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"L'intervenció d'Europa al Marroc; paper que hi desempenya Espanya
segons els documents del llibre roig,,

EzordI
| passant k Unia ideal que ra de Rabat al
Doncs bé, ek dies 8 y 9 de Juliol tíe pera evitar possibles desgracies, val més q u i
Ctutadana:
Muluya, per ks plassea de eFr y Tazza.
1909 succeeixen a Mdilia eb Incidents que se posin d'acord amb els cabilenys, sabent
Jo espiro que tots estarem d'acord en apre-; Així queda limitada aquesta esfera d'in- donaren peu a k guerra y precisament en com saba d Govern que aquelles desgracies
ciar el caràcter d-aquestes conferencies. De fluencia; y la missió que se'ns deixa a nos- aquells dos dies no hi ha d despaig d d co- no podien deixar de produirae, puig de n o
aquest actes n'hi han de propaganda, d'agita- altres, no es pas anar a civilisar comarques mandant de k plassa que'ns donaria compte haver sigut així ja haguera donat aquell
permís a primera de janer.
ció electoral, d'exdladores del sentimenl po- riques, no se tracte do l'ocupació de grans de noticies tan greus. (MoR bé.)
N'hi ha un altre en que's parla M'unes
pular, n'hi han d'altres que preparen l'ént- territoris que permetessin l'expansió d'un exAquesta política entranya una monstruosima del poble, que fan cultura, que tan cir- c^tent de forses econòmiques o de sobrant negociadons amb Fransa pera protegir d tre- tat: k d'un cambi de política que no semcular xifres y coneixements que no sstan de població; si puntualisem bé, ens trobarem baM de k s mines, y no apareixen ds do- bla tenir altre fonament que un fracàs que ha
usualment a disposició de tots. La confe- amb un territori que no es pas més consi- cuments referents an aquesta qüestió que, ferit l'a mer propri; els governs no deuen rerencia d'avui es d'aquesta mena; serà serena derable que Catalunya y Valencià reunides. segons han deixat entreveure ek conserva- girse mai p d seu sentiment particular; deuen
y reposada, penso dirigí rme al poble de Gi- No es pas Àfrica fo que'ns deixen; dessota dors, ens podrien dir que si Espanya va mirar sempre què es allò que més ^onvé
rona amb tol aquell seny de que pugui dis- del territori de roques estèrils y de càbiles, anar a la guerra (ou perquè Fransa l i im- a k ftlrk que'k hi doo» d poder. (Molt
»Z1
posar en el meu esperit; no h a n d'enlusios- dessota d'aquella línia que va de Rabat al posava de manera comminatòria dientE que bé; moll bé.)
marnos, als uns amb paraules ardenles, n i Mukiya, dessota d'aixó hi ha Fransa recone- si no hi anàvem nosaltres, hi aniria dia.
S'ha dit que Espanya té allà funcions y
els altres amb aplaudiments; anem a parlar guda y afiansada per antecedents tíiplomAque si no les compleix haurà de passar per
E l conflicte de M e l i l l a
de coses massa series, massa trasoeodentob lics.
k vergonya de veure com una altra p a d ó
Fa alguns anys quan el coronel March and
pera lots y hem do procurar diries y escolAbans de tot, he d'a ven sa r una conclusió: les realisa; peró això estaria bé si sabéssim
taries amb lot ei seny y lot el repòs possi- va trobarse a Fashoda amb un destacament en aquesl Mibre, fóra d'aquest llibre, hi po- que la nostra acció y k nostra energia haanglès va originarse un conflicte que va fer drà haver una historia diplomàtica, peró lo v k d'esser respectada pels altres; però, què'n
bles.
El poble m'ha donat a les Corts una témer tina guerra y llavors va enlrarse cm únic que'n resulta es que lo que va *onar treurfctn els espanyols embrancantnos ax una
representació y aquesta ha posat en les me- negociacions diplomàtiqiKS pera una veritable Hoc a la guerra fou la mala política dd empresa, anant a una aventura, sense garanves mans ©Is documents diplomàtics aple- repartició del territori. Fransa s'apodera de govern conservador en la proteedó d d tre- ties de poguer arribo^ C u n fi honrós'· Què'n
ga Is en el «Llibre Roig». Jo m'honro ve- aquests territoris del Nord y al comunicar ball de les mines.
treuriem d guanyéssim amb dominar Jps
ninl aquí a oferirvos el contingut d'aquest i pel Sudàn, Argelia amb Sencgambià fexteDe bon prindpi hi havia un conveni entre roques d d Rif ai encara no sabem si Eullibre, la síntesi d'aquesta historia a vosal- nentse cap al Sud amb gran part del Con- ds minaires y d Roghi, d terrible revolu- ropa consagraria per nosaltres aquesta dotro^ mip,
Ires
que .VMI
sou nh
els TOriíahlM
veritables dinutats.
diputats, fent així go, clou ei N . 0. de l'Africa y en ell l'im- donari, y mitjansant aquest conveni podien minació? , ;
amb vosaltres lo que'l Congrés ha fel amb peri del Marroc pel qual van avensant cada treballar els minaires sense que ningú ds
Aquesta es Is part de k política feonaus
dia més les (orses morals y econòmiques inquietés perquè k Mebala de Bu-Hamara ds vadora que jo condemno,
mi.
franceses.
A n t e c e d e n t s de l a q ü e s t i ó
protegia.
Això està reconegut de fat per leo potenAl prindpi trobem en d llibre roig kin
D e s p r é s de l a g u e r r a
Abans de parlar dd llibre roig hem 8e
cies estrangeres que deixen a TE. a Angla- document en que'l ministeri d'Estat diu que
dir amb breus paraules eb precedents de
Després de la guerra venen nltres f l o c »
terra, al N . O. a Fransa, al mitgdia altra creu necessari desmentir rodonament un arfel qüestió, perquè aquests documents diplovolta a Anglaterra y a banda y banda Ale- lide de «Berliner Tageblatt» en d qual ments. El G o w n espanyol intenta arreglar
màtics recopilats no comensen fins l'any 1908
manya y Itàlia, de manera que lo que s'ha s'afirma que k ocupació de la Restinga per aqudl estat de COSES y aquest es ei resuly abans de aquesta data ja h i havia ia
dit que se'ns conservava fa l'efecte que més Espanya es pera protegir exclusivament fel tat d d conveni de 16 de novembre de 1910,
Conferencia d'AJgecires y ds tractats angloque rcsuKat de la nostra (orsa, ha sigut pro- treball de les mines. No es això—diu d que no té altre objecte que'l nomenament
francès y franco-espanyoi ia més d'altres reduït per una coincidència d'interessos diplo- govern—lo que'ns fa intervenir sinó d res- l'un comissari per Ceuta y Mdilia amb (orsolucions sobre aquesta matèria. Anem, doncs,
màtics d'Europa que demà que's produdxi tabliment de l'orde. Es llàstima que aquesta «a que no passen de 1,200 homes p e r a gaa examinar aquests antecedents. Primor dc
un akre estat de coses no vacilarà en sacri- poKtka no l'haguès seguida el partit conser- rantisar l'orde; pagades aquestes forses amb
lot hem de destruir un malentès, una confuScar a Espanya. Perquè Fransa no s'extralí- vador més endavant, perquè molts que no's d prockicte de tes duanes de Ceuta y »lesió que ve sofrintse quan se paria indistintalaiti se'ns du a nosaltres a vessar la nostra troben a casa seva ara hi foren y moltes liHs y d rteconeiuesncnt d'un deute de 65
ment d'Africa o d d Marroc, que no es sinó
sang y a arruinar el nostre tresor, però si mares que ploren als seus fills no ho fa- milions de pessetes a cobrar en 75 Rnys,
un petit estat situat al Nord d'aqudla malalgún dia u Europa no l i convé això, aqudl rien 1 (Moft b é ; molt bé.) Però contra lo contraient aquest compromís un emperador
grat el que nosaltres, espanyols, tinguem la
dia se dirà als espanyols que ia s'ha acabat que's diu en aquest document, més ong»- que avui se troba aelkt en k capital del
mata costum de nomenar la nostra missió
|a seva misaló y que poden anarsen. (Aplau- vant se torna a parlar de les mines, d'una seu Imperi.
allà, la missió «a Àfrica», estan com està
Tot aixó hem conseguit amb aqudk guerdiments.)
manera incidental, sense dooalshi importanamb aquesta en una proporció molt peti ta 4
ra; aquesta es k conclusió dat llibre.
Qta
y
així
van
ocorreguent
esdeveniments
L'imperi del Marroc està per l'atràs de la
Estadi del llibre roig
y k cosa va formalisan.'se, y en 20 d'agost
seva civilisadó, potser p d predomini dd faFixada en aquests termes la qüestió, co- de 1908 ja no so paria de k necessitat tíe Q u i n a s a p e r f o r i n f l u e n c i a h e m c o n natisme religiós, incapadlat pera regirso; així
quistat?
Europa, vetüant pels intoressos de la dvlli- mensem a examinar els primers documents restablir l'orde, sinó de fer un reglament
sació hi ha anat y hi ha intervingut. Fcró del llibre roig; en aquest n'hi han 996 y van de mires. Anem trobant documents y de sopQuina influeoda superior ha dut a Escom efc interessos econòmics d'Europa, en desde 6 de febrer de 1908 a 12 dc janer te'ns trobem amb d de número 324, datat panya aquesta guerra? Què hem conquistat?
aquest territori, estan contraposats, l'interven- de 1911, apareixen numerats però Segura- en 8 d'octubre de 1908, en que ja's park De tot d llibre no se'n desprèn cap vend ò s'ha fot en forma tal, que's reconegués ment amb numeració diíerenta de fe que de que 50 espanya'S havien sigut hostili- talja; a (mida que anem cobrant aqudl deul'independència de l'imperi; aquest es d fo- tenien en les agencies diplomàtiques perquè sats; de que havien sigut assaUtades les se- te do 63 milions hem d'anar abandonant
nament de la conferencia d'Algecires en la entre uns y altres s'hi noten darianes Cpie ves cases, destrossada l'estació, y ells obligats d territori; tes mines se regiran per un
qual s'adopta una tàctica intervencionista no- fan d d llibre com una mena de capa (de a rofugiarse a Zdiuin, y allavors surt de Ze- reglament internacional que no s'iia lot pis
menada «política de la porta oberta», o sigui pobre en que no solament hi falten fils en tuin una forsa manada p d revolucionari Ro- en profit d'Espanya, sinó d'Europa. Què hem
que se declara la no existència de privilegis un sentit y altre, sinó trossos sencers. (Ria- ghi que va a impedir que'k seus no fassin lograt, doncs, en influencia? Aixó m'ha atoreconòmics per cap de les potencies firmants lles.) Diuen que no n'hi ha cap de com- malifetes. Segueix aquest estat do coses f mentat Ikr^ment, perquè'm dea que no
Or. VILAPLAMA^Pelai, S
de l'Acía d'Algecires. Així, doncs, les futures plet, y si es així no deu inspirar gaire con- arribem al janer de 1909 en que ja's veuen era possible que un poble se Uensés a la
ARNET D'AVUI. — A dos quarts de intervencions, tes futures accions de l'estat fiansa, perquè si convenim en que no ss les coses amb major darelat, perquè 1 re- guerra pera no oonseguir res. Peró quan
FILLS DE F. MA.S SARDA
quatre de la tarde: Sessió de la Diputa- europeu al Marroc no seran per anar a cer- veritat sinó tota la veritat y en que part votudonari ha perdut k coníiansa dds seus darrerameait d Govern ha respost a k Socieció. A dos quarts de deu del vespre: Sessió car ventatges ni privilegis de caràcter finan- d'aquesta veritat pot constituir una |nenti- y ha tingut d'anarsen del país ont havien tat Geogràfica que volk enviar an aquell
RAMBLA OBL CBHTU. au. • BARsat-aM
de l'A. y L· de Ciències Mèdiques. Ídem de cier pefc naturals dels paísos que intervin- da, lo que surti d'aquest llibre pot ésser posat seti Ics càbiles enemigues, obligantlo territori una comissió dc sab is, que no s 'emNegociem c ip.ons primer abril y Amsrüsabla l'A. de Jurisprudència y Llegisladó.
en lloc de la realitat, allò que convingui a calar (oc a l'Alcazaba de Z d u à n y a fu- boliquessin perquè Espanya no Is podia resguin,
i
S per ioO; venciment 15 de maig.
gir; apareix un dia prop d d Muluya, d der- pondre de res, m'ha demostrat quin major
Encara que po de dret, hi ha un estat al govern que'l publica. (Molt bé.)
En el llibre, els documents segueixen | m roten a Tazza y se l'enduen presoner tan- grau d'influencia haviem conseguit. (Aplaude fet que implica una constant intervenció
O la gaire que va morir el fort Lndus- d'Europa a l'Imperi marroquí. Aquesta In- orde de dates; no estan agrupats per ma- cat en una gavia que condueix un camdL
dimeats.) 1
. h l don Lluís Ribas. Tota aquesta set- tervenció té et seu organisme en una Junta tèries. Jo vaig a dividir d seu estudi en Ara ja ningú protegeix les mines, ja d conmana s'ha estat parlant del seu testament, de diplomàtics de Ics nacions concurrents al grupus.
flicte s'ha de produir a al llum d d dia y
L a sltnacid actual
A) . Aquells que fan roferencia al com- Ua'vore els moros de GucJaya van a veure
en el qual, segons la veu pública, se deixa- tractat d'Algecires, que resideix a Tànger;
Anem
al
testament d d llibre; a l'actual
pliment
de
la
Conferencia
d'Algecires.
al comandant de Melilla dientli que no's
ven a la dulat quantitats imporlantlssimes. aquest Cós diplomàtic té pera degà al fceu
estat
de
coses.
Avui Mutei Haiid es un emB)
.
Els
que
s'ocupen
de
les
revoltes
incontinuïn
els
treballs
ja
que
no's
podrien
membre
més
antic
y
aquest
degà
es
d
qui
La nova s'ha confirmat; resultant que, eteodeturar ds revoltosos. El comandant els es- perador tan feble que f i n s se troba b ' t k t .
té al seu càrreg convocar als representants teriors del Marroc.
tivament,
don
Lluis
Ribas
ha
deixat
tota
En un d'aqucJLs articles lapidaris que esC) . E k relatius a l'estada de tropes te colta, sembla que troba que tenen raó, y En dos anys bem gastat un emperador. Cóm?
de tes potencies y comunicaries directament
uivia setmanalment en «El Nuevo Régimen», la seva fortuna pera dues fundacions: un edi- amb les autoritats de l'imperi; al »»iidado d Nord d'Africa.
trasmet k> dit al govern espanyol dientli que Aneu llegint ek telegrames: a 1 entorn de
fici
pera
escoles
públiques
a
Rubí,
y
una
^ gran Pi y Margall ja feu remarcar la
D) . E l conveni hispano-mairoquí, de 16 comptant amb forsa mora se podran con- Fez apareix k columna Bremond; a Soukd'aquesta colectivitat internacional, eslan les
•^nlradicció en que cauen els nostres uni- fundació pera icculliment y educació d'or- relacions generals que procedeixen de la Con- de novembre de 1910,
tinuar esl treballs però si no hi ha aquesta El-Arba, d convoi de M . Boissct; adins de
kris al manifestar ,101 sovint les seves sim- fes pobres. El llegat ascendeix a bastants ferencia d'Algecires.
(orsa, o se protegeix als miners o se'Ls ex- Fez d coroad Mangin... Es una casualitat
P^tcs enwrs els poblos extran^ers que llui- milions de pessetes, essent aventurat preciP o l í t i c a i n t e r i o r d e l Marroc
posa a ésser agredits. E l comandant anava això do que per tot aparegui Fransa, t o m
Convé tenir això molt present perquè 6l
10,1 per les respectives reivindicacions auto- sar enctament ia xifra, perquè encara no parlar de Ja pretesa funció de cultura que
demanant al govern què ha de fer, y la si haveasin d'acostumarnos a veure'l pom
En
eJ
cure
de
las
revoltes
ens
trobem
amb
flomistes o nacionalistes (1). «Se parla aquí s'ha fet el corresponent inventari y liqui- se suposa que tenim elB espanyols hem de
diversos capdills, que representen diverses po- resposta es una carta den Maura en k que d'aquesta n a d ó barrejat amb tols ds dis*y contra l autonomia que nosaltres vo- dació.
veure que tot intent irelervendonisla deu gi- lítiques. A la vora de Mdilia se troba d se veu que'l govern es encara enemic de k turbis d d Marroc. A les riberes d d Muluya
^
pera les regions de la península yrar a Idins d'aquest camp, perquè creure al- pretendent Bu-Hamara conegut per «El Ro- guerra, peró aquesta carta que posa de relleu hi han 15,000 franoesos que no se s a b si
<ieia — y, no obstant, pocs són els dies
l'esperit pacifista den Maura descobreix tam- aniran o no aniran a Fez a protegir al
L dia 5 inaugura en Tomàs Roger la seva tra cosa fora anar darrera d'una Quimera ghi», que's ía passar falsament por Mntei bé k forsa dels minaires y k seva pretensió soldà ocupant Tazza de passada, perquè avui
^ e no s'alabi als qui en altres pobles la
irreal isable.
Mohamed
(El
príncep
guenyo)
que
gosa
entro
Exposició en el Saló Reig, però la viMfcOSGU»
diuen que sí, demà que no, després que El
Aquell Cós diplomàtic de que parlava, sols ek marroquís d'immensa popularitat, cosa de que Espanya apoiés an d Roghi.
Aquesta observació den Pi hem tingut oca- gília, amb ïnotiu del ve missatge, invita a intervé en b discusiò dc lleis y ordenaments
altra
vegada y mentres tant van acumul.intse
Puntualieant aquesta part d ilatòria hem
sió de comprovaria una vegada més aquests les seves amistats a un thé, en el mateix administratius, però després para assegurar, que determina als seus germani a tenirlo
foraoi a k frontera y c f c M e t n b a r c a n l n e a Potrobat
ja
aquestes
grans
empreses
per
les
tancat,
presoner,
on
un
palau
ont
està
cardarrers dies on periòdics espanyols de tan Saló.
pera garantisar la pau de l'imperi hi lian regat de cadenes. Doncs bé, d Roghi, to quals se va batre Espanya; doncs en k s nent; lot aixó ae k mentres ae park de rediicrent caràcter com «El Progreso» y «La
Heusaquí
un
artista
que
sab
indinarsc
com
ducs menes d'organisacions: una, per dirho fa passar per aquest príncep aprofitanlse de memòries de negoci que aquestes companyia bek y de conflictes que no són més que fanVanguardia» de Barcelona, y «El Liberal» de
^
així, policíaca; l'allra, veritablement militar. Ia seva popularitat y representa un matís han publicat, so paria de que'is bondicis se- tasmes Imaginaris.
un
diplomàtic
a
la
porta
del
seu
Saló.
4
Que
Madrid.
Què
passarà?
En
d
l
l i b r e roig, hi ha d
La
primera
es
d
cós
de
«tàbors»
que
comde poMtiea particular; d seu poder viu do ran més positius d'aquí endavant, poró no's
Parlant de l'actual insurrecció nacionalis- tal volia ell, a l'exposar, no compleix amb prenen, en conjunt, uns 2,500 homes
ve- k predicadó de la guerra santa, do l'oxd- fa esment de (a sang vessada pera defen- trasllat donat pds francesos, d'un Uraotat
una
necessial,
sinó
amb
un
luxe
méa'f
Molt
« d'AIbania, «El Progreso» la troba justififranco-alemany. en aquest, k s potencies se
cada creu que eistan posades a la raó les possible; però algú, ric o pobre, tenia de co- nen a ésser una policia armada dels ports: tació fanàtica; es un revotudonari, però un salshi, no hi ha un record u La memòria limiten a mantenir la política de k porta
aquesta
forsa
s'empleia
pera
realisar
f
indons
dels
que
anaren
allà
a
morir.
(Ovació.)
revolucionari
que
sols
predica
la
revoludó
Peticions contingudes en el «memorandunu mensar B tienmr aquesta tradició nostra dels de rcstablàment d'orde, però quan aquesl
oberte y a declarar per Fransa una superior
sostenir eJ seu poder, peró que té bon
Jjp3 albanesos, cn!i« les quals hi ha l'em- artistes esquerps y rechiits. Deve^Bíles e l i o m - se pertorba amb majors proporcions y se pera
influenck política. Peró malgrat que l'indeLa provocació
ouidado en no reatisaria; se limita a sosPjW de la seva llengua nacional en Ics es- prador d una te a a lq i e x per 1 intc é; ma- fa precisa una vorilable inlervendó armada, tenir un estat d'exatladó que li asseguri una
pendència dd Marroc queda consagrada, «Aleshores d Govmi practica la política questa està en perill de desaparèixer. Daoios primàries y en les oficines públiques teix del quadro; però alguna volta per l'in- llavors hi han dues potencies mandalaries forsa, poró per sota mà està entès amb els
ai. "(1,lif>'a, ió de que siguin fills del país els terès d'una vida. Y què sab ningú dc la vida d'Europa quedo: e;i t i f f^api c ssa i i : I ran- governants, amb els minaires, que l i donen preconfaada per en Maura. Ltmbaixador vant d'aixó, Atemanva c a l l a , però dia. Esrii.u
'0na''S <'Ue
hagin d'extreir auto- dels nostres artistes? Semblen talment tra- sa y Espanya, quals mneions ordinàries con- diners pera que aguanti als seus. De revo- Merry d d Val va a Fez amb d propòsit panya y Anglaterra n o deixen d e mirar amb
do fer resoldre al Maghzom d nomenament
penses que laboren en la solelat dels seus ta- sisteixen en la vigilància de costes pera evi- tucionaiis així n'hi han por tot (Rialles y d'un comissari y l'acord de protecció d d sospites d moviment de forses (:-ancese&.
vj/'3 Van?uar'!»a», en ,1a seva secció «Re- llers. Y quan algun pintor mondà obté un tar el contraban d d'armes, molki de les re- apfaudiments.)
Aquesta es k situació; per tot arreu apatreball de les mink-s; comensen aquestes ne- reix Fransa. E l Govero espanyol, amb por
•a estrangera», que firma ei senyor A-,
voltes
de
l'imperi.
L'esfera
d
influencia
do
Mutei Abd-d-Azíz representa d partit de gociacions a l'ensems que Fransa ne realisa
^r|a elogiosa ment d 'Hongria y no té res èxit de públic elegant que va a veure la seva cada n a d ó no està ben limitada més ique
de que tot so perdi, pensa en una interW dir de les creixents demandes dels hon- Exposició, amb la mateixa displkenda que en tes costes, y així la nostra comprèn desde transacció, el que busca relacions amb Eu- unes de semblantes y es ben extnany que vendó y ek diaris francesos comensen a
•J**"" davant d'Austiia, la darrera de les a missa de dotze, murmuren d'aquella mon- cl Muluya fins a Laraehc, extenentse la dds ropa, el que no refuig complir cap dels »- ds des erabaixadors treballin per separat ckr que les maniobres espanyoles a I-mu-ho
cords de la Conferencia d'Algecires. Aquesl y que de sople aparegui d soldà amb enér1 i 63 que'l seu idioma sigui usat oficial- danilat, quan són ells els que tindrien de
són sospitoses, que van a provocar desordrs
W» per I exèrcit en el territori del reialme. recu lir aqudles ttdmi a-ions uri t >c à iques, francesos per la banda de mós enllà de Casa- accepta, sobre tot, d poder de Fransa per- gies y arrogàncies que determinen k retira- pera aprofitarsen y apoderarsen, y mentres
blanca.
La
falla
de
precisió
de
límits
ha
què aquesta lia sapigut (éred seu, donantli da de l'embaixada nostra. Això permet su• 'inaimcnl, en una crònica de Viena imposant.is la seva pintura honiada.
aixó BÉjM. mentres se va fomentant l'alarocasionat el que, a l'anarse a organisar d diners.
^
fH'blica «El Liberal, de Madrid, se fa
posar que l'emboixador de k n a d ó veia» ma, Fransa va duent exérdts y proleginl
Rafael
passejava
per
Roma
amb
el
faust
«làbor»
do
Casablanca,
mixte
de
franoesos
y
JJI coinplota y entusiasta defensa de la cauFinalment, ens trobem amb Muld Abd- no es indiferent a la causa que provoca «a emperadors imaginaria
nacional de Croacia, dominada fa anys d'un cardenal. Y Rafael, com ahir deia en espanyok, se promoguessin aldarulls y que d-Haíid, que abans d'esser soldà representa questes energies.
Fransa, aprofitantsen, gairebé s'apoderés de una opinió de nacionalisme marroquí, però
<ui V0"gria· 1-a crònica csnienlada porta aXenius», era algú...
L'embaixada de Merry dd Val es un fraaquella pLassa cambianl així ela acords tte així q>ie vens al seu germà, així que es rei, càs: en dia no's logren sinó quatre detalls, Pont d e v i s t a p o l í t i c de l a qfiestld
—O—
I | „ c,"Sraf: «Un poble oprimll».
Ikvors d mateix argument dds diners cl poró no hi ha cap satiskedó, cap compensaAra ve'l punt de vista polític, pspanya
ODEM avensar les obres que figuraran la Conferencia d'Algecires.
8ria v ï"1 " " " · traclan!sc d Allania, d'HonLa màxima esfera d'influencia d'Espanya convencen, ckudica dds seus principis y se d ó seria, y darrera d'aquesta w i cambi té plasaes <n d Nord d'Africa que l i donoo
ktí^I
Croaria, els nostres unilaris
en els Conecrts de la Simfònica de Macomprèn un territori que forma com Una entén amb Fransa, cambiant així k política de fa nostra política per 1 amor propri de drel a una esfera d mf'^neja. En «i sud
00 Csscncia, lo mateix que combaten drid, a l'Orfeó. SóÉ aquestes: «Séptima sim- mena de triàngul:
interior de l'imperi.
un govern que se sent revoltat contra 1 humi- de k Unia Fransa ae prepara a una invasió.
' s e tracta de Cataiunj-a.
fonia», de Beclhoven; la Segona, de Brahms;
7 # Maluym
liador. La provocadó Uavors no pol ésser Qué hem de aconsdkrli nosaltres, al poblo?
l^ny 0_es WjrihfWrtiwinl contradiclori y ex- la Sexta, de Tschaukovski; «Simfonia», de ïïk-íimr m\
L
o
q
u
e
f
a
l
t
a
a
"
l
l
i
b
r
e
r
o
i
g
més
clara; el mateix dia que Merry dol Val
Entenem que k Conferenck d'Algecires
preguntava en Pi y Margall en Schubcrt; «Calalonia» y «El Port», de l ' A I i·l
reb orde conminaloria de ddxar l'ez fent que va fer Espanya sobre k base de 1 insçfl.^
article — que aquí's combati, no
Hem
dit
que
al
llibre
roig
no
hi
es
lot;
bó,
aln^ bones armes, lo ques troba béniz; tres obres den Bach; «Naplcs», den
jo us faré notar dos documents que hi fal- avinent al soldà d sentiment d'Espanya p d dependència del Marroc, està ex cedida perNo J^;03' ' j*1*' W les demés nacions'?» Charpcnlier; «Sadko», den Rimsykossakof; y
ten. H i ha un moment en que sembla que resultat de tes negociacions, aqucïtl mateix què no preveia invasions com fes d ara, jr
Cl Ci4s J?** d'OSBBC interessant y instructiu obres den Bcriioz y D d Campo. Adcméa,
hl haurà guerra e MeKlk y el governador dia se diu an ek minaires que'l "Govern per aixó d s'ha d'orientar una opinió es
— a ( l U í ' s l s nacionalistes a dislamia
l Orícó cantarà la Con«graciò d d Graal, del
militar de k plassa dona compte diari del» ha acordat (permetre que» reanusassin ek que Espanya apdi a Europa que va fer
(
k Coníerencia d'Algecires, perquè dipiomAinddents que van agravanlso fins sorgir S- treballs. (Sensodó.) I
«Pjrsilnl», d pròleg d «Els Pirineus", encartu-ajnfrf restableixi k pau. Nosaitrc» no po"""íf'^l'l*''" r'^r^/úc:!mti, que M M P'rt dal requdls
que
determinen
la
guerra.
Aquesta
orde
vol
atenuarae,
afegint
que
"
M S^;t.4 a - E n u d u y l ' r o p · ^ · n . U de! C . N . R. rega nlse del «banlo» d senyor Segura Tallen
•
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Preus considerablement reduits
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Vestits y sombreros pera senyora
y nena-Trajos pera senyor y nen
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"EI
d. n. «pelar • la torm ; Ja <p*> » * a paríml
dn tUpimm in'.estxaos de cultura que se pertortxni v aniquilen, «jue Europa els resta- ]
blaxi SI el p'>hle en Hoc d •«callar*) en els
mrtiiif», sc capedlé» amb Tcsludi, croariem
un • £ d'üpíni4 ffw «W p ^ a a una speh<ció
a Faropa pera qite reslaWís amb la diplom.tria lo que ÜO deu resUblirse amb tes
•rmes.

Aqucs'a «s l i nostra p·ifítica repuWimna;
nosallrea, que aspirem a un govern d'orde,
no'ns podem presen'ar als pod-rs y ncga.'shl
aípieata miasió interventora; tot-es Jea nacons,
lots eLs pobles vmen dcJ seu ideal y del seu
honor 7 hrm de rompendre que en «n moment donat Espanya lé de respondre de
•quesl» int .essos, peró no'n respondrà amb
la seva foraa de poble déb I y arruinal, smó
•«.dini a medis de conticueui y d j pau.
(Aplanidimenís.)
. .
,_.
Som pacifisics; no neguem missions civiKuadoft», no volem « b o r r a r cl nostre nom
del concert de pobles es lles. (Moll M.) Anem
a demanar aq«<«ía acció diplomàlLa, Ixïró
a dir al 'iovem que si malgral mosallrca
aemkíx 0 la guerra, no'ns donarem p j r SJJtísf&s anib que s'acudeixi a l » . rwei m lilar obli^ t o r i ; el dia que algú ens invadis, nosalmrKyn a fonnar en les f.les (ftloH
bé), peró quan se tracta de prolegií i e x plolació d'unes mines y íins dc r.alisar méa
alies missions lluny de la pàtria, volem v a
exOcJl colonial voluntari. (Gran ovació.) Els
nostres fills s'aniran a matar per la pàtria, peró no per interessos econòmics | articulars; «Is proprielaris de I s accions ifue
pag-.iin un exírcit colonial amb soldats que
..'p ü •••n a lo tpie s exp^-sen; p ró que no's
vulgui enganyar an el poble amb preteses
poliüquefe iguala lírica, que no se li digui que
lo mateiS hi aniran els rics que te pobres,
qne no l'enyanyin, perquè «i ho intentessin, nosallr» el desenganyariem. (Aplaudiments.)
U nostra aclidit es eapocilar a l'opimó
pera exercir la protesta fins allà ont V gui
sostenible. Si el Govern malgrat els nostres
consells vol alsar un exèrcit pera anar K
aventures, creurem que'l poble deu anar u
la protesta, peró n una protesta que nosalla pogucm regir y dominar. (Moll bé.) Aquí
venim a dir paraules dc verilat: «osallres
DO som capassos de dur al poble allà ont
no'n* hi poguem posar al davant. (Aplaudiments.) Pina allà ont pogucm dominar la
opinió anirem, més cnilà no, perquè ont
no hi anem nosal r-« no volem que hi vagi
ningú. Empleiem tots els medis menties nosal res, diputats, poguem dirigilshe, peró llensar al poble a la presó y a !a barricada
no ho laiem, sinó en el cas de que darrera
de la revolta hagi de venir d.·f.iuiivaiucnl
la victorià. He dit. (Ovació pei llongada.)
A Q U A R T A PLANA: ' E l Congrés

Cotoner a. — 'Notes deportives „.
"La Diputació Provinciala. — ' E l s
aranzels del paper,. — 'Espectacles,.
— "Bottleti comercial,, y Anuncis.

en el resle de la ciutat se treballà (quasi
com lots els dies. Segons datos oficials, ti
nombre d'obrers que evlehraren la Fesla del
Ticball lou d'uns 30 m i l La majoria d'ells,
amb les • jves famílies passaren el dia a
fora seguint les bèllea costums del nostre
poble. Les montanyes tfc Montjuïc y de Vallvidrero, així com els pintorescs afores de la
ciutat, presentaren animadlssim aspecte A
la terde els teatres q u e donaren Junt ions
cv-pccials se Megcren també plens.
Los vetlladui y d»\m6s actes commemeratius
celebrats,
vegoren també concorregudissüns. A més dels actes que vàrem anunciar
y que no (t essonyem per manca U espai,
se celebraren: un /niting a Sant Andreu,
convocat pels paletes, y un aire a ü o r t a ,
oiganisal pels elements adLerits a l'Unió Genet al de Treballadors. ,
L'acte més important celebrat fou el miliug que tingué lloc en el Teatre de la Marina
de la llarceloneta, convocat per l'Agrupació
Socialista. Presidi en Joan Coloma y veren
jKirlarhi en SuAé, obrer en siuuuiL.etures
d'os; Torrente, pels pintors dc Gracia; Jurado,
per l'Agrupació Socialista; Alsina, per la Comisaió oiganisadora de l'acte, y el president
Al final so va acordar enviar un IcA-grama al Govern amb les peticions que esmenlava'l manifest que varom publicar.
En cl Ccnlrc Obrer, dom;ciliat ara al carrer dc Ponent, 21, s'hi celebrà també una
vetllada nuJt conecreguda, orgaiiisada per
Solklaiifat Obrera, en celebració do la festa
y de l'Inauguració del nou local do la Confederació.
Amb motiu de la diada, deixaren de publicarse «La Publicidad», «El Diluvio», KEI
Liberals, «El Progresoa y E L POBLE CATALÀ.
Del resle de la província sols se trnien
noticies oficials d'hawrse celebral k\ Festa
del Treball a Igualada amb un míting que's
vegé moll concorregut y en el qual s acordà
enviar un telegrama al senyor Canakjas dotuanantli ig al., peticions que en ei míting
del Teatre dc la Marina de la Bareclouria,
y a Sitges onl ela socialistes eeJebraren Ja
fesla amb un c N n o r ^ ' a la «Cimto de lübeo.

ELS CURSOS D'ESTIU DE

Quarfcr sessió

Arfkle IV. Lloguers d'edificis y reparacions • En Santamaría diu que'fe radicals haurien ( Se rebutja l'esmena.
en els mateixos: 330,000 posseí.s
pogut fer molles coses que no han fet (natural- I —Altra alimentant en 182'50 pesTCes l'enCorrwrísa a les nou cu punt d d mall.
Article V. Premis j r subvencions: 295,260 ment quo sfl) y que en conseqüència nra'b carregat dels pintors dels tallers mumapals.
Presideix el marquis de Marianno y hl as- pessetes.
vocab no han de fer lo que puguin fer. Acceptada.
sisteixen tol lo més uns 25 vocals. £ a H
El senyor Ferrer (don David) presenta una En Vidal y Ribas, diu, si vol fer caritat quo
Article I I . — Enlrelenimenl de camins y
públic unea 10 personea.
esmena suprimint la subvui.ió dc 10,003 pes- se b pagui y que oomenii posant en eou- carrers afirmats: 325,14675 pestes,
setes al Museu Pedagògic. I<u d.fonsa el seu dicions Ics seves fàbriques pera que no si-j Esmena aumentanl en 4,197 50 pessct'S peamor dient que ara aqucs's diners s'enlreguen guin criaders dc llsics.
i ra aument gradual de poons. Acceptada.
sense cap benefici per l'Ajunlarmint, ussent
El senyor Pardinas, al rectificar, manifesta I Article I I I . — Entrenimcnt de fons y caCAPÍTLiL I I
aixi (pic amb ells podria sostenirse un Museu que moltes coses l'haa convcnsul y aquesta nonades: 75,444'95 pessetes,
de caràcter municipal.
cs una d'elles.
Esmena aumentantlo en 3,750 pesset-s peConlinún l'article I I .
EI senyor Lluh i se mostra coníorme amb
En Santamaría: Si haguessin descobert cu- ra les obres dc defensa y instalació de les
—Alira esmena rebaixant 300 pessetes fle
aquest crileri.
rar ta tisi, «c... I» haurien descobert una gran aigües de Moncada. Aprovada,
^ ^ Z c k j l ^ i m » ^
Inlervenen en el debat els senyors Mir y eosa! (Grans riales Tothom la grans elogis do
Article IV. — Enlretimcnl d alcanlariUat:
301,357'25 pessetes.
la bona educació den Santamaria.)
- A n r u aumentanr en 4,380 pessetes Ica que Carratc, deleosanl la subw n ió.
Posada a votació nominal 1 esmena, queda
EÍsmena rebaixant la partida do material
El senyor Ferrer Pérez manifesta que vose consignen pera la guarda municipal dc caaprovada per 30 vvots can Ira 13.
j.tar.'i en contra, sentintho, per haver donaí pera les brigades d akantarillat on 5,000 pesvall. Acceptada.
setes. Acceptada.
El senyor Mir presenta una esmena de- paraula de ferho així.
Article IV. Guardia urbana, 235,191 pessetes.
Altra rebaixant b partida de neteja de
Intervé cl senyor Nualart contra la SubEsmena proposant crear noves auxiliaries manant que de la subvenció denegada se'n
pagui el qualrimesire IranseorreguL S ac»cpta. Vjnció. Invoca el precedent d'haver negat ela vague res en 80,000 pcssehs.
de La guarda urbana. Rcfu.sada.
L'explica el senyor Lluhl y es acceptada
Altra den Carrelé demanant 5,000 pesselea |a que's concedia al Museu Pedagògic
—Altra demanant el jornal de 4 pessetes
Rectifica el senyor Albó demanant votació pera que l'Ajuntament pugui, essent necesde subvenció para l'Institut de segona enscdiàries pera ela guardes urbans.
sari, realisar cl gasto.
nyansa de la dóna. ReLutjada ;> r unauimiíal. nominal sobre la seva esmena.
Els refiLsada.
Articks V y V I . — No hi ha consignaEn Carrelé no sab lo que l i passa.
L'esmena es rebutjada por 40 vota conArticle V. Segur d 1 m « i d i s , 1^5'J'IO pessecions.
•
v
Després ne presenta una altra aumentanl tra 14.
tes. Aprovat.
Article V I I . — Conservació d'aceres, em- —Altra esmena del senyor Albó demanant
Article V I . Servei d'incendis y salvament, la quantitat íins a 10,000 pessetes (II).
El senyor Lluhi; També hem de volar en que en atenció B que han transcorregut qua- pedrats y enfustats: 222,149 pessetes.
267l671'73 pessetes. Aprovat/
Esmena rebaixant la partida do material
tre mesos do l'any econòmic, so concedeicontra
CAPtruL m
En Carrelé: Es que aixó es més imporlaut xi al Patronat la tercera part do la subven- en 25,000 pessetes. Acceptada.
Arlicle V I I I . — Personal d'Obres públiArUclo L Castos generals y Inspecció In- de lo que sembla. Ho faig perquè pugui Ita- ció que's demanava.
ques: 335,919 85 pessetes.
La defensa'l seu autor.
verhi votació nominal, ja que Is vocals usdusliial, 48,000 pcsseks.
El senyor Ferrer Pérez s'hi mostra conEl senyor Serraclara hi presenla «na esEsmena rebaixant en 2,000 pessetes el que lo I sonials han fet una injusticia.
mena aumcnlant ol sou a un quefe de NeInilustríal. Aprovada.
En Mir sosté que les dóncs no saben res forme
gociat. Després d'algunn discusió sc rebutja.
Altra rebaixant en 2,400 pessetes l'Auxilia- avui en dia. No tenen cap cultura, diu, enEn Santamaría, naturalment, contrari.
Article IX. — Reparació de les Cases Conria pràUica de ,1a mateixa Inspecció. Apro- cara que «esgarrapen el piano». (Grans riaEl senyor Lluhí manifesta que votarà cn
vada.
lles.)
pro, perquè en l'orde moral conslitueix un sistorials. No hi ha consignació.
Article X. — Brigada de cementiris: pesArticle I I . Enllumenat: 1.434,180'20 pesseEl senyor Ferrer y Pérez diu que aixó e» dret adquirit ja que regeix actualment el prestes.
l'Estat qui ha dc subvenciunarho y si du cas supost do 1910. En lo dd Museu Pedagògic setes 257,916. Aprovat.
Esmena del ».myor Lhihf rebaixant l'article l'Estat no ho fa, femho per suscripció parti- ha passat lo mateix. Ara, naluralmenl, l'AjunCAPlTUL V I I
tament pot donar to subvenció si vol, però
cular.
fins a un milió de pesse-les.
Article
I
.
—
Personal del Dipòsit muniParla en pro'l seu autor. Diu que a'ha
El senyor I J u h í : A l'Estat U donem d d la Junta Municipal inclou la consignació necipal:
2,047
50
pessetes.
Aprovat
èessaria
en
pressupost
perquè
pugui
to:
se
eíeod'anar decididament a la munlcipalbaeió del nostre pressupost més de vuit milions de
Anicle I I . — Material dol Dipòsit muservei, cl qual pol produir un benefici de dos pessetes Aquest aument no laeordà l'Ajun- Bva si de cas FAjímlament vol que aixi sinicipal: 1,000 pessetes. Aprovat
;
milions dc pessetes. S'aprova.
tament amb majoria. Es per aquesta dos fots gui.
Article H I . — Presó del Partit: 394,718-50
lArticle I I I . Llimpiesa pública y regats: pes- que jo m'oposo a l'esmena.
El senyor Mir creu que no es igual ei cas
pessetes.
Aprovat
setes 802^.)7'95. Aprovat.
Rectifica en Mir, pronunciant un discurs del Museu Pedajpigic amb el que's discuArticle IV. — Assll de Reforma pera Nens:
Arlielc IV. Arbrat, passeig! y jardins: pes- grandiloqüent, colossal. Parla de ta vida, de teix, perquè de MustAi sols n'hi ha un,
la matèria, de la cultura, U- la espiritualilaL mentres que d'hospitals n'hi han molls (M). 80,300 pessetes.
setes 223,24070.
Esmena rebaixantlo en 6,000 pessetes. Aprops mena contra l'anmcnl quo*s volta donar A la meitat del discurs cambia de rumbu I Parlen els senyors Ferrer Pérez, .Vallès
vada
de 2,500 pessetes a l'Auxiliar tècnic de jar- y's posa a parlar en castellà. Aixó no li deu y Gimeno.
Article V. — Assií de Reforma pera Neanar gaire bé, y al cap d una estona torna I En votació nominal s'aprova l'esmena per
dins. Aprovada.
nes: 40,588 pessetes. Aprovat,
Esmena aumcn'anl cl sou dels guaida-pas- a parlar novament en català. Y crida, y s es- 38 vots contra 11.
scígs d In'.erior, igualanllos als d'Ensanxe. A- gargamella, fent esforsos de flaquesa pera
—Altra esmena den Santamaría demanant
CAPÍTUL VIII
convèncer als vocals associats.
provada.
4,000 pessetes dc subvenció pera «La AlianMonts:
No
hi ha consignada ,
sa
de
Cambrers».
Article V. Animals danylna: 29,252 50 pesEl senyor Vallés y Pujals s'oposa a l'es-

Amb completa tranquililal se celebrà I primer de nuüg a Barcelona. Unicamont a Sant
Andreu hi ocoiregueren poUls incidents, deguts a l'actilul de l'enginyer direotor dels
lallcrs de la componyia dels lerrocarrils d d
Nord senyor Torres el qual malgi al les exhortacions que l i leu cl governador civil senyor
Porleln, no accedí a que'ls obrers ompl.ats
en dits tallers celebressin la festa, pretex ant
que les neoessilats del servei ho impossibilitaven. Aquesta mateixa negativa feu a un
gmpu
d'uns 150 obiera que's presentà a
primeres hores del matí a demanaili que
deixés sortir als seus companys, essent BCUllida ta negativa pels dol grupu amb crits
y xiulets. La guarda de seguretat monlada
que per lo que pogués succeir escollava la
fàbrica, en vists» de l'esvalot hi intervingué
peia dispersar eí grupu, olnlse aleshores un
paieil de trots que no ieren mal a ningú y
vulciaicn unes quantes pedres, una de ]cs
quals locA en una cama al guarda Antoni
Camp, sense ferii més que una lleugera contusió.
Els Incidents no's repetirem y durant tot
el dia se irebalU en els tallers amb quasi
tol el personal. Únicament leren les la Una
cinquoniena di'obrers.
Kn les fàbriques de la casa Fama y Coats
s'hi comensà també a treballar, peró bun
aviat accediren els fronts, a petició d'una
comissió d'obrers, a deixar plegar (üs operaris. , |
En les demés cases de Sant Andreu, s'observà eu quasi totes la fcsla, lo mateix que
cn k» nu» jo riu de les de Sant Marti y Sans,
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que fou ont més se conegué la diada, p u i g
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setes. Aprovat.
Article V I . Mercats: 445,450 pessetes. |
Esmena rebaixant l a i i i m n l de 13 000 pessetes que introduien en d pressupost els radicals, pera som de directors de mercais.
En Mir fa grans esforsos pera combàtrcla.
S'arma un gros debat y al cap d'avall ens enterem de que Is diieelors cobrarkn lo mateix
que- Bns ara, excíiple l del mercat de Sant
Josep, que tindrà mil pessetes do gratificació.
Per qnelcom un home se diu Olivella.
•—A/'ra aumentanl el pressupost en pessetes 18,723, pera I cambi de pescateria del mercat de Sant Josep. Acorplnda.
«—Altra rebaixant en 50,000 pessetes la parliila d obres d'ampliació y adob de llocs de
mercats. Aprovada.
Article V I I . Escorxadors: 465,616-75 pessetes. .
Se rebutgen diverses esmenes, que conduion a au ment de personal y de jornals.
Entre les rduitjades n hi ha una den V i naixa demanant aument de jornal pera'ls aprenents matadors. Y, efectivament, a l hora
do defensaria, en Vinaixa dorm. Se v w que
encara continúa la Festa del Treball
Article V I I I . Cemenüris: 207,472-25 pessetes.
En el projecte de pressupost hi vé un aument de 1,000 pessetes pera 1 capellà del comenliri del Sudoe-st.
El combat en Morros.
El senyor IJuhf diu que dls en aixó s'atendran a l'obra de l'Ajunlament
Se rebutja l'esmena y queda tal com està
el projecte, o sigui aumentanl el sou del capellà.
Altra esmena don Morros demanant que
s'aumenti el número de capellans do cementiris. Heusaqul an en Morros més clerical
que ningú.
En Guflalons, entusiasmat dn\ant la gran
pensada del * u company de ciencia, demana votació nominal. De primer, ningú se l'escolta, peró després d insistir molt, la votació nominal s'efeclúa ,y queda rebutjada la
esmena per 47 contra 3, den Morros, Gufialons y un altre que no hem entès.
—Esmena den Soriano demanant 210.000
pessetes pera gratificacions amb caràcter de
ncral.
S'hi oposa «1 senyor Uuhf y's rebutja l'esmena.
Article IX. — Algues: 160,000 pessetes.
Esmena aumentanllo en |75.000 pessetes per
la comissió d'aigues. Aprovada.
Article X. Cos de Veterinària: 112,450 pessetes. Aprovat.
Article X I . Carbó pera tots els serveis municipals: 23,450 pessetes. Aprovat;
CAPtTUL I V

mena.
Nominalment se rebutja per 39 vols contra 18.
Article V I . Museus Municipals: 92,426'25
pessetes. Aprovat.
Article V i l . Junta de Cionciea Naturals:
91,767'50 pessetes. Aprovat

El senyor Lhthf s'hi mostra conforme
El senyor Albó deplora que la rigidert»
de criteri s'hagi trencat isn contra dels tírics pobres.
El senyor Lhjhf: Reclamo pera m i tota
la responsabilitat de lo que passa. (Molt bé.)
Jo concedeixo quatre mil pessetes que no
representrp res en el pressupost de 33 m i CAPÍTUL V
lions pera quo no pugui dir un grupu conArticle I . Castos generals y Cós mèdic mu- t a to rial que l'ofeguem amb nostra majonicipai: 697,383'75 pessc'.es.
ria. Aquesta rigidesa que he trencat en una
Se rebutgen diverses esmenes d'auments dé íj>uostió tan nimia pol portarnos la pau y
sous.
i
la concòrdia cn la Junta Municipal
Esmena aumentanl en 1,250 pessetes cl sóu
Rectifica el senyor Albó.
de l'auxiliar pràctic del Cós Mèdic. AproEl l.luhf. Tomo a insistir en fer tnevtes
vat
les responsabilitats. Són quatre m i l fessoaltra consignant 500 pessetes amb destí les les concedides que no representen rés
a fextracció de suero de cavalls joves. Apro- [ en u» nostra obra de rigidesa y de tntranzigencia.
• j
—ARra demanant 750 pessetes pera un forn
—Altres d«es esnUsnes de poca importàncrematori destinat a fer desaparèixer residus cia, Puna rebutjada y l'altra, referent a nordel Laboratori. Aprovada.
ma e s eguir en quant a aplicació dei ca—Altra demanant 10.000 pessetes pera febres pítol, adimka.
al Laboratori Microbiològic. Aprova la
À la una de la tardo s'aixeca fa aeasió
Article I I . Socors domiciliaris: 7,500 pes- pera oonlinuarla a lep quatm (
setes. Aprovat
i
Article 11L Auxilis benèfics: 260,073,17 pesQuinta y última sessió
setes. Aprovat
Articte IV. Socors y conducció de tranComensa la sessió a les quatre, presidint
seünts pobres: 2,000 pessetes. Aprovat
larcalde.
Artkfe V. Socors a emigrats pobres: 500
Continúa la discusió dels
pessetes Aprovat 1
Arlicte V I . Subvencions a establiments benèfics: 157,600 pessetes.
CAPÍTUL vr
Esmena rebaixant lo en ,4,060 pessetes. AproArticle I . — Tallers municipals: ptuaeàa
vat
i
Esmena del senyor Albó demanant 12,500 103,119.
pessetes de subvenció al Patronat de la Lluita
EÍsmena posant un comptador y quatre
contra la Tuberculosi. La defensa el seu au- auxiliars als tallers municipals; total, pestor.
setes 8,300.
La defensa d seu autor senyor Senuclara.
La combat el senyor Lluhí. Reconeix que si
Se rebutja.
una entitat mereix to subvenció es el Patronal contra to tuberculosi, peró avui es im—Altra pera adaptar a plantilla ona p'aspossible donaria després d'haver negat pu- sa de cerra Uer que treballa en els tallers
ment de Jornal a empleats petits. Això seria | municipals. La defensa ^ seu autor senyor
ésser injust y trencar el criteri do rigidesa Soriano.
que ha guiat to discusió dels pressupostos.
En votació nominal se rebutja.
E l senyor M i r també la combat
El senyor Soriano protesta, peró el seE l senyor Vallés y Pujals la defensa pon- nyor Marial l i observa que l'esmena no era
derant l'obra del Patronat
prou clara, ja que lo que en ella's demaEn Santamaría contesta al senyor (Vallès, nava cs funció municipal.
pronunciantse contra l'esmena.
Aleshores el senyor Soriano demana que's
E l senyor Pardinas creu que la quantitat donguin dues pessetes de jornal a un apreque's demana s'ha de donar. Ara, diu, els vo- nent que fa deu mesos que treballa.
cals faran lo que'ls semblarà.
Combat l'esmena el senyor Marial. Els taEn Santamaría creu que això es impossible llers municipals, diu, està molt bé que serque succeeixi. Negueu, diu, l'aument de jor- velxin d escola y refugi als pobres sense amnal als pobres y subvencioneu el patronal par y sense abric, peró no que serveixin de
den Vidal y Ribas
I loc ont h i trobi tothom sense sapdguer y o n
El senyor Pardinas: No, als tlsics pobresI què. Que se'ls .pagui ab aprenem* amb l l i En Santamaría y en Mir, drets davant dels b retes d'estalvi, pera que quan surtin se trovocato associats, els increpen descompostos. | bin amb instrucció y diners. (Molt bé.)

GASTOS

Article I . Personal d'Instrucció primària:
308,201 pessetes. Aprovat.
Se rebutgen diverses esmenes d'aumcnl dc
•Oli.
Article I I . Material d'Escoles: 43,096 pes'
p e r a c u r a r les malalties d e l a
setes.
El senyor Ferrer (don David) presenta una
esmena demanant 10,U00 pessetes pera millora del material escolar.
La defensa el seu aulc»' y la combat el senyor LíuliL Aquesi creu que l'esmena hauria d'anar u un pressupost extraordinari.
El senyor Ferrer Pérea manifesta que la
Junta Municipal està molt ben disposada per
tol lo quo la referència u Instrucció. Demana
Ronquera, Angines, Refredats, Sequetat, Olceracions, Irritacions y Pessigolles
al senyor Ferrer (don David) que retiri I esde la gola. Afonia, Tos, Picor, Altes, Carraspcra, Inflamació de les genives, etc.
mena pera presentaria en el pressupost vinent
Les PASTILLES AMARGÓS són les millors y m(3 agradables y les preferiL'esmena es retirada.
des pels metges y pacients.
Esmena aumentanl on 14,000 pessetes peNo
hi
ha
altres
pastilles
que calmin tan prompte el dolor de la boca y gola
ra I habilitació y mobiliari de les noves esy curin tan radicalment la tos com les P A S T I L L E S AMARGÓS.
coles d Art. Aprovada.
Esmena aumentanl en 25,000 pessetes la
consignació pera i n obres y material de les
Escoles grailusdos. Aprovada.
St'PEEIOHS A T O T S S SES SIMILARS DB I.'EXTRANCBR. — D E S C O K F I E U D E L E S IMITACIONS
Article I1L Relribueions; No h i ha consignació.

Ài|lès, fraiiÉ, llemiifly, a

BOCA, GOU ï VEO

PASTILLES AMARGÓS
que produeixen efectes sorprenents en la

Faraatia del dotlor ASARGÍ8, Plas&a ie HtnU Api. nimer» l-Bartelona

CAPÍTUL IX
Article I . — Censos corrents: 72,781'68 pessetes. Aprovat.
Article I I . — Censos atrassals: Sl,002'56
pessetes. Aprovat.
Article I I I . — Funcions y festeigs: 116,000
pesseta.
Esmena aumentanl en 30,000 pessetes la
partida do subvenció a to V I Exposició d Art.
Aprovada.
Article IV. — Pensions: 180,839'09 pessetes.
Esmena aumentantlo en 11,083'41 pessetes. Acceptada.
Article V. — Interessos y amortisació d emp è s i h 6.944,483'75 pessetes. Aprovat
Article V I . — Crèdits reconeguts: pessetes 25,781'86.
Esmena aumentantlo en 66,419 49 pessetes. Aprovada.
Article V I I . — Subvencions y compromisos directes: 4695,823 96 pessetes.
Esmena aumcnlant cn 400 pessetes ta partida destinada a pagar dietes als voeals obrers
de la Junta de Reformes Socials. Aprovada.
Article V f l I . — JExpropriacions: 25,000 pessetes. Aprovat.
Article IX. — Litigis: 30,000 pessetes. Apro
vat
Article X. — Contingent provincial pesseies 3.028,43530. Aprovat
Article X I . — Encapsalament de consums:
3.318,758 04 pessetes. Aprovat

Artfcfe I I I . _ Escorxadors•
pessetes.
a·
Esmena rebabcant lo m.,. ^

******

f»s.
Després d'nií xic de disc
intervenen eU senyors s K ^ . *
>• qu,,
Inrt, I esmena es aprovada » , 1 > N J
acordat per la ponència
,e** 4: u
Article IV. - Tracció urbana- i „
pessetes. Aprovat
I,a· «7,154,^
^Article V. - Cen.ntiris: 500,30,,.
Esmena del senyor Qlmm» u
rèixer l'arbitrí que
í"1
^
laneia y conservació dels ittútJl la %
paruda hi han consignades W M a ^ * ^
La combat el senyor Mir Fl
PC5Sc"».
meno la defensa. Lo mateu fa ^
GiPardinas.
e| seny^.
El senyor N,ialart intervé dlen. m '
hauna d'estudiar delingudamom , ^ •«
bitri, examinant lo que té d., t u ^ 1 *•
que té d ilusori.
^
J lo
El senyor Albó se manitet, m nrn J
enten exposat pol senyor PardinJ
41
Y rectifica ei senyor Mir n r „ n , ,
llarg discurs.
f
' ^""n^nt
El senyor Lluhí, en principi se »
disconforme amb l'arbitri, por,! Z mL0<i"»
a que molts han exposat Opinió * < £ *
deixa als seus amics en llbarM t! ^
segons sa conciencia.
'""tl
T o n ^ n a parlar ela senyors Albó ,
rectificant
'
En votació nominal y faprfs A..n .
UarguLssim, queda acceptada 1 «
I
^
vots contra 25.
El senyor Marial pregunta q u i ^ _ ,
quanlilat que s'ha acordat rebaixar Z .
en la partida en la qual s'ha
esmena hi van inclosos alln» t o u i ^
El senyor Lluhí ho expliea

sCbEC

( w Z T Mir: Aixó *obra
El senyor Pardinas :? estem t o ^ *,
la nostra obra. (Protestes en la ..olb 1 f
gana.)
•
Article V I . - Aigües: 1^46'39 rK^lcs
Aprovat.
'
Article V I I . — Via pública: 3il,96e07 M U

seies.

^

Esmena aumentantlo en 45,000 pessetes
com a producte del contracte de neteja do
linlcrior y Ensanxe Aprovada.
Arlicle VIII. — Llicencies pera cominio
eions: 369,954 93 pessetva. Apiovat
Article DC. — .Serveis especials: 414,27018
pessetes. Aprovat.
Arikle X. — Segell municipal 100,COO pe»,
setes.
Esmena aumentantlo en 50,000 pcgseia.
Acceptada.
Article X I . — (Establiments públics: pes»
tes 163,350 30.
Esmena aumentanl Ie ipartfdi d'aulori»
cions d'oberhíra d'establiments p\ 15U,«fc
pessetes. Aprovada.
Article X I I . — Mulles: 17,415'2U pcsscK»
Article XIII. — (Cèdules personals: pessetes 1.970,000.
Esmena aumentantlo en 30,000 pcssítw,
Acceptada.
CAPÍTUL IV
Article h ~ Ingressos dds establiraenls
de Beneficència: 2,401 ipessetes. Aprovat
Article I I . — (Auments y alteracions en
els establiments de beneficència. No tai ha
consignació. Aprovat.
,
CAPÍTUL V
Instrucció Pública.
Article I . — Productes d ; finques y rendes. No hi ha consignació.
Article I I . — Retribucions de con «P*1
poden: 18.355 pessetes.
Aprovats.

CAPÍTUL V I
Article I . — í^oductes d d DipiJí»- S**
se consignació.
„,.i:.i»
Article I I . - Presó del Partit: M » "
pessetes. Aprovats.
CAPÍTUL VII
Article I . — Emprèstits. Sense pons'S1*
ció.
' .j.
Arüclo I I . — Talles extraordinàries en "
arbres dels passeigs. ídem Id.
Article I I L - ,Llegats y donatius: M e a Article IV. Eevntuals J imprevist*
3.984,345'45 pessetes.
1
L i. *
Article V. - Cessió de terrenys de »
pública: 4^39 00 pessetes \
0-g
S hi presenta una esmena que's • " J S
el final en .previsió de que dongui PCAPÍTUL X I
CAPÍTUL VIU
Article ú n i c — Imprevistos: 208,05875 pessetes. Aprovat;
, ,
ResuMes. No h i ha consignació

CAPÍTUL X
Obres de nova construcció.
No hi ha consignació.
El senyor Serraclara hi presenlH una esmena demanant 700,000 pessetes pera empedrar ta carretera de Sarrià, acabar la clavaguera del carrer de l'Indústria y acabar
el mercat de Sans.
La defensa el seu autor, dient que si no
s'aprova l'esmena, la responsabilitat serí de
la Junta y no de la comissió de Foment.
El senyor Lhilif l i contesta dient que aquestes obres són pera figurar en un pressupost
extraordinari y pera prosperar en ell si sóu
positivament necessàries y ineludibles.
Desprès de parlar el senyor Nualart, pe
rebutja l'esmena en votació nominal.

CAPÍTUL X I I
Resultcf. No b i ha consignació.
Recursos
So dona compte d'alguns recursos presentats contra les tarifes de consums.
El senyor Liuhl demana que s acordi \'*oterat y que serveixi de resolució l'acord corresponent do la Jimía.
Aixfs fa.
l

E L S INGRESSOS
A les cinc en punt s'entra a discutir els
ingressos.
CAPÍTUL I
Arüclo I . — Productes de finques y censos: 11,678'47 pessetes. Aprovat.
Article I I . — Interessos d'inscripdons Intransleribles y valors mobiliaris: 3.217'52 pessetes. Aprova^
CAPÍTUL 11
Article únic, r-. Poda d a rbrea; 500 pessetes. Aprovafj
CAPITUL

in

CAPÍTUL K
x
Article l - Recàrreg en la tootfWO
subsidi: 2030,728 48 pessetes.
A r t k i T n . - Recórreg en I'Iinp«» * ***
suma: 16.300,500 pessetes. .
^baiEsmena del senyor Uuhf y • " • T , ^
xanüo en 1.899,326 86 pessetes, o s'k
^
xanüo tal com estava en l'toy . P ^ T i ^ n i d r
els lerrouxistes cn l'actual projecto
ten) més un ,petit increment pe""
financiera. Aprovada.
„,hiiris
Article I I I . - Ingressos per arWW»
cionats a consums: .2.184.500 F *
febeiEsmena del senyor
xantlo en 151.174'71 .pessetes, 0 " ^ . ^
que l'anterior a ^ c k > . _ ^ U ^ m b é ' l « Icrrou^
tava l'any anterior (ja que
P"xistes l'aumentaven) més el
ment per elaslicitat financiera
-^m^Article IV. - Dipòsits genort»
tratius: 100 pesseta.
,
, dei*1
S'hi presenla una esmena M"^
^ pura discuür després ^mb prcvis.ó
^
gui donar lloc a debat.
to**
en
l'imp0*1
Article V. - RecArrcg en^l i n t p ^ ^
el consum d enllumenat: Jui.··*' *

Article t — Pesades y balansea, No h i
na consignació.
l'inquilinat: 895^62·50 pesseK* 1 ^
*
Article I I .
Mercats: 1.508,953 05 pesEsmena dels senyora U - h l J
setes.
manant la s e « total desapanc.ò.
Hi ha esmena d'aument, quo es aprovada.
Aprovada 4
^ ^ ^ ^
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r _ .Arbitri extraordinari Bobre Mir y Miró, en ta reunió tinguda amb els
ba sospés do sou y empleo per SO dies
EI governador ha hnposat quatre multes
vocals associa Is, h l renuncià, prudentment,
al porter major y a dos porters més subal- do 250 pessetes cada HM, a altres lanO
an aquella reforma. A què, doncs, culparleriH del Go\»;rn, als quals coivddera fnés revenwlors do locahlals de Icatm, reiocideata,
nos a nosaltres? ,
Sembla alló que diuen els castelhuu: *A dignes de càstic per estar mfri obligats p
Es evident que ca oi vostre pressupost
vigilar. Vegis si no hi ha moüu pera la
rótxer. Aprovada.
la jusliela prenders, i n o es veritat?
no's reforsavon els ingressos, com cs evident
üna comissió de dames visIM ahir al goDoncs, es cert: el senyor governador /ia consternació que fii havia ahir on la casa vernador civil pera domanarli un donatiu
CAPfTULX
que se sostenien els gastos. Es evident, mi Jr e l i c i t a d ó
estal furtat Y no fora de casa, en la plals- del governador.
a lavor d uua tómbola que han organisal.
P e t o l ^ *» ^
etosseí>: 228·688'37 P**" conseqüència, que'l dèficit de sis milions es
L'Avens Nadonalisla Republicà 4 e Sant forma d un tramvia, per exemple; sinó dinEl fet, com es natural, fou ahir «la comivostre.
Si
nosaltres
l'hem
reduit
a
tres
hem
^rfes. Aprovat
Andreu de Palomar ha cnvhf nn ofici al tre de casa, en el seu dospaig maloix. Es
fet una obra patriòtica y d'amar a la ciutat. president de la Joveniul Federal N^eiona- tot un furt amb abús <le confianaa, com dilla» dH dia. La boca de la gent y les ploAhir tomaren a aiwr al Govern .
"ia
mes dels periodistes hi posaren faborosos
L e s t a r i f e s de c o n s u m s
El pensament financicr que segueix aquest lisla Republicana, fellcilanllo pel magnífic dis- segurament el calificarà el Jutjat, el do que eomenlarls..-. ,
industrials «anglesos» que no han cobrat « i cara les obres qu--. feren en el a n à . El gp„ dona compte de les peticions y de les pressuposi, no es el nieu pensament Si al- curs que va llegir on la sessió Inaugural de ha estat víctima el senyor Portela.
vernador, un altre cop, parà t i oablaiaa.
nes pertinents a ks modificacion» de guna vegada tinc ei govern de aquesta casa, dita entitat.
a
a
a
a
, ,
Tenia el senyor governador en un dels
de consnms, havenlse acoepiai, a pro- no i presentaré aquest pressupost Peró això
La Sceció d'Estudis, Propaganda y Eleccalaixets de la seva taula d'escriptori — un
18
del senyor Lhihl, Ics fs ments que, | no vol dir que tingui de Uensarmc la res- ^ ^ r r i b a d a
L'Assoriacid y laboratori de CienrJm MSd aquests coquels escriptoris nordamericans toral de m. F. N. R del Dislricto I I prefianlles,
deixen les tarUca en l estal en ponsabilitat Si se'ns tira al damunt aquesga als comissionats de barri que formen cl dkpies se reunir* aquest vespre pera dk—
vuit
o
deu
mil
pessetes
destinades,
seEn el directe de Madrid, arribaren phfr
trobaven l'any passat, j rebutjat les ta responsabilitat, jo n'exculpo d'ella n tots
gons sembla, a la paga de dietes dels ofi- «Grupu deia trenta tres» se serveixin pas- eulir temes dels doctor» Ver de rau, Q. JliJJ3 esmones dels radicals que portaven ; aquests senyors que han votat amb ml y la al matí, hostaljantse cn l'Hotel Colón, els cials inspectors, y dc vuit a dau mil ne'n sar domà dijoíia, dia 4, de deu a onze de bos y Pla y Armengol.
ducs
de
Hivfna
y
dc
Tovar,
quo
han
vinpienc fola jo. (Molt bé. Aplaudimenls a la
desaparegueren dues m i l , en dos magnífics la nl» per la Secrelarta d'aquesta Secció (Baix
^ F i T Ï j a d ó y Vallés prcsenU una esmena esquerra.) Jo sé que la ciutat està (larrcra gut a Barcelona amb fobjecte d'atendre a bitllets de mil cada un.
de Sant Pere, 38, principal), a l'objecle dc
En la sessió que aquest vespre ecleòrarú
duia alteració a les tarifes, limitantsc boslre! (Molt bé.) Vosaltres no sou més que diferents assumptes particulars.
posarse d'acord amb aquest Consell Direc- l'Associació dc Jarisprudcmia y IJegislaeéó,
Quan
fou
el
furt?
El
governador
no
ho
Aquesta nit surten allra vegada cap a Maui» 25 per 100 de la ciulat: l'allre 75 per 100
<í,,3csiriarne dues delies. Acceptada.
sab. No sab més que se'n va adonar di- tiu pera portar a cap les tasques d'organi- l'acadèmic y ilus're president del Consell
sació acordades en ta darrera rciuuó.
* Se dona compte, seguidament, de I s mo- us es contrari. (Protestes dels radicals. Molt drid, acompinyantlos en son viatge el di- 1 luns al mi'gdia
do l'U. F. N R. don Josep M.» Vallés y
putat a Coria per Mataró don Pere G. MaJitkacions acceptades p r
ponència, roíe- bé, en els al: res bancs.)
Ribot llegií-à u n í biografia dc I immortal paAdonarien y enlrar ht consternació cn el
ristany,
qui
va
a
la
vila
y
cort
amb
el
Ah! senyor Mir, que no s'hi pot iugar
,ts a arbitris adieionaUs a consums que ja
—Als tallers Vallmiljana ha «tgnl encarre- trici don Francisco Pi y Hargall, quo ha
vell palau del Govern rivil do consuetut ple
fí
d'assistir
al
Congrés
d'Agricultura
que
ac^'bljen «n l'any m 0 - ^ proposat per la amb la memòria dels homes. E l déficit efec- tualment se celebra a!lL
d'ensopiment, fou lot hu. Se va posar en gada l'eucunyació de la medalla d'or que escrit per designació de l'Acadèmia p re el
,
tiu de vuit milions, cs de responsabilitat
nonencía es aprovat
moviment tothom Peró, ves a saber qui ha dediquen als germans Quinlero sos admi- volum de biogràfic> de jurisconsults llustres
espanyols, que està conleccaonant I Acadèmia
En lo referent (8
reglamentació d ' I » • de S. S. Jo vull la meva de responsabilitat,
eslat
Perquè, hi ha tanta gent al Govern radors.
B 89 a S
de Madrid.
civil I
,1 municipal, en Morros hi presenta m a peró no la dels al'.res. El mtai pensament
E L J'-ERHOCARRIL DE BALAGUKR A
—L'ancmia, clorosi, colors pàlíds, mensSiiiena contra lo qna opina cl senyor Mir d'aia, el del moment actual, es de critica y
Peró
en
el
despaig
de
treball
del
senyor
Miró. Y en Morros obté en votació no- no de govern. L'hem perdut la memòria PUIGCERDÀ. — Avui sor'.iran cap a Lleida Portela no n'hi entra gaire de gent. Per Iraacla difícil y teucorrea, se curen amb el
Aquesta nit cl teatre Principal so oetoel diputat a Corts don J. Garriga y Massó,
t
minal ifl» 6 4 1 gros: 4 vots contra 53 que de quatre dies an .'iquesta banda.
aixó les sospites del senyor Portela varen D1NAMOGENO SAIZ DE CARLOS.
brarà cl beuefki del veterà actor don Arel
senyor
García
Faria
y
altres
pnginyers
Jo soc paitidari d'anar d'una manera efeo
rebuljal la ^eva. esmena.
de l'Estat, pera anar a recórrer les seccions recaure Immediatament aobrei personal més
Els senyors Oliva, de Vilanova, ens pre- meitgol Goula. Formen el programa tes proEl senyor Llnhf proposa y la Junta ho tíva a restablir l'orde y 1 organisació. 4)ic de dita línia. ,
acostat an ell. Y el porter y sis ordenanses
i
guen
fem sabor a nostres llegidors que l'Ex- duccions «La Cambrera» y «La Reina Vella».
més.
Jo
asseguro
que
la
reorganisació
|H)t
acorda per unanimitat, demanar les aulovaren anar a dormir en els calabossos de
Avui
faran
nit
a
Lleida
,y
demà
aniran
posició
de treballs arlL'.ics quo fenien a can Cal esperar un èxit
la que fa tu i.i de policia. Se varen fer regisrlsaiions necessàries pertinents a arbitris, amb donar dos milions de pessetes por lo ftue
En el mateix teatre tindrà lloc el dimon
a
Balaguer
y
així
recononin
p
;
r
fornades
alany a personal y un milió per lo que's
tres en els domicilis dels detinguis peró en Reig serà tancada avui, en lloc del dia 5, vinenl ona funció de gaia dadiahla an els
urreglo a la llegislació vigent
les
seccions
del
futur
ferrocarril
pera
1Jpera
que
se'ts
pugui
emportar
a
Bucnos
Ailloc se va trobar rastre de fes dues mil pesrefereix a material, o siguin tres milions
manlenedors d.-Is Jocs Florals d aquest any,
xar el trassat del maleis.
setes. Y el porter y els sis ordenansei tor- res un distingit periodista argüill que té ga- posanlsc en escena «La Reina Jova» y el soque es lo que actualment constitueix el dèdeis
Se creu que diumenge arribaran B la Seu naven a prestar servei a l'endemà.
nes de repetir en aquella població l'inte- gon acle de «L EIois, obra premiada aquest
ficit efectiu del nosfre pnessupos!. Y |o us
d'Urgell, ont, com en les demés poblacions,
ressant manifest, ^ió de la tipografia cata- any. Ademés se llegiran algunes dc I » comESMENES DE NIVELLACIO. — Les duc» he dit y ho dic encara, que estic (disposat se'ls prepara una gran rebuda, puig la línia
Peró cl senyor Portela no perdona la «gra- lana.
a
eomagrar
un
gros
coeíicionl
d'atinoniios
posicions poètiques premiades. E l Iralre ca(SinèneB que s'han deixat pera última hora
projectada serà moll profitosa peia'l fL-a- oujadaa (així le calificà) que se li ha fet
larà adornat y iiluminat
són les efue van oncaminacBea a produir la ni- pel personal menut.
Per
ara
y
mentres
en
Tressols
y
altres
enrolllo d'aquelles comarques, fins avui tan
—Eh
metges recomanen beuro aigua filJo no tinc el govern d'aquesla casa, sinó oblidades pel nostre «paternal» Estat.
w|lació dcJ pristiiposl.
policies de bon nas (I) treballen pera descobrir a l'autor, el senyor governador ba trada amb filtres patenlats de la casa San B A M Y ' R E S
La ptiniera es l'aumenl de 800,000 peasc- que'l té S. S. y els seus amics. La C c WA TET3
tAVM'iO 3
enviat «perte» del fet al Jutjat, el qual ha grà. Rambla Estudis, 10. Poden veu res fun^ cn l'ailicle de dipòsits sdininislratius. ponsabüiíat dc critica del govern, sl que la
—CASA G I R O D , R a m b l a d ' E s t o d l s ,
cionar en dit establiment
tinc
y
que
la
rull.
comensal
t'instiuedó
de
diligències.
A
piés
^piovada.
—
Compostures de rellotges de totes classe».
JAUME SAJUET
7 PEL.WSi 1
Jo comprenc que S. S. estigui mortificat
La s> gonn ca l'aumenl do 1 204,183·G5 pes(el
senyor
Mir
procura
amagar
la
coissor
Ifld en l'article de venda de terrenys. Y aque II produeixen les paraul-S de l'orador.)
quísla dona lloc al seguenl debai; i | |
Naturalment, l'obra del partit radical es morO senyor M i r
ta y d'aixó se'n ressent S. S. (El si^iyor
S'aireca en Mir y diu que va n parlar Mir: No, no!) Peró de la desfeta ri'hcm
clar sobre l'obra ünanciern «amanada» pels salvat lo que devia salvarso. Jo acabo saluvocals associats amb la colaboració de dre- dant al penyor Mir perquè an els íjrits y
tes y esquerres, f
als caiguts els tenim tols els respectes I (ProSosté qiie'ls radicals presenlavm un pres- testes dels radicals. Els regidors dc les migupost de sinceritat, el déficll veri'.al del qual nories y els vocals no regidors, fcüciten al
ha estat ara amagat pels vocals, per una senyor Líuhí.)
venda ilusoria de terrenys. El dèficit inicial
Rectificació
del pressupost que acaben d'aprovar, diu,
Tot
alxó
de
Ics
nostres
derrotes,
diu reccs de 5.000,000 de p.'sselcs.
tificant el senyor Mir, són focs prtificials»
S'han let rebaixes imaginaries, que no se- Però si els vocals l'beu seguit an cl senyor
ran veritat en la realitat Cert que no heu Liuhí, devia ésser pera fer obra de govern
MILLORES A L'ARGENT N A
lingul lemps, que teniu esperansa en el pres- y no de crítica. EU senyor Lluhl es responCONSELL DE MINISTRES
Buenos Aires, 2 maig. — E l Govern ha
supost de l'any vinent Poró jo us tinc da sable de no haver presentat una obra poMadrid, 2 maig. — A dos quar s de cind
acccplot unes proposicions d'una casa andir que heu obrat per por a la classe mitja, sitiva en lloc d'una de crflica com ha fel
pera rcalisar les obres de l'aixamplis s'han reunit es ministres en Con..eíl al m i LA FEST DEL PRIMER I T MA'fl
Madrid, 2 maig. — l a Conjunció republi glesa
als gremte dels quals ne són presoners. <A1- Els gastos no els heu rebaixat, sinó queis
Otaarl de la Governació.
del pon y de la població.
Madrid,
1
maig.
—
La
manifestació
o
^ma-sociiklista
ha
publicat
cl
següent
mani
guns aplaudeixen an els radicals.) No heu heu amagat. Total heu rebaixat 200 mil pesEl senyor Canaleos, o l'en'nr, ha nnuiSo proposa el Govern que sigui una obra
brera
s'ha
celcbral
sense
incidents,
cumplini
feü:
vingut, pera ilustrarvos, a la Comissió de setes. Hvu fel actes de desorganisació. Heu
fesiat que acudia una mica abms d la hora
grandiosa.
el
programa
anum
ial.
«Ciulatfans
espanyols:
Hisenda, sinó que heu anat a trobar » les anat conlra els empleats peli is, coi-i els scEl pressupost es de cinc milions y mitg senyalada, perquè espenva la visita del seHi nan assistit 4 3 agrupacions socialistes
El Comitè execuiiu de la conjunció repuminories, quan aqui no hi ha ni majoria crelarfa de tinencia.
nyor Sol y Ortega, que anava a parlarll
do
lliures esterlines.
algunes d'elles femenines, amb banderes, 3 jlicana-socialisla, ferm en son piopósit de
d'assumples de te provincià de Guadalaiani minories, sinó una Comissió d'Hisenda
les esco'es laiques de la Casa del Poble.
continuar amb enteresa la campanya que
P A R Í 3 - M A O R ; D E N AEROFLA
ra, ont sembla que són perseg i s els anuca
El senyor Lluhl: Pellts7 Doncs, y els que
que fa'ls pressupostos. \
Pel trajecte s'ha cantat la Internacional nicià a les Corts, se disposa a una acció
cobren 200 pessetes? ,
l
Paris, 2 maig. — A les dotae de la nit de lexdipuial rcp.ibli à don CalLxle RúüríS • caKu'a a'ic han ussislit a la manifes perseverada a tol Espanya.
Jo no us ne faig responsables als Wocals
s'ha tancat el p!as pera les inscripcions de guez.
Piolestes dels radicals. En Gufíalons s'en- tadó unes 1 0 , 0 0 0 persones.
Amb
patriòtic
ardor
batallarà
la
Conjunno i-egidors, sinó a les minories y cspccal- fada y crida: — Els d'escorxadors els heu
Ha afegit el senyor Canalejas que en ol
Una comissió font a a pels comp nys Mo ió rcpublicana-socialis'a. dins y fora <kl Par- la cursa d'aerop'ans Paris-Madrid.
menl al tenyor Lluhl, qui us ha dirigil, deixat tal com estàveu y es u n í vergonya. ra AndLmo y Del Rey, na pujal a la pic
Consell se trac'aiia de lots els assumptes
S
hi
han
inscrit
18
aeroplaus
de
diverimeni, lins viure coiver;iies en radia', le5 sos tipus.
pendents, eí^e L·lmenl els que hnn d e ser
equivocantse. Nosaltres volíem reíorsar els
El senyor Lluhl: Tal com estaven en va.tre «iciència del Consell, eniregant les conclu
spi a ram que s p n ua s a en e mani es
ingicssos, per lo qual fins demanàrem aacri- projecte de pressupost
aquest punt de vista la cursa es sotmesos al Parlament, perquè ls ipi ns'res
sions al senyor Canalejas, qui ha manifeslfc
.-. 23 d'abrií dairer: suur.ssió de l im. osl de un Dcsde
ja no tomaian a rcunirse alnns de la oberèxit
ücis a les classes treballadores.
j
En Gunalons, senlir.tse financier: Aixó del als comisaionau lo que va dir la a gun consums, aparlamenl oe lola polilica d'alura de Corts, a causa dei viitgc del senyor
No's pol empen<!re cap obra bona si no's I.IT.·SUJ·OSI es una martingala. (Grans rialles.) dies als period sles, aixó es: que molles d'a- venlures beli oses al Marroc, ms au ació del
ELS
SOCIALISTES PER L A P A U
Gassct a Barce ous, ont mar<a à el dissabquesles conclusions, com la del servei mil;r ;ervci militar obligatori, creadó de milicies
vn a matar cl dèficit. El pressupost de 1911,
Conlinúa el senyor Mir provant de desfer lar obligal··ri. supressió del treball noclun
Berlín, 2 maig. — El comitè exei-udu del te pera inaugurar el Congrés Cotoner.
olonia.'s
voluntàries,
abolició
de
ía
li'ei
de
w obstant totes les eslisorades, es enferior la grossa encaixada dc dits que l i ha do- en alguns ••li Ls, consums, re/orraa del Codi
partit social dcmócra.'n alemany iia jenviat
Un deis assumpíes que'l Consell ha de
al de l'any passat Excepte'l d'aulomóbils nat ei senyor Lluhí. Vosaltres, diu, ja vo- militar, elc. són pums que ja figureu en ei 'urisdiccions, reforma del Codi do Justícia al Comilé centra/ del socialisme indepen- tractar es el reti t/u als nomenaments l i alts
nililar, esbonant els seus absurdes de la dent de la Gran Bretanya, un missatge fray algun al·ie, tols els demés gas os són iguals nieu amb el prejudici en contra l'arbitri programa ael Govern
càrregs, que resuf en vaí^n s amb moiiu de
part penal y de la de eniudieiamenl, revisió
als de l'any passat No s'han fel més eco- sobre'l lloguer y els solars. No hi havia
Respecte de la revisió del procés Ferrer, !e!s p-oc asos den Baró, Ma el. Cl mcnie Gar- lernal, del qual n'ex:raiem aquesta frasse: la tras'a. ió dels penats de Ceuta y ha confir«La tensió internacional de's nosíree dies mat que una de les vacants a proveir cs la
nomies que les duls secretaris de l nencies pera que p.rdre temps, doncs. Jo la bandera ba repelit lo que va manifcs.ar al Congrés.
-ia, rerrer y Hoycs, l!ei d'Associacions que
igeix que |s sociulise. dels dos pi.sos s g in subsecrelaria del seu dcparamenl
y les dels directors de mercat En ingressos no la plego, sinó que la sostinc. Si no imA l arrilar la inaaíles.a. ió a iu Casa del iolnteli al dret comú a les congiegacions e:
beAi estat inflexibles. Y no obstanl hi haurà poso els arbitris es perquè m'han vensut Poble, en Pau Iglesias ha pronunciat un dis •eligioses, ncgantles toia llei de priTiegi. in forls y units, a fí de que l'encr .ía y la deciEls demés ministres no ban let manifesdèficit, del qual us ne faig responsables.
curs exp i anl a s obre s I aloans de les pe- labrilació poiíli a dc la fracció reacriona- sió del prole:arial imposi el triomf do la piu.» tacions d'interès.
Vosaltres
pera
substituir
la
nostra
obra
Aquest m i sa ge es uua respoi'.a a 1 nv ta
ticions L'les al Govern y invi.anllos a perss
Aquest dcficil l'haurem d aixugar amb pjper
El Consell durà quatre hores.
'
ia que va convertir el poder púble en ins
Els ministres s'ocuparen de la reforma
que no vendrem al valor nominal, sinó més no'ns heu donat res. Jo crec que'l senyor lir en La defensa dels ideals reiviudkadurb 'rument d'atàvics procedirs, desenrotllo de cló que'Is aagesos els feren p X J as,i Lr al
Lluhl no'n té cap de plan, perquè es proa del prolclarial.
baix.
;
:a ensenyansa contorme a la ciència moder- Congrés socialista independent do Birmin- de la llei de Sanital, el projecte de la qual
Els manileslants s'han disoit amb orde.
humà pera donarlo, d haverlo tingut Es com
»e llegirà en Ica primeres sessions del Senat
ia, foment Intensiu de l'asricultuia, indus gham.
Les minories no han tingut cap moment si veient a la mare malalta so l i neguessin
rla y comers, lleis so'hls que at-nent Ics
El senyor Barroso informà del tra-lal dels
L'ORFEÓ DE REUS
d'esplcndidesa, sinó que han os al egois'es. les medecines. (Ai! aiI en la majoria. £ a
iusles deman ies del proetari t e'evn si c npenats do Ceuta y de les dificultats da troMadrid,
2
mnig.
—
En
el
Camp
de
Reereu
lició moral y ma.eiial, tan^formació dc ta
En nom de la majoria radical defuig tota Guftalons impressionat abrassa a l'orador)
ba ríos altre allotjament, esperant que tab
Valencià, 1 maig. — El soldat Cerdà lou Hisenda nacional, p o.anant la eaui ativa a- l'Ajunlament ha donat un banquet a l'O.feó dificultais pod an esser molt avi t vers- des
responsabililat en l'obra que s'acaba d'ela- Lo què'ns passa ara a nosaltres us passaré trasl
adat en coUe al quar.er de Paterna, cs p icació des impos es y redulnl cl I mil dels de Reus.
El »»
r Gasset donà compte de l'oxpoborar. Vosaltres voleu una Barcelona raqul- després a vosaltres, perquè Ls vocals sc us collat.
gastos a les necessitats més apremianls del
Presidí l'arcarde, senyor Franoos Rodr guez, dient relatiu al concurs pera establir un ditica, tant en gaites com en ingressos; nosal- giraran en conlra si arribeu o governar.
Les forses vigilaven el camí.
país.
teirini a la seva dieta al d putat senyor Nou- pòsit de carbó a la costa del Nordest d'Africa.
tres no, que la volem esplèndida.
EI reu descansi en el calabós Uns a dos
guès y al direcior de I Orioó.
Acaba emplassant a les minories y espePera l'eflcacia d'aquesla Creuada genercHem tingut tota la paciència pera aguan- cialment al senyor Lluhl pera quan sigui quarls de dotze.
El senyor Fran os pronun là un eloqüent
En el Consell pròxim s'adjudicarà aquest
An aquesta hora se l i llegí ta sentencia a, per la Jusücia, la Llibertat, la Cultura y discurs de benvinguda, agraint l alcn io Me servei.
tar lo que heu fet. Fins para veure .que hora dc veure la Terltable nivdlació del
,
y .enlrà en capel'a.
à Benestar de noslw Pàtria, creiem indi p n- l Orfeó, dipositant la seva bandeia a l'Ajunquan s'aixecava el senyor Lluhl al dir sl pressupost
Després detallà les tasques del Congrés
.abte
que
les
mul.luts
i
is
ares
exe
c
in
e
—El
soldat
Cerdà,
sols
en
el
moment
d'atament.
o no, vosaltres obeku maquinalment. Me did'Agricultura que se celebra aquesls dies,
nar a sorlir de la capella, acompanyat de! renament els drets cons i u - ona's e d umenEI dl-edor de l'Orfeó agraí les manifestareu que jo vaig formar part de la ponèn- El s e n y o r Nua 1 a r t
seu defensor y d'un sacerJot, s'ha immutai, »e, dia 7 de maig, en totes les poblacions es- cions aleeluoses de I u- a!de y el sei yar Nou- ocupantse també dels ferrocarrils transpiro·
cia d'esmenes y que vo·al.tva després de
El senyor Nwalaii també fa seves les res- plorant y fent alguns encàrregs pera'l peu panyoles.
gués, en nom dc Reus, s'aulierí u 1 ííouienat- nenes.
allí no n'heu presentat cap més. Es oert, ponsabilitals dc lo que ha passat No hem pare y la seva promesa.
El senyor Gareta Prieto porl.i do los gesCongregats
en
manifes'acions
solcmnia's
o
ge del municipi
però allí ja varen destrossar el pressupost fet més que posar d'acord la ciutat amb el
En un cotxe de Sanitat militar fia sigut en mi ings rcssoninl.=, dit da. els eiutadans
S acordà que ls r-gidors madrilenys rega- tions realisadcs amb Cuba, manifestant que
pressupost
y
ho
hem
eonseguit
trasiadal de la presó al campament de Po- espanyo s b an arril)ar a!s més alts pode s la lin una corba'a e I Or eó.
anaven per bon camí y que prompic aca«Cada pelo que aguanto sn velaj. Aguanoxpressió clamorosa de la sobirania pacioL'opinió estava predisposada contra l'o- lema, ont eslava formal el quadro.
rien.
•
ten, doncs, vosaltres la vostra. Heu fel un
Els orfeonlstes ric orc a en a I Ajun am n t ba
Allí se l'ha coloeat al peu d'una paret, nal.
Desprès caniaien diverses jotes, y, accepressupost amb dèficit més enorme que'l bra dels radicals y els vocals associats aquests
S'aprovà
v
a
projecie
eoncedint als germans
Pera que's rca'lsi aquest acte de suprema dint a pregs del senyor Noufués, demà do- dels militars marins morts en campanya k s
d'abans. No hi tenim res que veure posal- dies no han fet més quo esaer portaveus de genolls y amb els ulls tapats.
Després d'abnssar al sacerdot y al de- sobirania, el Comitè executiu de la Conjun- naran un concert pub ie a Hecolclos. amb
d'aquesta opinió.
Ixes.
fensor y de besar un crucilix, s ha complert ció republicana-socia'fs a se limita n dirvos: la coopeiadó de la Banda Municipal de Ma- mateixes vontalgcs que concedeix la llei «io
En quant als impostos sobre solare y llo- la sentencia.
orfes, i
Ciutadans espanyos; cumpLu amb el vos- drid.
Q senyor LInSf Rlssech
guer s'havia do tenir en compte que hi havia
El
desgiaeiat
soldat
lia
caigut
amb
vida
V
El senyor Rulx Valarino afirmà que rea
tre
dever.
llei d'honor on ets exèrcits saludar als una resolució ministerial que disposa que han lín .ui de rematario dos soldats pino
Madrid. 2 maig de 1 9 1 1 . — Galdós, A Í Madrid, 2 maig. — Amb cl tren correu s'havia tractat dc personal ni de l'actual
^Is de l'adversari quan cauen ferits en no poden cobrarse aquells impostos.
dos dispars més.
àra'.e, Alvarez, Ig'e Ins. Mora, Lluïs de Zu- ha marcat cap a Reus l'Orfeó d'aquesta ciu- eonflicte del Marroc.
|
^ batalla. El senyor Mir hi ha Caigut, jo
El pare den Cerdà ha passat la nit va- ue'ji, Sulvaiella, Soriano, Pi y Arsuaga, L a taf, essent despodit a l'eslació pels diputats
No hem fel més que defensar el projecte
Tractaren
eb
ministres
dc
b
vaga
de paü saludo. (Rumors.)
de pressupost aprovat per l'Ajunlament .Y gant pels carrers amb algunes persones que Torre, Cabaftas y Bencyan >
letes y de ks gestions que porta rcalisades
y
colònia
reusenca.
no
ban
volgut
abandonailo,
cousolanlla
Tinguem memòria. Nosaltres hem castigat aixó s'ha donat fins amb lo dels matadors
Els representants de .a Unió Republicana
Els orfeonistes se'n van molt sallsfels dels l'instilut de Reformes Socials. Així tnateÍK
no firmeu perquè ensaiu ixo han sigut desiggastos, es cert La nostra obra ha «on- dels Escorxadors. La culpa d'aquesla injusELS
PAL^T S
obsequis y deferències de que han sigut ob- so donà compte de la conferencia que ponats.
^ ' ' l en acoeplar aumenls iiMiludiblcs y part ticia en tot cas es de l'Ajunlament jPeró
Madrid, 2 maig. — Els contractistes d'obre
bre aquest qüestió celebraren els senyora
jW* voluntaris (pic vosallren creàveu. Peró cs que'l senyor Mir estava conforme umb redacten unes buses pcia q.ie reg L J I en es
Canalejas y Azeirata .
EL SENY R 8 A L V A T E L L A
CONSTITUCIÓ D l L A DIPÜTACIfl
"efn posat un fre auloinàüc als (yistos inne- Iotes les esmenes presentades? De se^ur que treballs de los con.truai ns
Madrid,
2
maig.
—
Amb
motiu
d
haver
S'examinaren finalment e h «terrors presS ba reunil el gremi pein conèixer dites baTcrrasom, 2 maig — S'ha constituït. &
«ïssaris que pujaven a 3 milions. Així hem molles d'elles si no haguessin estal combad'informar
el
dia
6
del
mes
quo
som
dasuposi
as y el projecie de llei d'Associacioas,
ses.
{nesta
larde,
la
Dip
ras;ió
prov
ncial
d
aquesawnscguit rebaixar el dèficit deixantlo a dos tudes per nosaltres ho haurien estat pel sevant del Suprem, cJ senyor Salvalclla /ia eonlírmanl el» ministi'cs que dil projecte seré
Tracten dc l'or^ani arió Interior dc les o- ta ciulat en la seguem forma:
nülions de pessetes, que es tal com iqucdn nyor Mir. Potser l'únic que podria queixarbres, de h lliber al dc contractar ind v duulPresident senyor Fstivill; vispresidenl, se- lelcgrariat als seus amics de Figueres pre- Itegil a les primeres sess1ons de Coria.
W el pressupost que ara us donem. Jo lins se es d senyor Serradara per l'esmena del ment sense tenir en compte la societat a'
nyor Cabal.é; se-retaris, senyors Aliés y Ma- gantlos que aplassin la conferencia quo hagran
emissari.
Jo
crec
que'Is
vocals
hnn
voJ^dl concedir que aquest dèficit tingui un
que perteneixi l'oLror tii que estigui o no asso-' grifíà, y com a vispresidenl de la Comissió via de dona ríos pera el dia 7 del mateix
' Per 100 d'aumeat: serà aleshores de tres tat d'acord amb l'opinió pública. No hi ha ciat; s'expressen les ob iga. Ions dels patrons provincial el senver Mestres.
BREM0MD A FEZ
mea.
hagut
cap
reunió
clandestina.
Aquestes
sols
milions.
y dels obrers y eís jornals que han d: guaEI senyor Esüvi.l pi ometé emplclar totes jecte. <
Madrid,
2
maig. — A darrera hora s ha
s'han
tingut
aquí
ja
que
han
comensal
amb
nyar.
Ara bé: en d pressuposi vostre, en el
les seves energies pel bé de la província, semL'arcalde de Madric!, abans do marxar, rebut un telegrama de Tànger confirmant
la
prempsa
y
han
acabat
sense
ella.
pressupost del partit radical, els gastos pupre que litigués l'anoi de tots els seus com- e!s reiterà l'oferta de regalarlos una corbata l'arribada a l e z de la columna Bremond.
ADVOCAT PROCESSAT
javen en lotal a 32 milions 321 rail pessetes.
Madrid, 2 maig. — El jutjat mllllar pro- panys, ala qua s s'oferí tnmbè p: ra tols aqiells pera la senyera.
l
Ell correu portador de te nova diu quo
R e c t i f i c a c i ó cessarà a l'advocat de Figueres, don Ricard casos que siguin pel millorament de la funció
'Onsldcranl que'to ingrefsos fossin els malcimolls moros s'havien negat a seguir les meadminisirativa
provincial.
I
aguan'ia.
q
c
fou
deling
it
ahir
a
n
tai
ce.
Rectifica el senyor Lluhí, dient que po
108 de l any passat, tiodriem d'ingressos 23
PROJECTES
PREPAPATS
halles urganisades per francesos.
EI senyor Guiscb, president sortinl, posà
milions 880 mil pessetes, o sigui una »life- té responsabüilats de govom, sinó de control, dei caui à d ar.i k r a M:q:el Mula x q e I aMadrid,2
iraig.
—
En
el primer dia de »c»Afegeix que'Is moros alarmats davant ela
cusa
d
injuriar
a
l'txér.
i1,
dursnl
la
desfiba
disposició
del
Cós
provincial
la
seva
perde
fiscalisadó.
Anem
a
crear,
nosaltres,
diu,
rauia, en dèficit de 8 milions 441 mil pessonali al, ofcrinlse en lo que fos útil en nom sions se l'cgiran en el Congris els projceies propòsits de l'avens de Fransa ban comensetes.
tina dciuoiTJcia orgànica, lorla, mentres vos- da dc les tropes, després de la jura.
ja ultimats de la llei d'Associacions, Con- sat a predicar ta guerra santa.
del partit lliberal per et! represenlat •
sums, solució del p-oblema de Cariaries, serAcocp'ar,! pera-j yostre déflcil el m»:eix altres voleu feria incrle y sense .vida. He
ELS CONSUMS
Iguals
demostracions
y
oferiments
feren,
en
Madrid, 2 maig — Sembla que'Is medis nom dels seus par its, cis senyors Olesa, car- vei militar obli^ilori y cl de pressupostos.
"'cretnenl fmancier, que aa-eptem pera'l nos- acabat (Moll bé.)
EL SERVEI M L I T A R 0 B L 8 A T 0 R I
que concedeix cl projecte del senyor Rodri- ií; Virgili, regionalista, y Anguera, pels repuEn el Senat se lleginí el de refonna de la
> tindrem que'l vostre quedarà reduit, com
F i n a l gàficz
Madrid, 2 maig. — La comissió del Coiv
pera
la
su.
s
i
ució
dels
consums
al
Allei
dc
Sanitat
y
més
endavant
el
de
refor» minim, a sis milions <fe pasetes. De mablicam, promelent aquest una administració ma de te llei municipal.
Seguidament s'aprova l'esmena y s'aixe- junlanun s, són es qie scgueix.n:
grés que entén en el pro.ecte de servei mique encara que'l nostre dèficit de dos ca la seaiió a dos quarls de nou.
liti r obli^lori, acabarà el dictamen prebaE b cwleix el 20 per 100 de 1 s contribucions honrada, deixant apart qüestions de partit
y bauderií, que sempre, en els cossos admiu ions fog ^
sempre serien ties míLA RECAUDACiO
blemenl en la reunió d avuL
Sortint, tothom comentava la denota dels urbana y leirioiial, rens perjudici dels ac- nistratius, destrueixen les bones obres y perVolf
* • dèficit que no pas oferia ei radicals y el brillant paper quo en la batalla tuals recàrregs municipals.
Madrid, 2 maig. — La recaudació obtinjudiquen
al
poble
que
ls
enlaira.
Madrid, 2 maig. — S'ha reunil la comisguda per lo's coneeples d ranl el passat mes
El 10 per 100 so .re espectacles, el tipu del
<*ü^ pressupost Es a dir, entre'I poeire hi han fel els homes de l'Esquerra, especialFinalment, s'ofer lel governador civil, salu- d'abri!, ascendí a 85 504,064 pesseies.
sió quo en Ien en el projecte de servei m l qbdl
s'elevarà
a
20
pcra'ls
toros.
Gilh"' *
d é l k i l ? d v08lre mL·úla ^
df,'"
_ J^1 Va una diferencia do tres milions de ment nostre llustre amic don Joaquim LJuld
També'ls cedeix l'impost sobre lloguer en dant a la nova Diputació y s'acabà amb un
Hi na hagut un aumenl consistent en pes- lilar obligatori, estudiant te base quarta reRissech.
forma
pro ressiora, r x c p e els llogueis me- discurs resum, del senyor Eslivill.
setes 3 *31,183 sobre lo recaudat en Igual pe- Icrent a Ks ordes religiosesuj*^
a favor de la ciutat (Grans rumors,
nors de 3 0 J pesseies anjals.
ríode dc l any anterior.
m m am
Després duna llarga discusió s'acordà qna
LA C M 8310 DE GCNSUMS
cot
mo11 ^ En ^ r tpeda amb el cap
L'impost s'elevarà fins al màxim del 15
aquef la continués demà dimecres.
En el Centre Excursionista de Catalunya,
Madrid, 2 maig. — A la redacció de «El
EL P R E S S U P ü S T D ASRICULTURA
sense esma ni pera interrompre.)
avui dimecres, a les deu del vespre, el soci per 106.
Sembla que predomina el criteri do no
Liberal» se reuní tu comissió executiva de
En úlilra terme, els Ajuntimenls podran eonsums, presidida pel senyor Moya, acordant
Madrid, 2 maig. — Avui han conferen- establir excepcions.
mént
númer<JB> ^ forsa dels quals no don Pelegrí Casades y Gramalgcs, donarà la
CLII conversa d'Arqueologia, darrera de la acordar el repari veina', les bases y tipus d l insistir en demanar la supressió total del ciat el minislre d'HiscuJa y el direcior gel^^^m
memòria, senyors. Que posal- Grècia, ocupantse de l'orfebreria en el perío- qual no siguin incompatibles amb n.t es tri- impost y que's suprimeixi també l'impost neral d'Agricult ra, ira tant d'algu:is «x'rems
LA REVOLUCIÓ A XINA
rebaixen, els consums? Es oert; peró de clàssic Procedents històrica. — Les Joies buts.
sobre la .-ara, que's manté en cl projecte consigan.s en el pressupost d aquell fam.
El
ministre
encara
no
ha
determinat
ls
Hong-kong,
2 maig — Un despaig de CanEI nou té alguna var.ació de poca impor52
? oomP·e que'Is radicals ja hl te- gregues. — LJurs caràcter y tipu. .— Mesdel senyor RodrigàAez.
ton diu que'l moviment revolucionari s'ex*
tància amb rea .ió al pressupost actual.
una***1 " 'aumenl de rimpost Fins amb tres de la torèntica grega. — £1 tresor de Bo- forma de coli rama.
ten a moltes du ais
L'AVIACIÚ
apQr?n,*na presentada per ells l'aumenl des- seo-Rcalcs. Serà públka.
LA C3NJUN IÚ
; .
i I
CONFERENCIES DIPLOMÀTIQUES
A Falsham han esclatat alguns motius. Lü
París,
2
maig.
—
A
Sebaslopol
volaven
nfcliKThu'' dèficit de s i s milions, doncs, era
Madrid, 2 maig. — El senyor Gante Prie- població ba sigut incendiada y destruida cn
REPUSLICANA-SOCIALISTA
en un aeropló els aviadors mililars germans
d'Hfcïr. se8on8 «1 pensament del ministre
TEATRE ROMEA. — Han enlral o forto ba coulerencial extensament amb el mi- algunes parla.
Madrid, 2 maig. — El Comitè executiu de NalyewiH
mar part de la companyia de l'aplaudit priQ ^ d a d e b radicals. (Molt bé.)
A Shinlun^, el prelel ha s;gut assassiaBl M
De soble l'aparell so parà y caigué de una nistre lankL
la
Conjunció
republienna
socialista
quedarà
v v . °eTn tret l'impost sobre'ls lloguers mer actor Pere Codina, la eminent ^clriu consliluil amn republicans federals, propes gran aUaria.
Així mateix el que fe del Govern ha cele- Samsbui han mort els revo.tels a un magiaalnülïi'
També cs veritat; peró Emília Baró y ela actors senyors Carles Cap- Çrtes. gorernnmenia's. railicals dc conjunEls dos desgraeiala germans moriren qua- brat una altre conlercncia amb l'eiubaixa- trat S espera que moil «vial l l i bausà i m
dor aiigiés.
combat.
tingueu en compte, que'l (enyor devila y Petit,
ció, felera s ca a ns, W o n i ' t e i y s c fcle* si inslanlaniamenl,
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radicals
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(PER T E L E E O N
Y TELÈGRAF)

£1 reu de V a l e n c i à

Manifest de la Conjunció
Republicana-Social sta

«EI Poble Català,, — Dimecres, 3 maig de
B'50

T E A T R E TIVOLI

•'50

Pari», xec
„,,»
panyanUo fins al pew ó e ! escala, eb semyors
Madrid i p l * » •8
SosbxB, ParéB y Duran y Ventosa.
Efectes p ü b l l c . - P * » ^
Companyia de sarsuela y opereta. — DimeInformaeli tU CSHTKO Ar.oona^^ ^ ^1^1
RífMvwa la SCRSÍÓ baix la presidència d d
El V I I I Congria Internacional (Colonaire
cres, larde. a les cinc: «El húsar de la guardià»,
Exit delirant de la nombrosa troupe fran84'30 84'325
oue la pròxim* setmann ha de c«lcbrarse en senyor Sostres, continuaren les formalitats «El código penal» y cine. Butaca amb entrada,
84'32
co-anglo-espanyola, en la qual figuren
Deute Intor. H de me» O""01)
postra « p i i a l . se rejjirí pel següent progra- de la comtitució, pro cediu tse a designar l a 50 cènúmsi entrada general, 25 cèntims.—Nit,
Anterior
_
— fl pròxim
comissió que ha de dictaminar sobre les ac- a un quart de dèu: debut de la primera tiple
Tanca
35".
U
o
^
r
H
X
o
Q
y
&
x
r
l
i
-n
«-1
i
»
_
_
eomp,·erieA...
M
'
»
P V t e i r dia — M h B K 8 maig 1911. Pre-tes dete diputats novament ek-güs. Per 87 Maria Faura: primer, «El chiquillo», y segon,
Disponible
e«33
_
_
_
B
Entrada, lliure — Butaques, gratis
«ident d d i n g r é s . don'Eduard Calvet (E5: vots foren designats els senyors (Verdaguer l'oper e a en tres actes.
M»lg
«•os
Alocució
del
_
_
- C... •*'»»
— A les deu del rnatl:
y Callis, regionalista; Roig y Armengol, de
M*l8-Inny
7'97
_
_
_
_ D . . . «4*38
7*93
l U. F. N . R ; Argoml, carií; Bartrina, conJnny-JolioL
7*89
_
_
_
_ E... W " »
servador,
y
Guerra
del
Rio,
radical.
Jnliol-AgoA
7'83 7'BO
^^a^m
.Bar,, president del C o n ^ s I n .
_
_
— —F
7*73 ï ' 7 |
Pftró com que'ls senyora Verdaguer, Ar- Butaca arabentrada, I'SO pessetes; entrada geAgost-Setembre..... 7'53 7*55
_
_
_
- G.H. 86*60
'•Jt
ncral,
50
cèntims.
gemí
y
Guerra
s
ó
n
dels
darrerament
elegits,
7*54
Setembre-Octabrc.. 7*22 Nom.
Bergei, tresorer
— Amort. H de mos (Maig)
_ A les dues de la se procedí en compliment t a m b é de la llei,
Octubre-Norembte.. 7'0t
Reunió de Seccions,
N O V E S V A R I E T A T S A L E S GRUTES
_
_
comp., ierie A . . . 101'90
M Jean de
Non
NoTembre-Desembte B'98
Gran programa: «La jura de la bandera», «Carlarde v ^ n & T U s « y ^ i c i o n s de a oiogir la comissió auxiliar que dictaminis
_
_
_
— B . . . 101*80
•n
Hemelinne (Bé.giía). i'*'» I
•
afjiiats sobre les seves actes, essent designats |>cra
Desembre -Janer
9 * 98 6*91
reres del Tibidabo», «Agent de segurs», «Lu_
_
— — C . . . 101*80
»'ÍJ
Gr.m
companyia
italiana
d'òpera
còmica
y
formar la comissió auxiliar els senyors Du•*9l
lli», y altres.
laner-Kcbrer.
••33
_
_
— — D.
«H
opereta, de Amadeu Gtjinieri. Direcció artística
ran
y
Ventosa,
Sansalvador
y
P.
Amiguet,
Febrer-Maia
8*98
·?Íc„luf™Tl·l tSait cotoner d r n endis.
_
_
_
E - 101*90
Adnà MarclicttL—Debut el dia 11 de l'actual.—
8'IH
y sospcnenlise novament la sessió durant d ( Uieila oUen l'abonament a 30 funcions a diari,
Min-Abril
B'97
_
_
_
F
8'H
« J r J ^ ^ a dos qiK'ris de deu del matí. temps que cstigur.'iBii reunits dits eenyors en l'administració del teatre, fins el dia 9.
__
_
— dlf. ieriïs
ALEX^DS,^ J
S J d S f V S . o IVtocalhaes (l'o. tusal). pera donar dictamen.
— Amort.flde me» CH'01)
ESto'dfi· secció ornaera. Usos y con- Poca estona tardi la Comissió amxiliar a
Nlol....
9 3.^ AT-^
EATRE DE NOVETATS- - Avui. dimecres,
— — comp. eerie A
d S
de veuda de filats de cotó en els tomar oi saló, essent c l sou dictamen favoNovembre
tarde, a les cinc: «Mjlinos de vieuto» y
Avui, dimecres, colossal pr grama de cipaisos aíi iais. Memòria de la secció segona. rable y quedant aquest sobre la taula pora
19 l't
_
_
_
- B
«E: dia de Re .es>. — Nit, a un q lart de dòu,
nematógral y varietats.
F
19 7/3»
KI segur cotoner d incendis.
benefici de la primera tiple cantant
Reunió de seccions. — A les ducs de la poguerlo examinar el diputat que vulgui».
_
_
— D
Fet
aixó,
el
president
d'edat
senyor
Sostres,
NOVA-YOR». , I T
iarde Secció tercera President, N . G. My_
_
— — E
ADIariac
Uus (itala). Memòria so: re Is proprawoi de que parUí en castelli durant toia la sessió,
excèntrics molt notables
_
_
— dit srr ej. 93*20
Tanca
•a
sobpondre
aquesta
dient
que's
reanusaria
la organisació de les nssodacions afiliades.
mer, represa de l'opereia en tres actes, dc
Disponible
14*45
Tftob Deute Muo., 1903-4-S
Memòria dels arMtris pera els coniracles de avui, a dos quarts de quatre de la tardo,
ares Rivas y Reparaz, música dc Lehar,
is>3|
_
_
_ 1906
»4'25 9415 94'35 Maig
venda de lilals y teixiu. - Secció IV. Presi- per dues raons: per ésser ahir festa oficial
15*33
duettos y balls (nous) • Barcelona. Exit de
dent, M. Arehor Kulfler (Ai'slria) Memò_
_
— 1907
·»'2S MMS 94,3S I»"'»!
15*38 15*32 •5*3S
pera complir el manament de la llei que
les hermoses y elegants artistes
ria dds senyors A. Kuller y H . W. Ma^lis- obliga que"! dictamen sobre ics actes dels
— — Reforma iqo8.... •2*75 82'65 92115 Agost
14*96 14*90 "í'M
I4'92
ter sobre la reunió amb les Borses de Cotó. nom diputats estigui sobre la taula 24 hores. segon, estrena de l'entreteniment, de Seraff y
— — Maig 189» Eime
Setembre
13*75
Joaquim Alvarez Quimero,
Memòria sobru lacondicionament del cotó
_
—
Abril
1907,
Enixe.
94*80
Octubre
13*20 13*18
En prou feines durà la sessió tres quarts
en brut. Coneixement y gaianüa de jvaUll'll
101*50 I02·00 Desembre
Emprèstit Diputació Prov
13*08 Nom,
d'hora. Un cop acabada, la Comissió d'acNJO.
lOB'OO I07'00 Jener
IS-QS
Port
de
Melilla
y
Xaarines...
Dia tercer. — Dimecres, 18 maig. — Reu- tes so rounl nu el saló de la Comissió Pro- tercer, la sarsuela en un acte, dels Quintero.'^J
E l genial artista tan popular y volgut de
Mats
Nom.
Obligacions comptat
nió del Congrés a Ics nou del matí. Presi- vincial, peta complir son comfa. • |
aquest públic
Sostingut
denl. M. John Syz f.Suissa). Memòria de Ja
Oper. Oiaec
scc< ió 111. Progi-és de la orgamsadó en els
Nord d'Eíp» prior, Rarcalona
' Di ous, tarde, repetició del benefici de Julià
NOVA-ORLBWIS, 2 é(
distints paisos alilials. Memòria dels arbi—
Lleida, Reus, Tsr
tris pera Is cpOtaclM de venda de filats y
Velasco.
•4
Anterior
—
Villalba a Sejoria97*50 98'00
teixits Memòria de la secció IV. L a reunió
Don N'icolau Maria de Urgoiti ens ha favoTanc»
el qual presentarà l'apr ipòsit
—
esp. Alm. VaL Tar. 98*98 96*75 •7*00
Obr.
Dlspotübla
de les Borses de Coló amb els representants rescul amb un exemplar del seu interessant
LDORADO CTEATRE DE CATALUNY*).—Avui,
15 1/4
—
0»c» • Fr.*, «U. lla
95*85 tS'IS
de la Federació In;cmadonal. Acondiciona llibre «El papel en su aspseto arancelario».
dimeeres: BENEFICI de l'eminent artista
Maig
15*36 I 5 ' 3 ï
Mines Sant Joan Abideses.... 80' 75 80*75 Sl'00
IS'],
ment del co.ó en brut. Les nades pies es. CoFERRUCCIO
GARAVAGL1A.
arab
la
gran
;ioluliol
,
E l senyor Urgoiti té uns especials coneixe•6*43 15*44
E
l
senyor
Arços
en
aquesta
obra,
entre
Tarragoní
a
Barc
jr
Fransa...
60
*
75
60*75
60*50
neixements y sa garantia de vafidesa. Re• ».._. . .
r
.
.
«a tra^edi:! de bnake8;>c ;rc, en cine quauros,
'»'«
Agost
,
14*75 14*72
_
1 _ _!
altres tipos, imitarà als cèlebres matadors
Madrid, Sang. Alic, eerie A . . I05'75 105*50 105*75
»olu ion. y vos. Mo.ificücon. des hstaul,. ments de t indústr ia paperera que queden bc-1
U'J,
Setembre
de
toros
13*83
llament
demostiats
en
el
llibre
que'ns
ocuCo.isaài) po a 1912 Pròxim co ,gr,s D.scar—
—
— B . . 102*25102*00 102*25
Octubre
131(3
pa, imprès en un pa por Bcugeríssim y prim,
sos de gràcies. Clausura del Congrés. •
_
—
— C . 98*78 86*75 87*00
13*17
Desembre
13 •QB
Dijous, despedida de la companyia, amb la
quasi com el paper de fumar. Y es adomés
Nom. 11 ^
—
—
Dt
J»™*
13*10
un decidit protector d'aquesta indústria, u n comèdia en cinc actes, «Kean».
Madrid a Barcelona, directe*
B9
No-c. „'"/
dia tan imporlanl a Espanya, y que avui, per
—
— ReuiaRoda
87*25 87*75 Mate
causes que va explicant el senyor Urgoiti, CtDORADO (TEATRE OH CATAtUNYA).—GRAN
Arrihad,t
aü
port,
<L·I,
Estats-C/MU:
23,000 Ü '
Alm.
Vtt
y
Tairag..
no
adliet
63*25
63*50
Ahir vespre, el president del F.F del T . N . ha entrat en un cert decandiment
L COMPANYIA CÓMfCA. dirigida per MA—
— adheride».. 79*25 79*25 79*80 en 3 d es, contra 10,000 de l'any anterior. '
La sala d'espectacles està perfumada y
convocà
onvocà als di.'ercnls dians
diaris de
ae Barcelona,
RIAN DE LARRA y ARTUR LA RIVA; priL'autor d'aquest fascicle, troba que la nos- meres actrius: PASQUALA MESA y d o U.DB C H I desin íectada.
dient als respeciius rep c.entanls que h i aMad. Zam. Or. Vl^o, em. Ii3o
43*00 43*50 Preus corrent» de cotons cn rama, donit, M r l , t M
cuuiren que, donada 1 impoi an^ia que 1 Con- tra potítica aranoclaria que a tantes indús- co.—Deb t el dissapte pròxim, amb l'esTens
-•
—
— IS33
Sindioü del Cole;! de Corredors Rauls^ cT»
grés tindrà y tracianise d una cosa que ha tries ha protegit ha deixat en un lamenta- de la cometia en dos actes, «Lu luna de miel».
—
— ierieGyH
77*00 77*80
de Baxceloaa, en pesseta els toj kilo^T,.
"
d'enlairar el bon nom de Barcelona, espe- ble abandó pl paper de fabricació espanyola, —Abonament per vuit funciuns a dilluns y diAatnrias, GaL y León, 1.'sèrie
Procedenda
Mi
d d Un»
Full,
tooi
rava ei concurs de to a la prempsa.
rebaixant cada dia ofe drets dels papers ex- venurcs de moda.
—
bit
mi<!4.
—
—
í.'hipo
A la reunió de aiióeter íntim h i assistiren trangers.
N-OrL-Teta». 221 • 223 215 a 217
Avui, dimecres, escullit programa, grans es- Valladolid a Med de Rloteco
»"ï « lli
els senyora Sedó (don Lluis), Calvet (E). Ratrenes :
« . . . 214 a 218
Hcusaquf alguns datos que dona pera deMadrid, Ciccr. Port, terie
104*50 105*00 Altres porti
hola (F.) Graell ^lon Guillem) y Aguilera (1.),
<» > tll
_
_
— ï.*
104*50 105*00
T o s es periolises oferiren son i.iconiicio mostiarho. De 1849 a 1906, s'han fet les
CAFÈS Y SUCRES
següents rebaixes en aquest arlicte. el priAvui, dimecres, tarde, a les quatre, senzilla,
ii 1 concurs.
_
—
_ 3.»
96*00 96*50
Informaeiè dt U ASM Kscu GABSERT y C» etrr,,
mer d'imprimir ha baixat de 80 pessetes els «o oèn-ims: «El paeblo del peleón», graciosís— tot» eb cent. Impai»
96*00 96*50
Prim eia, 6l,
100 kilos a 8 7 5 ; el d'escriure de 120 o s ma parodia de «La corte de Faraón». — A les
Basc-Astnrià, 8.• hipoteca....•
ciuc, doble: primer, «La loca lortuna, ja riure
22'50, y d d'embalatge de 30 a lO^S.
Kt HAYRH, i Jemr4e
—
*• —
108*00 107*00
amb Snntpere y Viiasl; segon, «La tarjeta pos- «Los dos procuradores», «Los dedos que ven»,
Caft (good average)
Si respecte a la primera classe de paper tal», hermòs garrotin per Purità Montoro,—Nit, «Carta por expreso», «El violin», «Toribio asis- Carifiena a Saragossa
Obr» T u c i
se dona com expHcació la neoessilaf dc pro- a «los q iarts de dèu, funció sencera; 30 cèntims. te à un renidero de gallos», la de sorollós èxit Olot a Girona
84*50 6*'0í
94*80 94*00 94*50 Maig
tegir la prempsa y de cooperar al major Programa magnífic: primer, «La reina de las tin»
61*75 et'jj
Companyia General Tramries. 94*65 94'75 95*25 Juliol
Dos aponteiseraents nàutics s'apropen; la foment do ta mateixa, ja no h i ha una tan tas», seg in, l'aplaud.da opereta «Lysistra a>;
Setembre
6S'00 6!'01
—
An.
Tr.
Bar.
En».
G
tercer, «La tarjeta postal», cuplets per Pura
84*ti 6«'H
inauguració del nou cli.fici d d «B. G. Bar- poderosa raó respecte al paper d'escriure
—
Tr. Bar. S. A. y ext
94·75 95*25 Desembre
M n oro.—Divendres, 5, estrena a Espanya de
Sostingnt
celona» y les vinentes regates.
d'embalar.
«La noche del amor ó al fia solos», de josep J.
—
Barc E b c (juliol)
105*00 105*50
Les obi'es del nou edifici flotant estan aca
NOVA-YORK, Ï U «M/^
Aquestos xifres, ja prou eloqüents de per Cadenas, E López Mar n y mestre Montene- y altres de novetat.—Estrenes de les més acre—
—
(octubre). 98*75 96*50 97*00
Call (Tlpo núm. 7)
Ob« T.,:,
bantse y dinlie la entrant setmana serà fon- sí, prenen un més fort relleu comparables gro.—Uiroars, 9, tenend y «serata d'honore» de ditades marjues, t J t s els dies.
Companyia Transadàntica.... 93*75 93*75 94*00
Maig
ig.g;
dejat en el moll do Barcelona. Pera solem amb les que al ires nacions tenen establer- Angelina Vilar.—El dia 12, succés scnsacionaL
85*25 85*25 85*75
1NEIIAT0SR\FBSÜ0SR\FF· — RamWa Mitf, Canal d Urgell
IO<5)
nisar ta seva inauguració sembla que's pro- tes pera protegir sos papers.
36 y jS. — A / u i , èxit de l'admirable y Soc Gen. Aigüe» Barc OuHoI)
73*00 73*59 Juliol
if
jecta un gran ball que anirà precedit (d'un
Com a remei pera portar a l'esmentada
_
_
—(octibre),
93*50 94*00 Setembre.
EATRE CÒMIC — Avui, dimecres, nit, a un seu ctora pelicola «Edad peligrosa», InterpreDesembre
ió'n
concert confiat a bons artistes.
indústria a un grau de prosperitat, proposa
quart de dèu, funció sencera a preus de tida magistralment pels mateixos actors de Comp. Gen. Tab. de Filipines. 100*78 100*75
Sostingut.
Les noticies relerents a les regates ja no el senyor Urgoiti les següents conclusions: especial: en'.r ida 35 cèntims primer, «Molinos 'Las tentadones de la gran dudad».
General Sucrera d Espanya
són tan concretes; encara no's lé la eeguPARÍS, % demdi
Primera, Llibertat d'entrada de les fus- de viento»; segon, «Los via '•s de Gulliver»,
Fonda Barcelona, em ). I ) i j
colossal
presentació,
80
autòmates
en
eseena.—
relat de que vingui ka tripulació d" Alacant, tes proprics pera la fabricació de paper f
Sacre (ndm. 3)
Obra
—
—
— 1908
una de tes més fortes d'Espanya; els de de Ics pxsles mecàniques y celuloscs, «raps ^ i 0 1 ' ! ' Ur<le· c",<íiSa11
Maig
S4'75 «'H
— * f prepara—
—
ClrcuL
1909.
«ZL·tü k
i c impostos
i m ^ c w ^e ^ . ^ « L a u e r r a del s o l » . - S e despatxa acompaquí se troben un xic desentrenats, sobre y retalls, amb supressió
Juliol-Agost
35*12 Vi»
dels
—
—
— 1911
tol ía tripulació do Ja gloriosa «Barcino», transport sobne aquestes malcries.
>l'37 SI'»
103*50 103*00 103*50 4 Octubre
«Erase una vez», «El retrato del amo», «Terri- Port de Tarragona
ja que'n Correa es tóra, y on Font fcstà
Flolx.
Scgonn. Desgltí-sament de diversos articles
Foment
Obres
y
Constrac
98*50
88*00
ble s brino», y altres. — Venda y lloguer de
ocupadissim; per sort sembla que ja tenen que, com la caseína y altres semblants, paHAMBUKQ, 2 ie mall
pelícoles.
Comp. Cotxes y Automòbil»
97*75 88*25
dos bons substituts, ob germans Margarit.
Sucre (Base 88 per 100)
Obre Tn »
Grandiós suec *s del Cav. Maieroni. Ultimes
guin dicls aWíssims, per no trobarse especiSkmenaSc'iuolccrt, Ind. El^e
98*00 98*50
De vela encara no pe sab qui patronejarà ficats y aforarse per partides en que domi- funcioni.—Avui. a dos quarts de dèu, sensació10'li
Maig
lO'W
INE POPULAR.—Cera, núm. 51, junt a la Ronda Societat Valenciana Eleo
102*00 102*50
! nal progrnma, magnes ilusie.ns. Primera part:
cl balandre de set metres y sols ets emotor- nen matèries de més alt preu.
Ago<
'0'60 I0'5t
San Pau. — Avui, excelent y variat progra- NavegaciA y Ind'irtria
92*00
92*50
mca» estan segurs de que organtaran dues
Tercera, Llrbertat d'entrada de les miqui- 40 min..Is en el món de l'ilusió, per primera ma, en pelicoles d'estrena de les millors marOctubre-Desembts
S'77 i'n
Acciona ff de m e s
carreres, una de creuers sortint de Barceiona nes de paper y auxiliars que no's produei-I
ques conegudes.—Entrada general, 10 cèntims;
Janer-Man
•'M i1»
a
X tx. Àk
l i •
Op«r. Dine P . p y com a punt d'arribada Mataró y després xen a Espanya o assimitació de les matei-| D g S c
Celma.
irlClO Q
CSVflll VIU preferència, 20 cèntims.
Banc Hlspano Colonial
155*25
una regata de regularitat
LOUDRKS, 2
*dt
xes a la maquinaria agrícola.
— Pres ta ms y Descomptes..
Aixó sl, em ei ciub h i ha molta animació
Tuci
Quarta. oDrawbaeks» pera ï'cxporlació y y a pe ició del públic, la dóna impalpable y la
Suen
(Base
83
per
100)
Obm
Catalana General de Crèdit... 54*25
y m o l es discusions pera ultimar tots aquests el consum interior de paper d'imprenipta, maleta de la Índia. Se ona part: Telepatia y
10/4
1/4 104
Maig
suggestió. Tercera part: Cine Maieroni, suggesSocietat de Crídii Mercantíl
assumptes.
Corts, S43 (entre Casanovas y Villarroel)
amb devolució dc 4 pessetes per kilo de pa- tives pelícoles.—Demï di^o is, ados quarts de
10 5 l'2 10/5 I'l
Ago«
per exportat o rempleat en oi pais pera fins cinc, grandiós malinée dedicat a les senyores y Tots els dies programa nou. Sessions desde dos F.0. Med. a Zam. y Or. a Vigo. 20*05 20*00 20*05
Fluix.
84*40 94*55 84*60
METALLS
de cultura, com són les publicacions periò- nens, lormant part del programa la sensacionsl quarts dc cinc de la tarde a les dotze de la nit. — Nord d'Espanya
—
Madrid
a
Sarag.
y
Alac..
88*30 98*45 98*50
DESAPARICIÓ D'UN CAVALL VIU
LOMO KS, idtmM.
Sembla que pera commemorar pl seü dediques, Uibics y treballs anàlegs. Els fabriComp». Reial Canalisacló Ebre
Tamigoua, se proposen diversos dkancnls or- cants de paper serien els que justificarien
54 15
Coore
t . .
Ferrocarrils Andalusos
aquesta
entregn
a!s
editors
y
empreses
peR0NT3C1
IÍTAL—
Grms
partits
tots
els
dies
>
gauisai un rald de Sitges a Tarragona, segura
191
Estany
• les q la'.re de la tarda. — Dijous y d u u p. — Ronda Sant Antoni, cantonada Riera Alta —
3
B O R S I Y C A H B I S Plom ...••••*•..•.'
de comptar amb e* concurs den Gibert, les riodístiques, segons son consum respectiu.
13
tes, tarde y nit
J/4
volades del qual entusiasmaren nls barceloLocal còmodo. capis pera m 's de mil persones, InformaciS dt la eata FILLS DB F. MAS SARDA, Rmm- Plata
,
Z. X .
bla dtl Afíti 3J.
nins. Tarragona ha ofert un important premi.
fet exprés pera cine; únic que projecta amb
Sostingut.
Diuen que Sitges y Vilanova també contriclaretat y sense oscilacions.
OUS D'OUVA
Borni del mati
obr» Tanca
Grans estrenes tots ela dies.—Preus econòmics. Interior, fi de mes
buiran a que tan bell projecte no quedi
84*25 84*27
sense roalisarse.
Atacants, (dím
98'55 98*45
EATRE PRINCIPAL (CATALÀ). — Avui, diNords, (dem
84*80 84*50
Els 100 kilos, f&ra coma m
mecres, benefid del p >pular primer actor
Orenses ídem
AndahSs
de I2S'60 a I30'45
Armengol Üoula; LA CAMbRERA y LA REIDies 15, 17, 18, 20, 31 maig, a la nit,
Oonta Oatatmnom, 6 0 5 y 6 0 7
Colonials, Ídem
Tortosa
de 147*50 a 160*75
NA Vl'.LLA. A les nou. — Demà, difons, tarde,
( E N T R B P. DE GRACIA V R . C A T A f ' N Y * )
CINC CONCERTS PER LA
de 150*00 a 169'50
èxit dels èxits, les obres del gran Guimerà
Borsf de l a t a r d a
obr* Tanc* B ^ e s
d» 169*50 a ZOO'OD Cada sessió se pcrluma y desinrecla la sala. Interior, (I de mes
84 * 32 84*35 «JaU Aragó
Sessió de constitució
Diàriament 2 500 metres y dues o tres estrenes Alacantí, Ídem
,
Arriiadi, ptU moBt y eslacUm *» 'I
^
El dilluns va rcunirse'l Cos Provincial, pede les m í s acreditades marques. Avui, entre Nords, (dem
94'70 04*70 tadó del Bogatell, 0,000 küograms. - Esta»4 dl!
ra inaugurar U» tasques de la nova Diputa- Nit: L'INFANTICIDI; DIT V KET, comèdia,
les
estrenes,
la
dc
«Els
dos
procuradors».
mestre director E . FERNÀNDEZ ARBÓS,
Orenses, idem
. . . . . nova, 0,008 íd. - Estació del Nord. 0,000 íd.
ció y donar possessió als diputats ckgils d')S acies. estrena I.L Escalcr); LA REINA \ Eamb el concurs de!
Coloni
ds,
ídem
OLIS R E F I N * 1 5
pel sufragi univeisal on los darreres eleo- LLA. — Di\ endres: LA KEINA JÜVA.—Despaig
Banc Espanyol de l'Illa de Cuba
a oomptadur.a.—Dissapte, nit, y diumenge, tarctons.
En
caixes
de
6
cantis
de 4 ,'trn
ERTÚLIA CATALANISTA —Teatre Principal.
Gàmbia de moneda
H i assistiren tots els diputats, « excepció de y niu
dirigit pel mestre MI LLET, y el del baríRegU. ertraverge
8*50 pess^ ^ u
Dem\, di ous. gran lunció: INKANT1D1DI; Alfons
B'0Dp.loo
del senyor Baia la. Tots vcslicn com de coston senyor SEGURA-TALL1EN.—AbonaDIT Y FET (estrena, comèdia en dos a tes, Essuperfi.
Ï'S"
ment y prognmes, casa Dotesio, magattum de ncgie, a icacepció dels quatre radicals.
11*08 —
ca lerj; LA RKINA VELLA.—Va es Gili. Hos- l^bel
La
Trompeta.
•'s0
zem de m s : ca, 1 y 3, Portal Tïe l'Angel.
Primera estridència «fecunda»...
pital, 16; «El Ingenio», Rauric, 6; Mollort, Bai- Unses
8*00 —
2b.m y 27 * represemacions).
xada de la Presó, Si Pomar, Rambla de Cata- Or de quatre duro»
Va comensar la sessió baix la presidència
7*50 —
lunya, 110,
del governador civil senyor PorlUa, el qual
Or de un y dos duros
8*00 —
RAN TEATRE DEL LICEU. — Avui, dimecres,
14." d abonament, se^on torn: p< nuliima
ordenà al secretari s-Miyor Parés que proceDollars
,
11*00
'NOIAL P V.ACE- — Concerts Síntos tots els Lliures esterlines
dís a Ics fotiuaUtaU aicostumatfcs, pixó és: ' representació dc tTristano e Isoita». A di>8
27*22 ptos.
dics Coberts desde pessotes S'ÍO. Els dit Francs
8*20 p. i x i
a la lectura do la çonvocaloria, de les actes quarts dc nou —Pnssai demà, divendres; «TanConcerts tots els dies pels professors Mun
Uaive"'t,t·
Tendres, '>oullaibaise. Dissaptes, meni correanhauser..—AliONAMENT:
S'admet
pcra'l
terMai ci
133*00 —
L'Observatori Meteorològic de I '
dols diputats (larreramenl elogiïs y t, l'artiner. Font, Tormo, Valls y Lambert.
y
vegetarià.
cer
y
últim
cicle.
anotà ahir els seg tenis datos:
cle de la I k i que mana que interinament no's
constitueixin dvlimlivamcnt ks DipurtacLons,
EATRE R0MEA —Companyia dramàtica de
les presltksixin w m taula dodaL E l nomel'actor Pere Codina. — Avui, dimecres, a
COMPANYA D E FERROCARRILS DEL NORD
nament va recaure un el senyor Sostres, les nou. Joventut Tradicionalista: el drama en
D E^PANï'A tota la xarxa)
M
isic-Hall
Parisien
—
Unic
a
Barcelona
que cora a més voli l i toea la presidi.-n.cia tres actes,
Tots els dies, tarde, a dos quarts de quatre;
In rossosfljrisdies t l al 3o d abril;
y com a seci-etaris, per essor els diputats
nit, a dos quarts de dèu: Gr.m espectacle de
Any 1911
Pessetes 3.429*548'18
més jove», ois senyors L U M y Guerra del
varietats.
765'26
Any 1910
—
3.426.973'33
Rio. 1
763'18
2
de
maig:
1
9
1
1
el mun" leg «Los amantes», per en Pere Codina,
Seguidament ol acnyor Porlela p r o n u n d i y el (iià'eg «Extrems que s t '(|ueii». — Dijous,
Dleenda
—
2,572*79
Bn U
el dBoure de ritual felicitant als antics y als benefici !lam»Hiii «La Miral a» y «Los hugoA L C A Z A R E S P A 5 Ï O L 7.Uaió,7
Ingressos d·tde'l 1 de janer al s i d'abril:
Hinlml
nous diputatss encoialjanllos a fer bona fei- notes».—Divendres, l'obra de gran èxit,
B
O
R
S
A
D
E
B
A
R
C
E
L
O
N
A
Gran caft coacort. — Rotaara u dj pnmsr ord»
Any 1911
Pesse.es 37.126,724*81
r.lx y dcòleianl, en nom del Govern, inaugurat
Omb.
To s els dics, tarde y nit, gran troupe de
Any 1910
— 36.595,334*72 horr)
C o t l s a c i ó oficial
d nou període ds scKsions del Cos Provinvarictatsy l'aplau- p
Oper.
Dluer
Papsr
Diferencia
—
531,390'09
cial. Pronunciat son breu discurs, se retirà per la genial actriu Emilia Baró.—Se despatxa
dida astracanada flüelgadeÉoyplcto
Londres, 90 dies vista.
26'8t
Barcelona. 1 ds m >ig de 8911. — E l secretari del
©1 senyor Porlela dpi saló y del Palau, acom- a comptaduna.
—
xec
27'48
«7*46 Comitè, Alfred F.iüir.
I m p r a n n » r « B t ^ p i a . F<""""'·

E l Congrés Cotoner

La viuda alegre

TEATRE TIVOLI

S A L A MERCÈ

Gran Salón Dorè

T

7{aoul y Jtfarcel

Julià Velasco

${ermanos Çonzàlez

X a viuda alegre

3 Sislers Bellatzer, 3

Solico en el mundo
X a pairia chica

Els aranzels d e l p a p e r

RAFCL ARÇOS

E

AGENCIA ARTÍSTICA

RE

LEAR

fuenfes
T$ombiïa
y jYíachaquiïo

G R A N C I N E BOHÈMIA

T E A T R E NOU

Tarde perdón
La pasante

NOTES DEPORTIVES

Edad pelígra

C

T

DIORAMA ^ f r o ^ í :

Çran Veatre Espanyol

C

P

011

CINE GRANVIA

Cine W A L K Y K I A

F

Concerts

L a Diputació Provincial

PÉD OB laffiisicaCatalaïa I D E A L - C I N E

T

in iim m •• Li iEli E M ORQUESTRA SífflíÓMCA
CATALÀ

T

La reina |ova

G

Gron [ M i M m l

OBSEEÜCIOP

ii Mim NI

Sociefafs y ferrocarrils

Gran Edèn Concert

T

€1 ferrer de iall

Jtfovimenf de J } o r s a

X a verge boja

L

CICISS
SAN ROMÀ

Gran assortit en gafes y lentes de cristall de
roca de primera ciosi», a 6 pasSBTBS. Lentes
d'nigna cri tali iasup;rable. Preïs reJuits. Se
serveixen amb exajtitut y npidesa els encàrrecs dels senyors m.tges y oculistes. — Se garantiien els objectes.
ARCS, 3 (JirNr A LA Pl.ASSA NOVA

i

O

I N C R E
CalsaC pora

Ï

B L E
sonyor

Tot cosit, sistema AMERICA, el
més acreditat per sa solidesa, al
PREU ÚNIC de pessetes

m-LOS T R E S

T M J O S a mida, en e s t a m s , l l a n e s y x e v l o t s , a X O

Abrics, genres alta novetat, t a l l a n g l è s garantit, a

Capes bon panyo y elegant erabds, a X O durus.
Ademés s'entreguen
comprador Tmm.r -s.o^ s— ' r * e »
-a cada
u« tompraaor
t
Un sòlid parell dc calsat.—Una bona c a m i s a . — U n a elegant

fíonfJa 3an* Antoni, núm, 70
ÀUCUrSUlS· S a l m e r ó n . núm, 17 (Grasia)

co» _
teot»

-. •.al3

_

c4l4>

^0

Abans de comprar hi hm que risitar aquesU antiga y acredi

que ven m é s barato.

sobre valors

aesle-i^"
3 per loo anyal, en lle

tres, propriciarií, imdustrials j come
comercianta
desde 1 l [2i per
pi loo al mes.

E<posici6 |iermi lent ile dormitoris, menjadors, despatxos, s ilo 1-, etc.
VllPIIVffllf9
Grans ma at'.em. am > 12 portes. Msn ii • •.I b i1, númeio jo, y Sant P.VJ, JO, 52) 54.

·luru^

PELAI, N.ü 6, PRAL. - SASTRERIA LOS TBEb K ^ «

CARRER ESDUDELLER8, N.0 6 • (PROP LA RAMBLA DINER

M 0 K L K 8 D E A . 1HRAT

R E G À L O S *

P r i m e r a c a s a d ' E s p a n y a montada e n a , l u * s ' *

DIN F R

^ 3·a hipoteca, usdefruits y part
-'•IIL.II
mdmses, y Mb.-e genres, piano
camsi [es y tota garantia ^ue coaviogui. R i
bl. de >anta Mònica, 4, entreisol.

m*mil

ESQUELES

AM
F1N3 A

SK N ' A D M E T E N

tREMPTA,

LA

MATINAD*

9Í

