
re si hi era, perque el nostre secretari ai terrât fá interessant per sa armonía, diferentciantse en
iGloria dones, al Meatre y gloria també à la
hi va moites vegades per aixugarse, pero al cap gran manera de la que estem acostumats, no sen- seva obral
de molta estona de impaciencia es sapigué que tintse aquella passos dobles que esquerdea les oreSeguimla,federals,que anirem per bon cami.
Don Angel s'el había emportât á Barcelona per lles.
La festa benéfica —Per haber rebut quelas8umptes%Iunicipals,quedant ab un pam de pas
com
tart l'ofici que va enviarnos la companyia
Y per fí, representaren el segon acte de La d'afícionata
l'Arcalde y eU demés prohoms que ja comensa- Comedianta
titolada «Art Jove» ena fou impossid'
u
na
manera
magistral,
la
senyoble
parlar
en
nostre nombre anterior de l'acte
van á temer per la sort del volgut correligionari. reta Morató y el senyor Bordas, que no cal parque
progectaven
á benefici de les victiDon Angel y et seu secretari, al tren de les larne, perque d'aquest treball ja'n fruírem les de- mes que ocasionacelebrar
la
funesta
guerra del Rif.
9 de la nit arribaren contents, satisfets y carre- licies per el mateix senyor Bordas, quant dedicá
Pero
á
fi
de
feme
una
petita
ressenya, assis-gate de moites paperines y rotllos de papers, que el benefici no fá molt temps en aquest Ateneo. tirem á dita festa, que tingué efecte
en el saló
á son^degïïf " temps destaparán per enterar ais
d'
a
ctes
de
la
societat
recreativa
«Cassi
o IndusEl decorat magnifie; teniut en compte que'ls trial;» ahont ens poguerem conveucer n
seus amies del contingut y objecte de la visita.
de
la gran
efectes de llum, encare que pocs, foren bastant importancia que li havia volgut donar nostre
po«
Acontentis senyor Arañó, qui mana mana.
encertats.
ble que may hafet el buit en aquestos actes benéfica.
L'orquestre regular.
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