Barcelona. üna nemta al Bes
Espanya.. 4'50 pessetes al Irmestre
ExtiMer. 9'Ofl í l
ü
Paiant fer anyi, una f estila dt rOaixa

ANY

6L

P E R E

CfiTflLfi

la

comensat les hostilitats.— La bandera
italiana oneja a Trípoli. — Vaixells
turcs destruïts
europea

Heuvos aquí alguns dels comentaris que
fa la pnanpsa europea al conflicte itali-tuj-c:
. «The Times», de Londres: [
«Els actes que l'Italia ha declarat ivolcsr
realisar semblen desproporcionats amb Ix»
greuges de que s plany y podrien consütuií
pera la pau d'Europa un perill més gran
encara que l'anexió de la Bosnia y l'Heraeiroviïta, ara ta tres anys. No seran mai lexoessius ete esforsos de la diplomàcia (pera
limitar cl conflicte. Ningú pot pensar pxab
calma en tols els riscs als quals un conílide
cn e's Balkans exposaria la pau de l'Europa.
Dubtem que "Is avantatges quo la Itàlia |espera treure de la sova acció siguin proporcionats ai preu que ella ma'ueixa y d'altnos
poden tenir de pagar; y com amks de fa
llaJia, depioi·em que la aova exasperació natuml'l'hagi arrossegada a una acció ique'Is
seua més calorosos partidaris, no's veuen
amb cor d'apro^'a^.»
«La Tribuna», de Nàpois;
«Al darrer moment, el govern otomà, despertat de la seva llargi dormida d'obstinació,
ha fet amplies oferiments conciliatoris, però
ja es massa tard No es possible quo /després de dos anys de penoses experiències,
d'amargues deailusions, d'enganys y d© reticències de tota mena, pugui encara un pals
intentar ia prova.»
«II Mattino», de Nàpols!
«Nosaltres, els primers, els qui fins ahir
Varcm ésser els més encarnissals y ©Is més
ferotges enemics d'aquoix ministeri (ei den
Giolitti) rendim avui les armes y apretem
les tiké, amb la nació entera, al sou entorn,
a causa del gran acte que ha realisat» j
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l'entrada defe italians a Trípoli. Lo primer
qu© feren fou apoderars© do l'edifici roprc-L niant dei Govern turo y issarhi la bandera italiana, i
Malta, 30. — Ha esclatat la revolució »
Benghazi. Els naturals menassen amb matar a tots ets europeus.
L'excitació en tota la Tripolitania es gran.
Ha circulat el rumor de qna l'es quadra
italiana ha bombejat Benghazi.
Constantinobla, 30. — Circula la nova de
crue'l ministeri de la Guerra ha rebut confirmació do l'entrada dels italians a Trípoli.
Han o s m e n s a t l e e h o s t l l l t a t a
París, 30.—Uns navilis italians han atacat en Proveza, port d'Albania, als contratorpillers turcs, causantlos desperfectes tan
greus quo a l'entrar al golf d'Ambracia se
enfonzaren.
Ün telegrama d'urta altra agencia coïiHrma Ja noticia y diu quo l'esquadreta Italiana que atacà anava comanada pel duo dels
Abruzzos.
París, 30.—Telegrafien de Constantinobla
quc'ls turcs han atacat y destruït prop de
Trípoli dues barcasses italianes.
Atenes, 3a—El quefe del Govern, Venizelos, ha rebut un despaig de Venilza, pomunicanüi que'Is creuers italians han canonejat a dos transports turcs que conduïen
soldats.
París, 30.—Comuniquen de Salónida cme
un creuer italià ha desemblarcat tropes a
Tolruk. Un lorpiller turo qu© guardava el
port, ha sigut atacat y s'ha enionzat.
Constantinobla, 30. — Ua prempsa d'aquesta capital diu que han aparegut cuirassats italians davant de Smima y Salònica.
Constantinobla, 30. — Sembla confirmarse
qv.e'l .(juirassat «Pisa» ha yarat prop do Trípoli.
Sa confirma l'atac a dos torpillers turcs
per un vaixell italià, prop de Preveza. Un
dels Jorpillers s'ha refugiat n Preveza. L'altre ha sigut tirat a fons, peró s'ha salvat
la dotació.

El «Tanin», de Constantinobla:
«Si la mediació de l'Alemanya davant |a
temptativa d'invasió dei teriiiori otomà por
una d© les seves aliados no té resultat, p.
Turquia se veurà obligada a seguir la corrent
do la Triple «Entente», car són els pliate
Roma, 30.—El «Mossagero» püblica desd© l'Alemanya els qui ens lesionen sense paigi de Tríi»oli dient que'l transport turc
sDernia» fou apressat sens© resister'"»» «»i
que l'Aleananya els ho impedeixi»
comensament da les hostilitats..
Amb
q u é compten ela turca
La r a v o n j a d e i a t u r c a
• E l periòdic do Berlín «National Zeilang.
Berlin, SO.-^mbta que'Is turcs buscaran
ha inics-viuat a dos oficials superiors Ale- la compensació atacant a Grècia, la seva
manys, que serviren d'ins (motors a l'exèr- antiga rival.
cit turc, sobre'ls resultats que podria iteaiir
Segons diu el «Berliner Tageblaft», les tropes turques han invadit la Tesalia.
una gvierra ilali-lurca a la Tripolilania. '
Constantinobla, 30. — Un personatge turc
Un d'ells, que's diu que es id mariscal
ha declarat quo les negociacions pera la
von der Goltz, ha dedarat:
s'entaularan desda Atenes, lo qual in«Els turca tenen el més gran nombre (lo pau
dica'l propòsit d© dirigir una acció bélica
tropes possible a Tripolilania. H i disposen contra Grècia. ;
de disset batallons, dèu esquadrons y sis
bateries, composants© cada batalló d© 500 L a p r e m p a a y l a g u e r r a
homes. Les bateries estan armades amb caParís, 30.—Els diaris publiquen un telegrama d© Roma dient que «La Tribuna» punons Krupp de nou modal.
blica la nova do que alguns transports hircs
»Ademés, eüs alarbs del país estan fonnats estan
en camí do Trípoli conduint reforcn tropes, en part instruí des per ei poro- sos.
pel alemany Rüdigsch.
I
A iLe Matin» l i comuniquen da Berlín
»Ela italians no podran pendre pou fàcil- qu© la ruptura entre Itàlia y Turquia ha
ment a la Tripolilania. Si detenninessin, fcü produït londa emoció al Gabinet alemany.
contrari, desembarcar a Turquia, serien re- Al .Wilhemslrasse s'ha dit que les potencies se reuniran pera tractar de localisar
butjats més depressa de lo que's pensen.
»La flota turca, es cert, no ha pogut En- ei conflicte.
«L© Matin», en un despaig de Roma, dhi
cara ésser reorganisa-da; així y tot, els >orpillcrs podrien esser perillósf&stms pcra'ls ita- qu© als centres ben informats d'aquella capital s'assegura que si Turquia no oposa
lians.
;
resistència a l'ocupació do la Tripolitania,
»E1B turcs, en tot cas, no pocularam da- Itàlia l i donarà amplies satisfaccions movant de cap sacrifici pera vèncer un enemic rals y materials, reconeixerà la sobirania
del soldà, pagarà una forta inderanisadó y
detestat.»
' i
El segon militar alemany interrogat pel s'esforsarà en fers© grata respecte d'altres
a l'objecte d'evitar a les poten«National Zeitung», el coronel Rüdigsch, que qüestions
cies tota complicació pel cantó d'Orient.
reorganisà la cavalleria turca, ha dit:
En un despaig de Turiu que publica «Le
«No es possible a una potencia extrangera
so diu que'l papa ha ordenat que's
penetrar a la Tripolilania, Els italians fco Matin»
fessin pregaries pera l'ésit de la flota itahaurien de lluitar solament con'ra l'enemic, liana.
sinó també contra la manca d aigua; y se«Le Figaró», en un telegrama de Berlín,
ria tan fàcil als indígeneg emíinatzinar fels diu que Ja nova de l'incident de Trípoli
pousl
ha produït pànic a la Borsa.
»En una guerra amb Turquia, es segur
Els diaris anglesos, a excepció del «Daily Graphics, que creu que'l pervenir poquo Itàlia perdrà.»
Les declaracions precedents ens semblen drà justiíicar l'acció del Gabinet de Berlin,
condemnen l'acte d'italia.
excessivament categòriques.
La prempsa francesa no creu que'l conRuptura de r e l a c i o n a
ílicl© s'extengui gaire, peró alguns periòdics
sen3'alen el perill do quo lo do Trípoli tinfllplomàtlt/uea
gui rcpercusió als Balkans y en tot el món
Roma, 30. — L'encarregat de Negocis de musulmà, per lo qual reclamen l'unió de
Turquia en aquesta capital abandonà Ro- les potencies pera localisar el conflicte.
ma ahir al vespre. L'encarregat do Negocis d'italiu a Constantinobla ha anunciat tam- E m p l e a t s b e n e a p R n y o l a
bé la seva marxa de la capital otomana.
Madrid, 30.—En el efreols polítics s'hia
Alemanya s'ha encarregat de la proteo comentat que nostres representants a Itàció dels duladhna italians residents a Turr lia $ Turquia no haguessin informat ràquia.
pidament al Govern de la ruptura de relacions entro dits paísos, motivant aquesta at-R d e c l a r a c i ó d e g u e r r a
palia qu© en la nota oficiosa del Consell
Constantinobla, 30. — La nota italiana de- se consignessin impressions totalment opoclarant la guerra a Turquia fou rebuda du- sades a la realitat.
rant un Consell do ministres.
Diu la nota que havent expirat ©1 plaa; E l a J o v e a t u r c a
qu© Itàlia donà pera respondre a l'UltimàConstantinobla, 30. — E l Comitè dels Jotum,
queda denioelrsida la mala fe o de- ves Turcs da Salònica ha declarat que s'havia
bilitat de l'Impori turc. Per consegüent Ita- d'anar a la guerra amb totes les conseha's creu on el cas de garantisar sos drets y qüències.
interessos a Trípoli, y sa dignitat y hoEl Comitè central ha ordenat quo s'exernor.
ceixi un enèrgic boiootatae amb els proSeguidament el representant diplomàlio ite- ductes italians y excita als musulmans de
^
ha demanat els passaports.
la Tripolitania a que's dafensin qoraljosament.
Orlal turca
Constantinobla, 30. — El Govern que pre- E l a p l a n a d ' i t a l i a
sideix Hahki ha dimitit. E l soldà ha enoarRoma, 30.—«La Tribuita» diu qu© les opeJ^vr
Govern a Kiamil, pachà, y ministre racions comensades a Trípoli seran seguides
ae Negocis exlrangers, a Mahmud. Ha con- per una expedició de 40,000 soldats y que
iinnat ©n el càrre^j de ministre do la Guer- en .Consell de ministres extraordinari s'ha
ra a Ghefket, baixà.
acordat no plànyer diners n i homes pera
sortir en bé d'aquesta oaupació.
OR I t a l i a n a a T r í p o l i
y Bonghazl
«Jlarís' SO-—Se diu que'Is ítaltans han des«mbancat a Trípoli y BenghazL
Lomlres, 30.—Al «Times» l i confirmaren Consulta econòmica, de 7 a 9. Jovellanos, n." 9.
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problema de les aigües

ECOS

cellers, se cuiden moll bé da provar abans d delidós fonnotga, perquè'l vi més
dolent amh ell so ta agradable. Quina gran
EMANEM perdó al brillant escriptor que llàstima que no tingui la mateixa virtut amb
escriu la sugestiva setadó de «La Tri- certes literaluresl Seria qüestió, amics, de
buna», «Bajo Jos arços», si desplau al seu menjar uaa mica de formatge abans de llegir
bon
gust aquest «eco», peró, homes w l - els versos d d senyor Bofill y Matas.
garissims, donem tanta importància a un
—C—
fonmatge com a un escriptor. Perquè l'esUES
bones noticies. EI tabac serà amentat llustre cronista no'ns negarà que hi
baixat molt aviat, tornant als preus que
han escriptors amb carns y flaire de for- tenia abans. Aquesta es la primera de Ica
unatge.
bones notides. La segona es que això's reaTot aixó vol dir, que ademés de les ostres, tisa perquè la recaudadó de la Tulxicalera
la tardor ens ha portat un formatge que ha baixat dos milions de pessetes mensuals.
l'estiu havia exilat do les taules. Es el forLa vaga silenciosa, individual, dels Aimamatge vilipendiat pel vulftus y ponderat en- dors, ha obtingut aquest resultat. Es la pritre tots els formatges pels «gourmets» que mera vaga que's guanya contra tina Compas'anomena ca vall eres c, de Roqueforl. Talment nyia tot poderosa, empl.aiit el bolcat, Tammés que'l nom d'un formatge, sembla'l de bé'ls Benyors moralistes, els noslfo Joves
un noble sense barreja plebeia en la seva amb cinturó de casletat y ànim» de buròdoble genealogia.
crata, han guanyat, perquè aixó, la derroPera paladejar el Rochefort, h i ha ne- ta de la Tabacalera pels furhadors, reprecessitat d'aprenentatge, perquè d Roqueforl senta 1 triomf de l'absliuenda.
no s'entrega aíxl com així. A primera vista
—O—
se presenta com un veritable producte cris- 71 H1R se va tancar la darrera caseta de
tià, com d menjar d'un home que no llebanys. Tota la platja havia recuperat
geixi jnès que'l Kempts. Aquell florit, p- d »eu presti^ d'espectacle turbulent. Ni corquells animalúnoulus, ofereixen una visió de des, ni boies, ni colònies banyistes, ni tercementiri. Y d vulgus instintivament exlen rasses ont els curiosos y curioses admiren
la mà rebutjantlo.
l'imatge del Creador. Tan sols ds banys de
Y a fe que sembla un producte de prima- Sant Sebastià, restaven drets, esperant als
vera'l Roquefort. Es ooen una flor blanca tossuts ena morals del mar. Y ahir, també
es triada de verd que la mà d'una noia varen desaparèixer.
hagués embolicat amb paper do plata. PeAl capvespre, encara's veia una slhielq
rò l'estiu d fa fermentar y té d'esperar a nedadora. Aquesta darrera banyista era u n í
la tardor pera tornar a posar en les taules dona. Al sortir, se destacà en la platja bland seu «ohlc» agradable als sentits més epi- ca, forta y triomfant com una Venus amb
curis. Perquè'l Roquefort necessita una de- pantalons. L'amic que'ns acompanyava, adcoració s d ï c t a : el petit toballó amb sarrdls, mirat: —Qui deu esser aquesta dona?
el ganivet minúscul, la copa do vidre Do
Nosaltrce no sabiem qui era, però com
rajat y la botella da vi noble; d bon vi, al que Iota curiositat deu tenir una satisfacció,
qual ©I Roquefort dona més bon gusti
ens limitàrem a respondre;
Quan els tasladors da vins van pela
—Deu esser la Ben Plantada.
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En el nostre artiele anterior (número 2,3871 vendó personal, aíent sols a llnterés (de
d'EL
POBLE CATALÀ) hem Indicat
Barcelona, m'he convensut de que tenien
mí, que tal vegada menaria a l'abara'
tals inconvenients, que cap esperit despreimmediat de les aigües y que fora,
ocupat podia de bona fe patrocinaries. Efecnostre concepte, preferible a lai m u n i c i p i I tivament, i podria ser mai tempiadora una
lisació; peró no se'ns oculten pas els seus p·.irtada d'aigües de riu, carregades de bao
inconvenients. Implicaria la imposició d'ur teries? Ara figureu vos que's fa una presa
«mínimum» de consum al veïnat, Impllcaní- í al riu Tordera, en el pas de Navà (oferta
l'exercici d'una pressió oficial sohre robv* «Matas») o més avall (oferta «Jalpí»). E l doll
tats autònomes; accions que'ns semblen bon i que s'hl obindria es fill de diverses corrents,
xic massa Jacobines. Y està el Jaoobinlsmc i que, unes o altres, han passat pels jioblea
tan desacreditat 1 Aquell camí, doncs, encara \ de Sant Esteve, Palau-Tordera, Sant Celoni,
qu© seguidor com a preliminar indis peAsa La Batlloria, Hostalrio, Gualba, Riells, Bre
ble ans d'una declaració de guerra pntn j da, Fuirosos, Reminyó, Arbúcies, ©tc, pola ciutat y les empreses particulars, no'-' blacions que hi aboquen llurs ela vaguen»,
deu empendre sinó en casos extrems, quan t hi renten llurs robes brutes y van a base tracti de rompre un «trust» poderós, con- nyarhi llur bestiar malalt Còm podrien éstra el qual resulti ineficàs la lliure concor- : ser una bona adquisició aquestes aigües jo
renda; y si no s'hi obtingués l'éxil desi', altres de condicions oonsemhlants? Se dirí
jat, no hi hauria més remei qu© anar de- que ja's filtrarien- Però cal advertir que'Is
ddidament a la municipalisadó, cosa) qu* filtres més fins no eviten el pas d'aqueiconsiderem un mal greu pera Barcelona. xos micro-organismes tan sotils, que's comp
Nosaltres, doncs, no el podem aconsellaj ten per mils de milers en una gota líquida;
sinó com un bé relatiu. La lliure ooncor- cal entendre que les porosi'ats somi-invisiblerenda es la que naturalment hauria d© re- dels fil tres són veres cavernes ont les bacsoldre'l .problema dintre fermes equitatius, tèries se poden moure folgadament y rey ans 'que a camins extrems, plens de difi* produirse com els peixos en les baurnes
oultatB, l'Ajuntament devia acudir a estimu- d'una ribera. M. Hautefeuilte, professor de
laria. S'es fet això a Barcelona? Ben al l'institut «Pasleur» de Lilte, diu que'Is filrevés: no sols no s'es estimulada la Uhm; tres, aduc els millors, més aviat que pera
conoorrencia, sinó quo les ànsies y els pro- purificar l'aigua, serveixen pera enriquiria
jectes y els repellls concursos de l'Ajunta- de bactèries. Adquirir una vena líquida en
ment, desde 1906, l'han ferida de mort, ja les condicions esmentades fora, doncs, inque cap empresa particular pol atrevlrse i . troduir a Barcelona un pembrador de maintervenir en una lluita en la qual la dutal lalties y establir un IIas da segura comuniesgrimeix les seves armes. Ans que l'acdó, cadó amb qualsevulga peste que caigués
que s'es exerdda, i no valia cent vegades sobro les extenses vessants de la conca tordenenca. Ens sembla que'l negod no podria
més l'inacció? N'estem convensuts.
Es que som contraris en absolut de que pas esser més trist
l'Ajuntament fassi cap nova portada d'aiD'aquesta opinió participava l'ilustre engües? No, certament Es natural que vul- ginyer senyor Thos y Codina, qui calificó
gui tenirles abundoses pera les fonts, cas- de dolentes pera el consum domèstic les
cates y estanyols públics y pera el' regatgt aigües del riu Tordera; y també indica p r o
de cart^ers y jardins, y que si no'n té prou fcssarla el sabi enginyer don Llu is M. Vi
amb l'arreplec de tes qu© ara's deixa perdre dal, quan, tot defensant el projecte «Maper incúria, se'n procuri per altra bando tas» aconsella al seu palrodnador que's deixi
un bon suplement Peró el concurs petux-1 de corrents superficials y porti ©1 seu esfors
no sembla pas tenir aquest caràcter. Quai: dretament a tes deus subterrànies. Y no atotes les ofertes que s'hi presenten sobre- possible conèixer la realitat y pensar d'alpassen la xifra de 60,000 metres cúbics dia tra manera. Pot haverhi aigües superficials
ris, quantitat d'aigua enorme, gaire bé cqui mitjanament acoeplables, si no han correvalent a la que avui en dia's consum pn gut més que per paratges nets y despoblats,
tota l a dutat SI so n'acceptés alguna |de ans d'arribar al lloc ont ha de fersc Va
tal magnitut, i no s'hauria de convertir l'A captació; y aduc així, no deuen prderirse
jurtlmnent a i negoedant? No qusaiarlc. A.»- a i e s siiSV.erranies, a no ser" per sertra o«>n
clarada la guerra mercantil ? Y amb quins dicions d'altitut y baratura, que's considea ven ta (ges comptaria la duíal en aquesta
rin suiidenls a conipensar (si es que mai
aventura? Ja hem dit que la Corpoi.ujó pot componsarse) el defecío de la qualitat
municipal, per la seva historia, ens iaspirava Però les de/s projectes «Matas» y «Jalpí» tepoca confiansa en aquest assumpte; ja ham nen baix el punt de vista de ta puresa inindicat també que sota l'aparent y temp- convenienits de tal magnitut que, cercats n
tadora baratura d© les ofertes del concurs posta, no podrien ser majors; do tal mas'M amagaven terribles difioullals y perills. nera que no dubtem que un Ajuntamen(l
Si's ta Una bona compra, les mans inhàbils curiós, no sols no se'n faria mai imporen les quals ha da recaure, la convertiran tador, sinó que hauria de proibir la llur
en dotenta. Qué no hem de témer, doncs, introducció, quan una empresa particular insi fos desastrosa? i No fora cent vegades tentés efectuaria; això per més avenlatges
millor dir als ilusionats oícrtore: «si es tan que oferissin baix al:res punts de vista.
bonic com me'l pinteu aquest negoci, fculo
Mes i quines aveníalges piescnlen, per cap
vosaltres en bona hora, y si milloreu les caire qu© se'ls miri, ©Is aprofitaments «Ma
laxes fins als tipus tals y quals, jo, jerf tas» y «Jalpí»? Se capten en una regió ben
premi us compraré un volum d'aigua À poc alterosa, que llurs aigües per propria
o B?»
derivació no poden arribar a Barcelona n
Heusaquf les reflexions que'ns ha sugerl- una aliaria de deu metres sobrc'l nivell d d
des ©I problema general! de les aigües. Tant mar. ElevanUes a màquina 30 metres, tot
debò altres persones da bona fe y més en- just podrien concórrer al servei de la zona
teses que jo el meditin, puguin trobarli mi- primera, la més baixa de la dutat, aquella
llor solució y la sostinguin amb major efi- ont no hi ha problema a resoldre; y llur
càcia I Peró es ©1 cas que, mentrestant, ei oonduedó implicaria l'empr© de més de sdconcurs està en peu; y volem ocupamos xanta kilòmetres de tubeiia enorme; tan gran
da dues ofertes qu© hi figuren y que, pl es la distancia que les separa de la capital
nostre parer, serien pernicioses a la comar- catalana.
ca que n'ha da suministrar ei contingent,
En hora bona que la nostra dutat, tenint
y a la dutat que l'ha de re&re. Ens refe- aigües a bastament, pensi en por'arne d'al
rimi 'a tes ofertes «Matas» y «Jalpí».
tres, però es precís que amb elles resolgui
Com que l'accep'adó de qualsevulga d'elles algunes da les veies dificultats presentes. Mouirrogaiia greu perjudici al meu patrimoni re'l rebombori que s'es mogut y venir u
particular y a la bella en contrada torde- parar en dur de llunyes terres un doll de
renca, no he d'ocullar que m'inspiren una mala qualitat y que s'ha d'devar a màaversió tan justa com apassionada. Mes, sia quina, ens sembla una cosa talment tartacom sia, després d'haverles estudiades, pro- rinesca, que no podem crcurela possible.
curant asserenarme y prescindint de tota proJ . RUYRA!

La manera de prolongar la TMa n conseptr
ÜNA BUENA DI6ESTIÓN f
poniendo el organisme en condiciones de resistència para evitar j
curar las enfsrmedades crònicat.
La integridad

E S T O M A C A L
se consigue tomando el ELIXIR
SAIZ de CARLOS {SUmallx), medicamento conocido y recetado hoy
por los médicos mas notables de las
cinco partes del inundo, porque con
su uso desaparecen la dlspspsia, la
Inapetencía, i l dolor, la acedla, los

oómitos y el enflaquecimiento producido en la mayoria de lo* casos por
las malas digestiones que dificultan
la asimilación y nutríciòn, siendo
utilísimo para curar las
agudas y crónicas, lo mismo del niho, desde su màs tierna edad y en
la època del destete, que del adulto,
pues es siempre inofensivo.
De venta en lat principales farmacias

dtl

mundo y Serrano SO, MADRID
Si nmlti por corm bllilg | ^ilin lo plda.

LanomaliMsaEiiamalTsMMl

Ahir reberem de l'orcalde d d Vendrell cl
següent telegrama que publiquem amb gran
gust:

«El delegat sanitari d d Govern, doctor Murillo, en aquest data me "diu:
«Tinc la satisfaedó de comunicarü que
havent transcorregut el plas reglamentari desde la darrera alta, quinze dies desde la darrera invasió y tretze desde la darrera mort,
declaro indemne y en estat normal sanitari la
vida del Vendrell, devent cessar en conseqüència l'expendidò do patents de sanitat»
Lo qual prego vulgui publicar en cl periòdic de sa digna direedó, donada la transcendència da l'assumptej—Arcalde d d Vendrell»

Ja vàrem parlar temps enrera de ta qüestió de l'decdò de l'habilitat dels mestres
dd partit de Terrassa, que ha apassionat
a dits mestres dividintlos en dos partits:
l'un format pels mestres d© la ciutat y l'altro pels rurals.
|
Ara hem rebut d'un d'aquests un escrit
que té tot l'aire d'una prodaraa y diu així:
«IA lluita forta y empenyada pera l'elecflStle l'habiï'iat dcl^par'iit de Terrassa tindrà solució avui diumenge, primer d'octubre, onlre'is mestres (eirassencs y els mestres rurals, tots els quals lluiten cadascú
pel seu pa'rodnat Els terrassencs, pels seus
üns particulars, y els rurals peia tenir l'habilitat da la seva classe, per esser company
y per cooperar a favor de la Lliga.
Pel solt que'l diari terrassenc «La Comarca d d Vallés» va publicar d 18 de l'actual, sa veu l'apassionament dels mateixos.
Diu així:
«LO INCONCEBIBLE. — No nos ha cogido de sorpresa. Sal) famós que el can dida to
cterrolado en la eleedón de habilitado de
los maestros d d partido de Tarrasa, seflor
Comenges, que lo es tembièn del partido
da Sabadell, tenia cierlo valimiento con alguna do las personalidades piàs iníluyentes
de ta Junta Provincial de Instrucdón Pública, y se conocían las gestiones que pe
reallzaban. Nos habían anundado lài proIwble anuladón de la eleedón d d seflor
Carrascosa por fútilcs pretextos. Asf ha sucedido. Vean nues tros lectores d acuei do;
Anular ta eleedón de habilitado de los
maeslroa d d partido de Tarrasa que tuvo
lugar d dia 20 de agosto pròximo pasado,
por no haber presidido d aclo d alcalde,
por haberse compu'.ado siete volos emitidos
por medio de oíido sin el V.o B.o d d alcalde, cu5ro requisito es indispensable, cn
cumplimiento de lo que dispone ta orden
de la Subsacrelaría del ramo de 27 de septiembre de 1907, y por otras talLas cometidas en d aclo de la eleedón.»
Ya Ven pues nuestros lectores que cuando
los alcaldes usan de liceneia, no tieraen ropresentadón para presidir aquellos aclos, los
lenientes de alcalde, y tampoco tenia validez la eleedón por oficio de los maestros
de Tarrasa sin d V.o B.o d d alcalde, porque d que presidia y sandonaba la firma
y rúbrica de los maestros, no era d verdadero alcalde
No sabemos si el interesado se alzarà contra d acuerdo de la Junta provincial de
Inslmcdón pública, pero desde luego podomos asegurar quo d patrocinado de la
Junta, senor Comenges, no serà d hahili
todo do los maestros de Tarrasa. La mayoria da los maestros que dieion sus votos
al seflor Carrascosa esíàn dispuestos à confirmar le s<is podares y ya veiemos sl usan do
de lioenda d seflor García, podrà presidir
ó no ta nueva dección d seflor Rigol, au-

torlzando con el V.o B.o los ofldos de los
maestros. No tarda remos en saür de dudas.»
L'atac, senyors mestres rurals, es dur y
clar y bé mereix contesta.
El que va anular l ' d e c d ò fou d president que, al veu res perdut, va donar per
disolla la reunió. Còm? Resultant 17 vols
pera el terrassenc y 15 p d dels rurals amb
un vot en blanc; se vegè que hi havien dos
oBcls firmats per un inaietx eíecior o eteer
tora y 7 vots sense'l V.o B.o del corresponent arcalde. Y essent nuls aquests ofafenia
la majoria de vols d senyor Comenges. dels
rurals. Aleshores, ja acabada la confusió produïda per les discusions, desprès d'haver demanaí repetides vegades la paraula l'elcotor senyor Mata, sense esser atès, y d'aixocarse'l president redamanl sileaci amb v i
estentoria, fou quan la reunió fou aixeLa<la
pel president Per què ho va fer d p eddenlT
Perquè se'l suposa un apassionat de la candidatura d d senyor Carrascosa y buscà un
medi pera anular l'decdò.
Per això «lo inconcebible», segons diu »La
Comarca d d Vallés», es que encara fassin
c à r r e ^ contra els que en dret són els que
s'haurien de queixar. Acusen an en Comenges de derrotat y el que ho va esser fou
d senyor Carrascosa. Que llegeixin lo llogislat y veuran com es així.
No trobem tampoc justos els càrregï que's
fan contra certes persones de «valimiento»
en ta Junta provincial d'Instrucció pública,
perquè amb dites acusadons se vol fer veuno
que aquesta ha obrat per passió, lo quo
equival a tallar a la llei
Sl la mateixa autoritaí local anulà l'elecdò, qué devia fer la Superioritat? O h>
mateix o indagar si hi havien responsabilitats.
La Ud no admet privilegia: lo mateix da
terrassencs que'Is rurals han de portar els
oficis amb d V.o B.o de l'arcalde. Per aixó
creiem que'l senyor Carrascosa no podrà
aixecaree contra la Junta provlndal, a 1B
qual es una mica massa... franc acusaria
de patrodnadora del senyor Comenges.
Com també es una mica exposat dir que
aquest no serà l'habilitat dds mestres tia
Terrassa. Ja ho veurem...
Així està ta Hulla Se prepara algun arditt
Bó serà que'l senyor governador en reprosentadó de la Junta provincial envii algun
delegat pera qu© no hi hagin sorpreses. Y
sàpigues clarament, que'Is mestres rurals, per
tot lo ocorregut, estem rezelosos.
Mestres rurals I Per nostre amor proprl,
per ta dignitat de la classe rural, per companyerisme, ens toca lluitar per la victorià.
Estem en majoria y guanyarem si no h i
ha entre nosaltres cap covard o cap troidor,
L'Assoctadó dels mestres rurals es la que'ns
ha de portar a obtenir les mateixes consideracions que'Is de superiors categoiies. A
la lluita, doncs, 7 veurem de qui serà ta
victorià I»

A P A H r M I A
A l M A I i n
So"'»* Armonla. Piano. Cant, VIoll. Viola y Viol. ncelo C o r t » , 638 (entre Passeig de Gracia y Clarla).
Ens alegrem cordialment do poder donar M u A Ü L · · f l I M
tan bona nova y desitgem que la simpàtica S u c u r s a l a S a n t G e r v a a l i Carrer Carril, entre Muntaner y T ibern.
pobladó penadessenca, amb la desaparidò
de l'epidemia que durant tantes setmanes
l'ha
flagellat, vegi tornar aqudl alegro aire
feiner que la distingia y pugui referso pn
els nous dies de la desgracia soferia.

MinMUU

Bascutes-Cfeixes

FILLS DE F. MA.S SARDA
RAMBLA OBL

CENTRÍ 23. - DAacsLj.i·

Negociem els c ipoos Interior y Arnortisabla
4 per 100, Municipals, Obligacions l-nment de
Obres, Carbons Berga, Cotxes Automòbils, Ferrocarrils y altres, venciment 1 octubre.
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Preparació al doctorat musical amb títul de París

tercer· Cu^, <*« •ioloncelo en l A c a d è m i a
Corts, 6j«, gegón. Llissons particulars y a domicili.

Aragó, 258, Barcelona
Gran Avinguda del Tibidabo, 18
Acadèmia y

g r a n

sala de concer s

^ETPoble Català,,— Diumenge, i octubre de [ i g i t
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BARCELONA

La cantina escolar
Conferencia
d'Hostafrancs

del

senyor

Zulueia

Els anuncis publicats per la pfrempsa, deien de supremacia de poder c M l , de cleri«,i
t a professora donya Celestlna Vljneaux
ha puhlicat una Memòria reglamentaria del que'l newteo amic Lfeis de ZulueU tona me, perden intonsitat, mentre» admiteT3"5"
una visita al Clrcol Bepublicà, y oue
funcionament da la Cantina Escolar d'Hos- ahaamb fiques* motiu dirigiria la paraula a. relleu tràgic el problema obrer y soci l 1?
E l s que t o r n e n
lafrancs, de la qual es directora.
públic. Peró l'aote anunciat així, tan mo- que «n aquests paLos progressius a.nJ?
l l a tomat a Barcelona el atmàér ion EDita Cantina fou inaugurada en febrer de destamenl, fou quelcom més que unes sa- probleroes ja estan resolis. AquejU
SS
1907 y desdc aleshores ve donant dinar no- lutacions entre corre.i^ionaris o que un catn- ja han conquistat la aevn sobirania,
mili Junoy. qui ha donat per t n i l el eeu
dritíu y higiènic als deixebles pobres del bi d'impressiona. Fou una magnífica, una una Republicà o dins d una ombra de i
estiueig a PuigoercU.
•
grupu escolar d'aquella barriada.
íoperba conferencia cl parlament del senyor fou la monarquia, que en ros Lmrxxkir^
L'Ajuntament
subvenciona
U
Can'lna
amb
U n manifest
Zimieta. Llàstima que la manera com se
5,000 pessetes anyal; y « m b «questa efuan- anuncià no portés al local del C. R. tota successives transformacions B a c i o n a ^ ^
Els nostres enfusiíwtes y lerms correli^o
L'obrorisme, el socialisme, que cs ei
tilat relativament petita, la senyora Vi#>eaux la geni que mereixia l'importància d© lo que
w n s del C. N. K. <M districte VII han pu
fonamenta'l seu Informe en l'afirmacaó 5o ha pogut far el miracle, no solament dc sos- l'orador digué 1
més ample y adequat p!anlejumcn, C ^
A
dos
quarts
de
d
ou
del
matí
d'ahir
conWicat el següent nwniíesl:
preocupació d'aquelles nacions. Cec h i
tinuà la «feta del procís contra'ls «apaches» que no es possible condempnar sense proves. tenir la Cantina repartint un promitfi menjove diputat republicà se'ns manifes- esser qui no vagi en aquestos Bmniona
<FI C N. B. del dislricto V I I «1» weírxs de pressumples autors del robo de la Joieiia
En aquest moment, dos quarts de dues sual que oscila entre 1,000 y 1,600 racdons, tà, El
a molls que feia temps que no'l senlfem,
les barriades dej Poble Sec y Sant Anloni.
del Pla del Palau.
de la tarde, ae sospòn la vista fins a ilcs sinó na ver pogut saldar on juny de J 9 I I
un aspejte nou: Com un gran oTador, deixen les eines del treball y clou n n
Amics. Al traslLidarnos al nou hostntge soAbans do oomensw la sessió se notava quatre, quedant en r ú a da la paraula'l fco- amb un superàvit do 7,444 pessetes que h i amb
com
un
orador do paraula precisa y d'ex- sadoramenl els punys, la gran fonsa
dal (Hosal, 31. priraorX ha ^ p t j * " P " més coneurrencia y méa animació que en
ha existents en caixa.
nyor Castillo.
posició
clara
y ordenada, al mateix temps veidr. Jo no comparteL\o algunes do i
mordial nostra no solan»«>nl fenfortir una els dies an.'criors.
La Cantina funcioria tot l'any, llevat dels que com a orador
de p<irratades rotundes ocupacions d'aquestes masses ni pue «
enliUl poltlica nen» ferne un (erra baluarl
mesos
de
juliol
y
agost
y
dels
dies
festius
Constituïda la sala baix In pnesukmcia del
y d'accents tribunicis.
dels ideals ck I ' L . F. U. R en aquesta bar
nar les seves vioíoíicfes; però ^
Mnaodels
deu
mesos
restài.ts.
riada, sinó omplir un buit que'» deixa sen- senyor Calaià, continuà la prova tesUfical.
El senyor Zuluota comensà a parlar cap xar do veure el gran esperit de
^
l a racció's composa de dos plats, un de
tir fondament entre'l velnalce.
Se reprèn la sessió a fes quatre cn punt. ells de carn o de bacalU (aquest darrer a dos quarts d'onze. La concorrencia, quu les an&na, que fes empeny v „,
I"0
M é s testimonia
Aqiiest buit « la manca d'un centre ont
El lloc destinat nl públic queda completa- un dia ner setmana). I 'altre pla! es sopo de totes maneres ora nombrosa fins a om- de tots la més bona voluni1f
CX1&'>K
Després d'haver rununciat a més prova la ment ple.
gairebé del tot la sala, escoltà devola•e rendeixi culte a la aoslia slmada llengua
;
o escudella. E l pa's reparteix abundosament plir
Y a Espanya? Que p,1r;" ^
^^irio.
menl a l'orador, l'aplaudí amb fortes ovaontalana^ ont so doliquin energies y vulun defensa de Pujol, se crida als testimonis de
A! banquet dels acusits ja no h i sou ttíS jjs petits comensals.
nia
mi els fets
cions al final de moltes parrafades y a l'a- El malestar de fes
tols enl'obra de cul'ura dels nostres conciu- la defensa de Hanicr.
Fora d'aquella subvenció, la Cantina np cabar l i feu una ovació llarga y sorollosa, negable. El problema sochl
Pujol, el qual està en llibertat.
tadans de la classe obrera soferta y abnega68 in'
Eraiaà Llorente, diu que «que!l proossal
El senyor Castillo, que reprèn el seu dis- compta amb altre do-iatiu quo una quanlilieusaqul un extracte da Ja quo d w ^ ' : a les demés nadons Ptnw ^
da, que sempre tó una deu Inagolabje de
^
Uíí,,í
com
no
sorli
de
casa
oi
dem.ití
del
din
d'aules.
•neripes pera lluitar pels ideals de I iberlü!
curs, diu que eo Lakman es un lioino docent lat flo carn ds porc que l i reserven a l'EsIfe y inorgànic y per lo ^ Z ^ l ^
'"òTeresa Hila, esposa de l'anterior y dis- y honrat, cl qual vivia en companyia do la corxador, amb la qual se fa la pilota, y
v procrís, ont se pmcliquin lee idees de munlípins tpievsires doeoinLals per falta de pes,
L a gestió parlamentaria El mal està quo ve f K * m& Perillós,
t-alismo v fralemjial enlre ls homes de cor pesera del Rannor, declara lo mateix.
seva amiga. No va tenir mp participació en que a ve^ides hi envta'l tinent d'arcalde
problema a Espanya, quan e ^ ' , ? 0
Deixen de comi>arèlxer a'guns teslimonl» el robo.
pà y generós que sentin l ansia de renovncións
i
Encara que penso parlar una altra ve- resoll. aquells Probfe™*
del districte. Els demés donatius en espè^ S " 0
y so llegeixen Ves declaracions d al ires jque
polítiques, socials y patriòtiques.
La policia neocssilava donar una aatlstac- cies, tenen poca importància.
gada de Ics qüeslioiïs que avui interessen
no
tenen
importància.
Per aixó hem pensat, a l'inaugurar les nos
d ó a tot Barcelona, que's trobava indigLa Memòria de que parlem no nris explica a la nostra democràcia, potser d'una ma^ ^ t*iai**,t
fros tasques en fer una crida als que, comHi ha una testimoni. Marta Garcia, ífue nada per aquell acte d'incivililat y va de- cl funcionament d'aquesta benemèrita ins- nera ïnés extensa que uvui, no vull deuar ta burgesia lilberal
bregant en els ideals de Pàtria y Llibertat, després de declarar, diu: — Tot això està
Alguns
esperits
insuficirni·!
j>assar
l'oportunitat
d'osiar
entre
vosaltres,
titució dssde setembre de 190'.) fins al hmy
risifuin en aquestes barriades, pera que vin moit bé, però voldria saber qui me pa^prà tenir ai Lakman com hauria pogut detenir a de J9U. L'etapa anterior queda estuaiadia •.ense dirvos algunes paraules, sense rebre veure eta p r o M o M
guin a ajudarnos en l'obra de cultura j els dos dies de Jornal quu ho perdut venint qua'sevol altre.
com tiràntnoeho
tiràntnosho «
en ^TL.
Z C _^an>plitat,
T v
altra memòria publicada en son degut els Mostres entusias'mes, sense encoratjar me diuen, oom
EU senyor Moullor, defensor del Heviére, en
caUilanisme que anem a empendre.
a'mb la forsa do la vostra fe republicana.
tsmpe.
aquí. (Rialles.)
tranger
no
hl
ha
anlic'ericalisme
No
hi exdiu qtie no ha sabut veure on cap de |es
No tenim ambicions ni ens mou cap into^
CoUneusaré donunlvos compte dc la me- antfefewalibme, alli ont no hi ha deriadfcl
En els quatre darrers mesos de 1909, so
La
mare
del
processal,
plorant,
declara
rés de haixa política. Tot amiell qui desinted·ioinjBejonB que s han fet fins ara, el més repartiren 4.303 racciona; en tot el 1010, va gestió parlamentaria, en molt curtes pame. N lu lia « BèigKa com n hi ha u Fspa
ressadament aspiri a fer culnira; tot aquell que'l seu fill es ínocont
petit càrreg contra l seu patrocinat
raules.
12,500, y en 1011, fins al juny, 7.233.
ny&, perquè en tes ducs nacions el clcro
Coínpareixeai els testimonis de la defensa
qui esliuü a Catalunya, la noslra pàtria; lot
l a seva conducta a Fransa diu que va
Per bon certnensamunt, vaig debutar en té una excessiva preponderància eu ki s l h
Com so reu, aquesta obra està fundada
kqucll qui senti la necessitat do futures reno d'Estrada. No aporten Uiun a la causa.
esser immillorable y ia que ha observat du- y fostinguda amb fondos municipals; peró el Congrés, saludant a la jova República pública y privada.
vacions sociaLi, ens tindrà ai seu costat. Y
La prova docüjnenial careix d'interès.
rant la seva estada a liponya tampoc pol pot admetre donatius do particulars y de portugesa: la darrera vegada que vaig par• i x i esperem que també vindran al nostre.
Nosa! ires tenim, doncs, problema clerical
entitaU Nosaltres creiem que fora una bona lar, lou pera defensar l'aoolició dc lu pecalificarso
de conducta dolenta.
E
n
P
u
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o
l
,
l
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Ens proposem continuar 1 obra de les nosna
de
mort.
Entre
aquests
dos
discursos,
acció
fomentar
aquests
donati.is,
pera
ai
com
tenim encara probiema d'ensei^urr.,'
Per toies aquestes raons acaba ed seu i n tres escoles nocturnes completament gratui
El flsral retira l'acusació conüa Franclsxamplar la reduïda esfera d'acció a que u'he hagut de pronunciar alguns alües, esveredicte de avui pot arribar ]a Cantina d'Hos ta francs pecialment un amb ino.iu dc ta disousió de quan la no n'hi ha en cap país uvunsatl
les, base d unes futnrvs escoles catalanes neu co Pujol, per lo que la Sala declara la sova forme demonant al jurat
Perquè, heu de saber que ae^·ons dat os ofitres del districte V i l mM tenim Intenció de llibertat, sobresscinlli la causa que ae l i ins- •iculjpalnlilat.
, i
l
amb els migrats ingressos amb que compta. la llei del Candau y un altre quan l'aprovació cials, hi han molls milers da pobles o Escreor en breu, deslligades de la nostra obra truí.
El senyor Campos, defensor de l'EstraS'ha introduit encara una millora en el úel pressupost d'insbucció pública, temes panya, que no tenen cap camí ni cap escolapoliiicn. Ens proposem Impulsar la creació <k
Seguidament so sospèn la sessió per cinc da, couicnsa el acu iníorrae dient que lots funcionament d'aquesta institució. Dels fon aquests dus darrers, que, com )a sabeu, soli- ni un mal camí de ferradura ni una pelila
una Biblioteca en aquestes barriades, que res
e s processats són iaocaots o que al menys doò de Ja mateixa y amb permís exprés oileu tota l ' a l e u à ò del meu cor y del meu
pongui a les neoessiiais de la moderna cul minuts, trnnsoorr.guts els qaaJs, torna a roescota Incompleta. Perquè'l número d escoles
així s'ha do oroure, tota ve^da que no s'ha do l'Ajuntament, la senyora Vigncaux ha pensament.
tura. Ens proposem orgpnisar conferencies pú nuaise, entrant» en
baixa en relació al número d habitants y d
introduït
en
l'Escola
dc
pàrvuls
d'IIostaLo
que
en
aquelles
ocasions
val?
dir,
a
la
vist que cometessin aquaíl robo. (Rialles.)
bliques sobre temes polítics o económic-sonúmero d'analfabets s'aguanta ferm cn la
Els Informem
francs
que
forma
part
del
grupu
escolar
vostra
consideració
ho
enlrego,
pera
seguir
Continúa el lletrat ei sou informe havent
clals en locals neutres ont puguin acudirh:
una classe bisetmanal de Gunnasia rítmica amb .tol ànim pel camí emprés, si lo que seva aterradora xifra.
El
senyor
Emo
(fiscal)
en
un
discurs
molt
BO sols els amics sinó també els enemics, que
d'ess- r cridat a l'orde per la presideocia jy a càrre? den Llongueras, que costa 465 peshe fet fins ara us agrada; pera sofrir la vosY en aquests moments v e l problema social,
l i ho són noblement no deixaran d cscol concís afirma que'la autors directes del ro- produint grans rialles en el públic. Ics co- setes anyals.
tra sanció, pera renunciar fins Lacta y pe- quan ni el poble té la deguda educació,
bo
de
la
joieria
del
Pla
do
Palau,
són
£
n
larnos y fer honor a la nostra sinceritat v
ves paraules.
La Cantina ha infliiit poderosament en la ra retirar me, si la meva acció mereix fes nl existeix un veritable rè-jm parlamenlari,
honradesa. Ens proposem organisar en al- Pau Ranior, Ferran Lakman y Artur MaurcL
Diu que's vol desfogar, qae ell està con,
gun teatre del nostre Paralel. la popiila>a vta,
L altre processat, Gabriel Estrada, vigila- vensut do l'inocencia del seu patrocinat, que vida de l'Escola que dona'l contingent de vostres censures.
ni l'Estat té la deguda sobirania.
assisients an aquella. Adornés de contribuir
Fora del Parlament y deixant la meva
representi.cions esoaUMCS d'obres dromítiques. va, desde'l tarrer, meni rea ae cometia'l doAquests problemes suposen una aclitul y un
no cobra res pw la defensa, y que l ' h i ha al bon estat sanitari dels infants, ha rcau- propaganda en la prempsa y en els ml.ings^
Ens proposem, en una paraula, actuar com licte, per lo qual l'acusa de complidlaLi
aquesta actllul respón l'apatuadó da la Conlarisal
y
^umeutal
l'assLtcucia
u
Ics
claspassat
pel
cap
l'intouoió
desquoixar
la
toga
vull
fer
especial
esment
de
la
meva
ina homes de cultura, com n catalans y com u
EI senyor Iglesias, defensor d'Ar.ur Mau- cas dc que's condomni a l'Estrada.
ses.
tervenció cn 1 ingrés de l ' U . F. N . R. en la junció Republlcano-SocialislB.
republicans.
Aquesta obra, es, doncs, per lo que por- Conjunció Ropubli.aiia Socialista, obra cn
Els socialistes ens ajuden noblement, en
Al donar comens, doncs, a la nostra ac- rel, afirma que lot lo que possa es una
Seguidament descriu el robo del correu
tuació, ens complavera saludant coralment a burda maniobra de !a pc'i ia. Contra I meu de Lyó, recomanant que's vagi a veure als tem dit, u n model do bona y económi'·a ta qual vaig .posar tot el meu interès y que la conquesta d'aquestes reformes constituciosdinlniilració, digna do tot elogi. D'aquestes vaig iniciar junt amb en Gabriel Al ornar, el nals, com un pas necessari pera fes $cves
Iotes ics entitats polítiques y no polítiques patrocinat, diu, no hi ha ni una prova, \ú cines y al Teatre Espunyaí. (Rialles.) ,
5,000 pessetes anyals y dels pocs més pe- gran escriptor glòria de Catalunya, amb qui reivindicacions. Nosaltres els d k m : veniu a
(to |a barriada, especalmcnl a Ics que com- tan sola un antecedent, y no obstant, pe l
breguen amb els nostres ideals do Nació processa. Prova algunes con! radio ions de la
O o n o l u n l ó tits donatius en espècies amb que compta Barcelona ha estat ingrata no donanlli una resoldre avui els problemes d ahir y en quanl
l'instilució. n'han sortit les raccions pera
na li-me y de Bepública, y al veinat en ge- policia.
E l president diu que al mati els proces- els nens quo assisteixen a la Canlina, el més à l n tribuna.
ah» problemes de demà, que són els vostres,
neral, que esperem ens donarà son apoi pera
Aquesta ha sigut la meva modesta obra nu un pas, sinó molls podem donar junts
Creu que si en roda do presos cregué sals parlaren en castellà, però aquells pregun- sou pera una mestra auxiüir y pera la cuirealisar la nostra tasca noble y aímegaífc. reconèixer el senyor Montfort als procetsíita, tats per l'intèrpret ho neguen. Fan proLtsU*
que poso a la vostra consideració. Si ella
nera, ia que'l càrreg de directora es gra- us es grata j o ' n trouré major esfors pera y potser ni sisquera ens caldrà separar mai
— El Concell Dirccüu.
de la seva inoocncia.
com
autors
del
delicte,
no
aigué
per
mol»
luit, cl cofil de la classe de Gimnasta r l l seguir en la gran batalla pora Catalunya més.
Setembre 1011 J
voluntat sinó por equivocació, imputable a
Tols, després, presenten escrits en fron- mica v fel pa^o d'impostos a l'Estel, Di- autònoma, pera l'Espanya federal y per»
Permeteu que ara, de passada, digui quo
l unar els piooaaaU» mts ben walits qu»5 cta a le presidència, els quals llegits per -ouiacld y ISónctpi. Y al cap de ouatre anyi les grans trans lor ma cions s o à i l s , poliliques es fals, absolutament fals, fals on el CMK
de funcionament, queden en caixa 7,4-14 pes- y económíquos, quo nosaltres resumim omb junl y el detall, que la Conjimiúó sigui owveia altres presos.
|
l'intèrpret, no ofereixen interès.
L'u real dia ha ordenat al comandant de Is
setes I
Se
sospèn
el
judici
per
15
minuta.
El
senyor
CasUllo^
defensor
tíen
Tnkman,
cl presti/d del n o m de República.
cada. No ho es, ni hi ha par ara carai tlfi
guarda municipal que convoqui a tots els
Tan bons resultats han fet entondro a l'Aque ho sigui, per bé de la lliborlal. ,
lerenos y que per votació se pronunoiin en
juntameiit que es útil la propajiació d'ua •
•
pro o en contra de la modificació de Idc
La crisi de l'U. F . Y aeubo donant gràcies a lots per lo benequeslcs obres ciroum-escolars, de tan gran
marcacions y de l'aumont d'aqueetes com
influencia benéfic-cducativa. Així que ha aY parlem ara de la crisi, perquè crisi ha voleneia cn escoltarme y excitanlvoo a lliiilor
DEL T E A T R E CATALÀ
demanen els suplents.
cordal establir dues Cantines més, una a estat, que acaba de passar la nostra jova per Catalunya, per Is República, per la cultu·'
l'Escola do pàrvuls del carrer de Sant Ge- Unió Federal.
ra y per la justicia social.
FESTIVAL DE SABDANES. — Pvogre
roni y una altra a <-» del carrer de PoI n conferencia era acabada y el senyor
Diguem,
abans
que
tot,
que
en
aquesta
ma de les festes organisades pera avui per
Els ja realment escandalós lo que està suo nent.
exisi, tot s'ha disculil, tot s'na portat a la Zulueia rebé innombrables felicitacions À l s
l'Agrupació Propagandista de la Sardana en
Com Ja anunciàrem, «Wr va coosiluirap 1 « i n l a E rosiona en U qüestió d d descans Aquesta darrera podrà insta la rse mercè» Assamllea pública. La discusió democràti- presents per la seva admirable diserlació.
constitució.
que tot el ffuAo que representi, serà co- ca y la votació lliure, han decidit Ja qüe&
A los onze en punt del matí, concurs dc la Comissió Conrdslorial nomenada pera !<* domhüeal. Els obrers se d ui •••ixen B US abert
i > l remanenl que queda de la Cantina liò: no l'arraniamant, no'l oonvenl. no'l con• • G C
sardanistes al Palau de Belles Arts, conoe- e's esiudis preparatoris del projecto dfiliui- auloritels y aquestes se'ls treuen de sobre.
ta francs.
cilióbum. Fem constar avui aixó y exijdmdinlse premis en raelàllo de 300 y 150 pes- iiu de Teatre Galalà.
El governador els envia a l'arcal·lc y aquest d'lL I Patronat
de la Canlina d'Hoslafrancs ho sempre pera l'avenir.
setes. Després dsl concurs w tocaran sarDesprés de camliiailcs tes primeres impres- al governador. Y mentres tant la llei no's s'ha fusionat ara amb la Junta de Patronat
Jo, pensant en aquest aspecte del nos
da nos pul públic.
compleix. Mai, mai, u Barcelona s'havia fel
A dos quarts de quatre de la tarde, gran sions, s'acordà que's notifiqués oficialment una burla semblant d'una llei benefioioaa pek do lot Cantines Escolars de Barcelona, cons- tre plet, me recordava den Salmerón, y es
FOMENT D'OBRES Y CONSTRUCCIONS
tiluida pels tinenls do arcalde dels distrio bo portar aquí fe seva memòria, que semfestival de sardanes al Parc Güell, tocant- a la Diputació provincial cl nomenament
obrers,
com
ara
que
h
i
ha
al
po<fer
un
inkles
onl
h
i
ha
Cantina»
y
per
los
mestres
diMMCTM A i •.
pre,
en
tantes
crisis
del
pnrlif
republicà,
sen tres del mestre Morera, qui ha promès y la constitució de dita comissió, invilaalla
anà al poble a ptirlarli la verilat en assamla seva assistència, y fallo del Jurat y re- a colaborar en aquesta obra do cultura y nisleri «democràtic® amic de l'obrer, refor- rectores d'aquestes institucions.
Acordat pel ConsdJ d'AdminLlració el re^
Acatem aquesta noia de reportatge dedi- hlees y millnjpi públics, arroslranl l'impo parfiment de 15 pessetes per acció a compte
pailii-ió de premis del concurs dol matí.
a nomenar els aciks corresponents represen- mista, ela, etc
An aquesta situació h i acaba da pofar en cant un elogi a la seny ora Vimeaux, que pularitat, desafiant Jcs ires de les multituts del diviílendo corrcsponciut a l'exercici corNil. a dos quarts da deu, audició de sar- tanta pera formar la conustió mixta deíinidanes en el Sportmen's Park del Saló dt tiva.
Canalejas el sarcasme. Els obrers varen cn- per sa geslió encertada y sa administració encrespades y desviactee, que no pogueren rent, se participa als senyors ncc.onislcs quo,
model en la Cantina d'flostafrancs, ha fet mai res contra la seva voluntat indomable
S.i·it Joan.
cn els dics desde'l deu al vint d'octubi^:
Altre dels acords fou el de presentar a viarll aquest telegrama:
que aquesta mena d'insti'ucions puguin mul y fèrria.
En tols aoue.ls ac'et hi pendran part les
tiplicarse y quedin definitivament implantades
ooblca «La Prinapal» do Pcivlada fir tLa la pròxima junta de vocals associats, una
Les meves paraules en aquest punt no pròxim, ambdós Inclusiu, y en lo succes«IVesufeiito Consejo minjbtros.
cn nostra terra, pera bé de l'infancia pro- expressaran el sentit de grupel o de ca- siu el dijous de cada seímana, no (csliu,
proposició demanant 30,0(0 pessetes pe;a la
Principul» de La Bisbal.
Madrid.
letària.
temporada de tealte català que s'est^ orqapella, que tan do mal ha fet a l'Unió^ do deu a dotze, se procedirà en la raiva
Asociación Dependència Mercantil eleva í
Porqnè jo crec afe partits no més que or- d'aqucsiia Societat, Ronda de l'Universitat,
I-es Escoles del districte I I , establertes en nisant oera primers dol 1912. amb la coopeB • a •
ganismes pera reallsar quelcom superior, que L principal, al pngwnent de dita qiLUilUat,
aquesta ciutat, al carrer de Mercaders, 40, ració del Sindical d'autors dramàtics cata- V. E. protesta consejo alcalde accidental, reLa matrícula oberta pera la classe de Geo- són les idees: perquè Jo, no més per l'a- contra el cupó número 16, y a casa dels
obrun demà, dilluns, un curs do dibuix \ lans. De manera que pot donarse com a currir huelgs, como medio únioo ronseguir
pintura, do vuit a dos quarts de deu de la coea completament «kfnitiva quo aquesta cumpi'jmienlo fcy d'jscanso domini ai; pro- grafia Comercial que ta Societat del mateix mor an aquestes idees, me resigno a mi- senyors PUIs de F. Mas Sardà, banquers,
nit, baix la direcció dels professora de la
testa que haoe extensiva actitud gohernador nom sosté y va a càrreg del professor don litar en un porlit.
Rambla del Cen!re, 20, baixos, lots els dics
disolta «Asociación de socorro y protección temporada d'hivem y piimavera tindrotn U«- civil inhibiéndose intervenir solucióu conilíc- Bossend Serra y Pagès, estarà oberta D fe
Doncs jo us diré ipie aquella crisi, en
1
4 la clasa obrera y jornalora», aon Fran- Ire català, amb obres dü> autors de la terra. to. Por patriotisrao y amor |pyes vigiMiloi Secretaria de la SocicUil (F. del T. N.) alguns cap manera podrà ess^r resultat d'aquests feiner».
dies feiners més, de deu a dotze del roaií y dos jdeals que alguns volen veure com a
cesc Jorlia y don Bonaventura Llauradó.
Barcelona, 28 de setembre do 1911. H
Últimament, la comissió pímgué l acord
rechazame» actitudes aulorldades detenninandivergents, fen el nostre partit: l'ideal de El secroteri, Tomàs Riera y Sans.
Aquest curs se composarà de Ics assig- de nomenar secrotari a l'knleiiüent oficial pri- les dislui bios que anstaníjo evitar sornotemqs de quatre a sis dc ta tarde.
A l'ensems sc recorda ali senyors socis y aquells que són abaiw que lot nacionalistes
natures següents; Dibuix Lineal, amb lavats mor, don Isidre Lloret.
soución alto criterio que à V. E. distin- entitats protectores cjue, segons l'article 20 y el d'aquells altres que's consideren nB • S •
en negre y colors; Dibuix Decoratiu, amb
Dessegujda que la Diputació reipongui a
del reglament de la Societat, tenen dret a en- bans que lot republcans.
elements de pintura; Dibuix de Figura, amb l'invitació que està acordat dirigirti y no- guc.—Prewdcnte, Franeisco Mufíoz.»
Aquesta tarde, a les tres, se celebrarà 1»
copia del guix y pintura a l'oli, aiguada >
Y en Canalejas ha contestat amb oquest viar a la classe, respectivament, un o tres
Perquè si fos a ú l , podríem creure que festa dels Jocs Florals en la veína cmlal
meni e's seus representin Is, se constituirà
deixebles,
exemtes
de
quota.
pastell
aquella discusió coincluia nmb una exacer- dc Sarrià y en els espléndlls jardins de .a
allro que no té des perdici:
Ademé-s. dits professors explicaran Elements la Comissió mixta <fe diputats provincià's y
bació, amb un moment àl^iiL d'aquells dos finca de la senvora viuda de Alexandre Pons
«Reciho su telegrama y ya sabé cuan granregidors
y
s
acordarà
reunjree
un
dia
cada
L'Institut
Mèdic
Farmacèutic
celebrarà
ses
de Geometria pUua y perspectiva y historia
ideah. Y dl^ucuine: Es que'Is elements de (.Passeig de la Reina Elissenda de MoiicadB>
dc
ca
mi
interès,
y
cuan
resuolta.
volunsetmana pera tirar endavant a tota pressa
sió cien.lfica demà al vespre. Él do lor Mon- l anliga Unió Republicana han accentuat les
du l'Art decoratiu.
tad
cn
favor
de
reformaa
aocia'.es
lamenset tniotarà de fes dLpcpsics turdlaque» as- seves propagandes cn un sentit radical, en
e's estudis necessaris a la realisació d aquest
—TOS, BRONQUITIS cróniquw. \ > ^ :
tando sólo que obreres mal aconsejados por màtiques.
En el P. de Justícia hi ha tingut lloc gran projecte.
un sentit d'apoi a Ics justes reivindicacions ren radicalment tes GOTAS HELEN1AMS.
elomenios peiiurbadoRs vayan à la huelfp
baix la presidència del senyor Martínez, la
proletàries? Evidentment, no. Dcf:graciada- 2 pessetes frase, farmàcies y especílics.
Durant eis passats mesos d'agost y setem- tnenl, no. Y es quc'h nacionalistes, han
• e a
con violen, ins y coacciones intolerables^—
acesió Inaugural del present bfeni, celebrabre,
els
alumnes
dc
l'Escota
catalana
MoeS'ha cursat aquet-t despaig telegràfic;
da pol Cos Consultiu Mòdic, de Barcelona.
fet per ventura prov vgmulu d'nu nacionali unc
Dilluns so reunirà en sessió extraordinarift José Canalejas.»
sen Cinto y noies que formen pari del chor aliéssiu, exchi ivista, anlipàlle? Tampoc, de
En ella el senyar Saforaida va llegir una la comissió d'Ensanxe pera enllestir plguns
«Excmo. seüor minislro de llacicnda,
infantil
del
mateix
nom,
hfm
lii
57
ImpoL'hom tingut de IfegU' dues vegades aquett
Muiuoria descriptiva ileJs treballs cienlites rta- assumptes quo no ha pogut resoldre aquessidops a l'esmentada Caixa d'estalvis esco- cap manera. Si pre Lament en uns y on alMadrid.
tclogranuí
del
demòcrata
que
regeix
avui
al
tres
lo
oue
hi
lia
es
manca
d'ideal,
depresllsuts y dels senuis facultalius prcslals pels ta setmana.
lar, amb un ingrés do posseïes 6370.
Asocfadón Fabricantes Harinas Barcelona
P«iLi, pera eonvènoens de <fue no's tractava
sió de l'Ideal. L'onze dc setembre es olmetges forenses cn els jutjats d'instrucció y
Al raaKix lamps, s'hnn obert llibretes de guna cosa tan freda com el nostre onze de entiende solución conflicte Iriguero,
municipals durant el bieni darrer.
L'arcalde ha imposat cinc dies de sospen- d una... broma
fe Caixa ds Pensions pera la Vellesa y d'Esdfendo Gubierno bonos exportación '1'Ln!~
Tot seguit s'elegí la nova Junta Directiva, sió de sou a un mosso de dispensari per
IVrquè S obrers l i diuen an en Canalejas talvis als alumnes de l'Escola Joan Roig y febrer.
solicitodo a V. E. en exposiciòn quo fuè eleformantla els «enyors don Conslantí Martínez, desobediència a les ordes rebudes.
No,
no.
No
són
ideals
lo
que
hl
jugava
que nos compleix la llei, que les nulori- Andreu Roig.
vada al Gobferno por Asociación Fabricanpresident; don Manuel Saforcada, secrelari;
al milg d'aauellcs diïcusions. Taut-de-bó que tes Marina Reino Valencià, Nortc Espai" I
tats no voien feria complir, que'l pruu^pi
don Francisco Ortiz, vocal; don Josep ViAhir varen es^er embarcades en el vapor d autoritat queda en ridicol, y en (liinatejas —Fallieres. Exposició <fe Roma. Gran Premi. hnguessin st^ut ideal :, perquè hi hauria ba- Barcelona. — Presidente, Tcy.»
lurrassa, vispresidcnl; y don Auloni Monta- «Cabafial» quatre estàtues de 2'20 metres ae contesta quo ell es un i.·r.·a partidari ide
gul vida y generositat y entusiasme.
ner, vissecretari.
Si trefem el factor personal d'aquesles disFOOT-BALL. — Com anunciàrem, a conalsaria, representant el Comeis, l'Industrio, fes reformes socials, però quo'ls obrers « han
R A I M O S T ( S v c de ratm). Reslren; imeo»Les comissions especials de Medecina y Ci- l'Agricultura y la Kaveaació, y un escut de des ar quieta,
tinuació publiquem la lluïa dels jugadors que eusioiui, no són icfeiL lo quo hi trobarem Estòmac, Febre, Convalecencies, eic.
mts
que's
trep^^n
Jiurs
rurgia, Medecina mental y Antropologia y Espanya de S'30 per 4. D i .es obres, degudessota.
Seré'l
vuid,
fe
manca
d'i
leals.
exceptua»! circumslaneii» exlraoidiuarics, deToxicologia y Biologia, segueixen com en l'an- des al 'esculplor senyor Rcbarter, han de drelsl... No sembla aquesta contesta una bro- mà pendran part en elunalchudc .fool-ball»
Direu que tols el sentiu, l'ideal. Peró, replikinL a ta tarde, en el conegut local Jel
ma, una broma inlolierableï
terior període bfemdoue ündrà lloc avui a les quatre de la tar- caié no l veieu expaicionarsi\ no'l veieu rea- Sportsmon's Park s'hi executarà el repen
coronar la fetxada dei grandiós edifici hMdo en el eamp <te joc del F. B. G. B , situat lisat en «brea. Proctameulo l'ideal de He- n de sardanes que segueix:
T
Ahir arribaren de Fransa, en tren espe tit a Melilla pels Centres Comercials llisal carrer de l'Indu^rb, entre Urgell v W- púbLca, de Democma'. i i, d'Autonomia integral
«La font de ta Teulat, Mercader; »ir
cial, uns 3(K) rerewidors dels que noostu- pano-Marroquins, destinat a Exposició perllairool.
f
de
l'home
y
de
1
individu,
de
reformes
jusmen auar ul «Midi» per uijuest temps. Fo- manent do productes nacionals, la qual seball., Frigola; «Encís», Estela; ««eeer» P"
Per l'Academia Claret s'ha conoedil prePer l'.Espanya;. ju^iran: RfMÉM Ca^e- ticieres. Peró proilameulo amb fets y amb Canigó» Vicens; «Deliciosa», Estela;
ren admesos a plàtica suuilariu, peró aixó rà inaugurada properament amb gran solem- yl .-.anon d a p i u i l , el lilul de Tenedor de
P f V ^ " « H . Raró, Kng, I ^ f , Olivé; Rau; organisadons y amb coses qua quedin. Y
no oiçrclx cap porU pera la salut pública, nitat.
llil·iva als s-güents alumnes: .wnyoreta Clo- Mfi'né,
M
aleshores veureu al vostre costat a molls lot del Parafelo», Serrat.
Rogu. ra y Vornet
perquí estan soimcsos a rigorosa inspecció.
tnde Gmu y Camps, senverela Maria Coll v
A la n l l se donarà una nova audiuo ^
«fels
que
ara
tonhi
per
sospitosos
v
per
adPel
«Barcelona»
ju^iran:
Refté,
Rru,
AmeHOSTE ILUSTRE. — Procedent de Parb, Parés, senyoreta Narcisa Pagès y Guaj-dta, s«y
la nostra típica dansa, corre nl el FfB&M,
S h n ensiat al miniitro d'Hisenda el te- se troba a Barcelona el príncep Ibrahim lins- nyoreta Agna Rouri y Reyes, scmorcla An- eliazurra, (Juirante, pons, Cmuamala ( A I versos. Y p l i qu.í quedin davant, no fe a càrreg de fes celebrades cobles. »Ua r ^0
Forns
Waltace
Sumb,
Waliuce
(C)
,
Co?
lluita
obswrra,
sinó
Vi
batalla
en
camp
oWgrauia que sedueix:
san, cosí germà del Khedive d'Eyptc S- A- tonia Miró y Tauler, don LloieiiH Uescós v
cipal», de La Bisbal, y «I;* Princip-" - "
bert, la noble y valenta oposició.
«Vistos lo i irabajos de » p Q franceses pa- ha estat v l ilant detinijudament no>tra hor-1 Santaluci» d:Hi L·i-.gori Guitlèn v Poritr dem
Porelada.
«lomeiiU
uuim», > rarier, oon
ra desteirar fe moneda esp.u\ota en Mairue mosa ciutat y sos voilanls. 1ïr - j , - . — i " v , , ^ ,,.
Un dels alrac- Franccso Esmerats y Afe^e, don Pore 1^L'Academia y Labomtori de VMW ,
No cal dir que amb tan valiosos eieni^
eo» que ocasionan lu actual crisis monetà- lius que més poderosa iueut
grans problemes la festa se veurà animadíssima.
i han veu
ciiuat
la pez y L&zuru, don Josep &mpliuia y |{0vo diques de Catalunia anuncia la
de
ria en Tànger y demàs plazas del Mogrcb, atenció es el bell panorama lque's
desdc
veu desdc
el Centro Comercial llispano Marroquí pci- ta terrassa de I n Rahussada,oue's
en <juin
hotel don Atesandrç Sales y Marigó, don Antorí fe Plawüi d j Professor y di.ccljr del l*bomondials y la seva re- Una forta explosió produí a les quatw de^
sisto en ^us cons tantes vcclainucioaes sobre esmorzi \ soni ahir, j .c ;u.t també allí una Tarrés Pi ra, don Ferran Carvesi Verda^icr Wtórl dllislologia y Anatema patològica de
la maünoda d'ahir una fonda aiarm
la ncsesidaJ del cumplliuicnio del articulo çran p;ul de la vïllla.ta El príncep Ibrahim don Joaquim (iü y Guimó. dou Josep lle,-- •que&tA Coriíoniaó, peia qiuels mclges que
peremié a Espanya veíns del carrer de Montaner.
j , ja
37 del Acta de Algecinis y el wtablecimien- Hassan, nuo es també'l president de la Socie- nàndea y Noclla, con Allxrt U-asco, y O.hw, dtoitgin ocuparia, proenlln llurs solicimis eEsbrinada la causa, fou l'«cuin:ila<'< l %
Y anem a parlar do coses generals do més
to formal do Smrursales del Banco de £&. tat dol Tramvia Casa Goinls-Habassada, se don Galo Mussons y MailufiÀ don Josep \ - oompanyades de la llista de mèrits, Q' b
gasos concentrats en la canalisacio
paita que haoe tfempo debla haber aeudiüo mosli-a singularnienl ooinplascut per la sobc- lonso y Alonso, don Vicens Lagimas y ü». Secretaria de l'Academia y I^borulori de importància.
aigües do Barcelona.
.
en defensa de nueiitift moneda mantenlcn- nuui Ulles;» d'aqm.üs pawtSSS, que & lardó gunas. Mr. Hené Cosit, Herr Kia-| Fritzscliing Ciències Mèdiques de Catalunya (Portafcrrisllaureu no'al com molts problemes perden
L'explossió ocorregué enfront ae *
d<>n Josep Spra Vitalla y don Josep Tivó Ro- sa 6, principal), (ma al dia at) d'octubre
du su lueiza libeialwrta.»
revesteix d'un inaicstuiis encant.
imporiancia en le.s naeions europees. Els p r o número 123 de l'esmentat carrer de •
vira.
pròxim.
blenics oonstilucionais dc foi-ma de govern, taner.

Judici oral contraus "apaches", processats pel robo
de la Joieria del Pla de Palau
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UE1 Poble Català,, — Diumenge, i octubre de 1911
F l conflicte d e les c a r n s
^ ^ f o n n ü a t amb k) que havíem an.ma l'Escorxador
dat,
^
y vedelles destinats eLs

00 S £ S l S *

generi

CRÒNICA

DE

FORA

dlgms, composta de 10 Indivldw, e*K»rm
gnb de vigilar an ds IUOIMS sospUosoa, »
vi tint quo provedxin de (|ue\iur«s H to
han.i
El cadavre d d soldat del reghnent de I V
rifa, Ruiz Mateos, mort en d cumf de Ze.
luan, ha sigut traslladat a to Alcazaba, onl
se li ha donat sepultura.
Han sigut detinguts dotm moros, an els
quals se suposa complicats en l'agressió B
to columna Orozco.
L'infant don Alfons d'Orleans ha marxa!
a Ismarusen pera iocorporarso al regiment
de Sant Ferran.
Ha arribat d transport «Almtranfe Loboa
que demà mamarà a Matoi* portant 20*1
malalta.

promocarP
no adscrils y els proveïdors fessui
..o %-olon dcpen^Iü- d-atruests. Sorlo^
* no ocorregneren Incidents.
únics que succcircn /oren ocasionats
! .le-alls do trindt, ea els quals « P™P-''
f -x passivament, tota mena d obsc i à a te nova enlllat
D e s c o b r i m e n t d'un c o m p l o t m o L'harca enemiga-El bombardeig de
• " F I wcsident d'aquisia, coratjofament ajuM a d r i d , 3 0 , fO mmtl
nàrquic
L e s negociacions
^ n^js companys do Junta DirecÜva, va
He Valencià
l'esquadia.-Efervescència.
El ministre de Portugal a Madrid ha b ^
, tots els esculls que s'oposaven a la
franc - alemanyes
Valenda. — EX governador militar ha redlilal
la
SQgttent
comunicació
olidal
conEntre'ls cabilenys
vínec* empresa
París, 30.—«Le Temps» diu que la re» posta firmant to conspiradó d'Oporto:
corregut Carcagenl, Gandia y altrca pobto^rvlfita* reporters fologrúGcs de diaris y dons.
Ceuta.—Alguns moros procedí nts d'AlhiM
d'Alemanya demanr modifksdons al pro«La polida de Oporto, qito desde fa ul„ iLions de Barcelona y Madrid, prenermes que han arribat en un barco de meri
E b obren d d Graó han sotidtat autonsa- jecte francès, sobre tot en la especificació gim J^mps tenia coneixement do que s'es''•ren nota gràfica do I-animació que reg d ó pera establir un oontre de reunió.
onderies asseguren que l'ha n a enemics prede!» arüdca relatius a certes Industries.
tava orgatiisant un comp'ot monàrquic. Tia
^J'
a rEscoraador.
tén conseguir que nostres Iropos abandonin
Afegeix d periòdic parisenc que Fransa dectuat nombroses presons de dericals y
El capità general ds ho ha concedit.
I n oduador del a>édil Lyonnals», tol
les posíduns ocupades a les vores d d Quert.
rebutjarà tota demanda qu« rigui conlraria reaccionaris civils que en aixó estaven comUna detencH
dwem, era lencari·egat de cobrar el
\ ' .. \ u ds e&muniata morv» que b danys
als prindpb d'igualiat econòmica y de sobir plicats.
ais carnkers que no havien íert cl
Vllorfa. i— En una estadó pròxima an rania del soldà al U a r r o j y acceptarà ijes
causats pel bombeig do l'Cbquadia „-\ d poEl
Govyn
ha
ordena*
conduiík»
a
borSDÚÉ* metàlic assenyalat pera l'extracció de aquesita capital ha sigut detingut Josep Fcr- demés.
blat dc Igradas pcrteneúconl s to càbüa de
|
do de dos navilis de guerra que'b transde l'Escorxador. La qiumUtat recau- nàndez Blanco, per créuresd anarquista y
Boeoya, han sigut considerables.
BerUn, 30.—Ato Cfrcob polí'ks |alcmanys portarà a Lbboa.
Aula en a<piest concepte ascendí a la de 'implicat en els darrers successos.
Malgrat això eb dtats cabilenys segueixen
no s tem cap rompLicadó en les negociíciocs
L'orde a Lbboa y Oporto es complet,
o 879 60 pessetes. L'import tolal del bestiar
El Josep Femàndez es d'aire distingit, viat- franoalemanyes.
fomentant l'esperit do rebcklia eníre'b beus
essent
general
l'indignació
contra
da
oonsw r i l l als oscla entre 12,000 y 14,000 pcaso- java com a estranger y porto diversos idiocompanys.
Se creu que tot l'afer, comprenenthi Jo piradors.
1». Tot esti venut y cabrut per to nova mes.
En aquesta IreNi'.b d'hostililal D EspanyM
referent a les compensacions terrilorinis, poEn d dblrlcle d'Oporto y en alguns eJMadrid. 30. JO matí se dblingeixen Abd-d-Har y BttttAmar, qíie
Bitilal proveïdora.
S'ha remés a Madrid to fitxa antropoené- drà estar acabat a mitjana d'ocJubre.
fres
piuib
se
promogueren
aldarulls
que
foV d a i t que la mafansa transcorria tran- trtea y s'han demanat antecedents.
al finalisar la camponyn estigueren a MaNoticia de les agressions
París, 30.—M. De Selves ha tdegrafiat fe ren desseguida repiimils y quo tenien re«rilaincsit, el reporicr s'apropd al senyor
drid acompanyant al governador d AlhuocH
U
n
c
a
t
e
d
r
à
t
i
c
a
g
r
e
d
i
t
lació
amb
d
complot
aborlat.
M.
Cambon
les
indicacions
generals
sobre
fons j Rodes, presidonl de l'Unió BarceMelilla — A dos quarts de vuit de to nit
El Govern ha enviat algunes tropes • la va sortir cop a ks mines, duent el pa, el mes. com representants de les càbilcs.
A la porta de l'Escola Normal ha signi eta punts de vkta del Govern fmnfÜI reslonesa y H digué:
Dits moros se dediquen al contrabando
_ V o l dirme qidnes von'atges, lo que vos agredit d president del tribunal d'una de pecte a les n- jociadons reloronts al Mar- regió Ind'sdplinada, però no ha considerat paisà Bartomeu Sànchez Dtoz, natural de d'armes, que veneu a bon preu entre b i a i
roc
,
i
necessari
sos
pondre
les
garanlks
cqostilucioAlhama,
solter.
•u fen, reporlaron al públic?
w , ul les assignatures, don Godofret Escribano, per
bilcn}^.
nals en d districtes
A l'arribar s to vista d d Marabuf. van
- E n piimer Lloc — contestà molt alabk un alumne anomenat Florend Jiménez y
Afcans do oomensar Itac^wl campanya, Benn
" E l Imparcial,,
sortirli
d
pas
dos
moros,
fcntlo
aturar,
aJiménez,
ai
qual
havia
sospés
dit
catedràtic,
. ^ y u - Pons - l'Unió Barcelonesa, com
Amar feu un important «alijoj d'armea. I •
D
e
S
a
n
S
e
b
a
s
t
i
à
n
viantli
un
tret,
a
quatre
metres
de
dbtanDiu que no cal confiar en que AlemaL'aasocipte ha passat el jutjat.
1 cooipon exclusivament de camicers de
San Sebastiàn. — Demà, en tren espe- cia, resultant ferit tleumenl en d hras psnya posi el veto al propòsit de Fransa y©
ZOMOTS aquests són els que solament poMadrid, 30, 2 tarde
cial, a les O'IO, marxarà a Madrid d regi- quer.
M a d r i d , 1, 1 a 3 m a t i n a d a
. T ner son contacte directe amb d públi.
acaparar y npodererae d d Marroc
Va lograr escopar y arribar a un lloc de
L a rifa
Sto
o b l i t s a p.ocurarli carn sana y boEn la probabiiiiat d aquest proper èxit de ment de Wad-Ras.
les avensadea, ont va ésser curat de primeBaians del Banc
En d sorteüg de la Rifa de Madrid, verifi Fransa, no'ns queda allre recurs que mantev a coneguirho lü esmersaian tols ds
EI dilluns tomarà de Bilbao d capità ge- ra inlendò y portat després a l'hospital.
Haaumentat: or, 1"6,133'52; plata, 217 m l
i r<(« Faran al revés de lo que practiquen at anii, han sorlit premtots amb da majors nir amb tota enorgia els drets d'Espanya p neral.
La polida indígena ha pogut capturar p 71472; bitllets, 236,050.
cb següents números:
Demà's celebrarà a Ufla un banquet que un dels agressors.
un règim d igualtat quc'os asseguri al nord
1 rrovd"»^
eLs
iXaji * l donar
Ha disminuït: comptes corrents, 2 milions
Primer premi, 100,000 pessetes, número
Al tornar a Zduan d oc soldats d d bala cara lan cas otnís de tote:, 1,036, venut a Cartagena, Badalona y Bar- marroquí idèntics drets que le que pretenen donen eb fabricants d'Eibar en honor deb
650,324; efectiu Tresor, 156,809'45.
talló
do
cassadors
de
Còrdova,
varen
ésser
senyors Qsicto Prieto y Calbeíón, ag-al·i als
e]s nostres veïns.
L redaa:aLÍons públiques.
celona.
resultant mort un d d b nomenat
Veçs, afegeix, fins a q'iin punt qualsevol trebalb que han reaÚsal pera que tornin agredits,
L a Societat Sucrera d'Espanya
quina finalitat té la nova eniital ennsSegon premi, 60,000 pesades, mim. 7,715, feblesa deb nostres governants pot significar les ermes quo foren enviades a Turquia Josep Rius.
El
Consell d'Adminblradó de to Sodetat
FI
general
Aldave
ha
dbposot
que's
fordcspa'xal
a
Madrid.
Bluida?
lo mateix que to nostra definitiva expul4ò essent proihida allí b seva venda.
mi sumaria pera depurar responsabilitats, per- general Sucrera d Espanya s'ha reunit y ha
Teroer premi, 20,000 pessetes, número d'Africa.
_Té'l deliberat propòsit de oonseguir que
—En to quinta prova de les regales de què, segons sembla, eb soldats anaren a Me- truclat deb resultats que olereix d balans,
„ Bai-celona's mengi carn, <pie igiial bo pu 19,561, venut a Granada y Sevilla.
la Copa Charame han arribat els balandres lilto sense llicencia, y varen osser agredits comp.es y valoradona
D e T à n g e r per l'orde segfVení: tPaposce», tDóriga», tPa- ai
mà fer l'obrer quc'l senyor, cosa que
tornar a l'Alcazaba.
L ' e n t e r r a m e a t den G a r c í a A l i a
S'han exposat datos que refloxen ds re• n no s'havia pogut conseguir.
EI mort, com el quatre companys, per- sultats de re\erdci social.
Tànger.—Ha mancat a Loracho un vapor q\iete>, cLuchana», «Tsabelila» y tBocarta».
A
les
deu
del
mati
sTia
verificat
Ten_ Y vos'-és, amb quins elements compten
Càdlz. — S'ha dedarat un violent incen- teneixien a to quinta companyia de l'esmenauxiliar portant a bordo al duo de Guia
També s'ha tractat de l'adquisició de prilerro de Peocminblre senyor Garcia Alix.
pera pr ««seguir la seva campanja?
di
e^ d terme do Puerto Real, eremantse tat batalló, que està destacat a Zduan.
•
qui
ha
dyapodil
en
d
moll
d
minist-n
meres matèries, que, per lo que's refereix
A la comitiva precedia ta ctereda (amb
Va
ésser
recullit
el
cadavre,
que
conserLa pregunta era un xic indiscreta E l seplenipotenciari d'Espanya, senyor marquès de K,000 pins.
a la produedó agrícola se creu que tindran
nyor Pons somrigué amablement No vo- creu abada.
S'anuncia to publicadó d'un f d l d expli- vava d correatga
Villasinda.
eb
mateixos preus que n g -ix -n ara.
El fèretre anava sofire una carrossa tilia ni dosaü-ar al reporter, ni ésser massa
Es esperat a Tànger, prooodont d'Alcàs- catiu deb successos d d «Numanda*.
S'ha esludiat la reforma deb estatuts, esEls
cabilenys.-El
«Recalde*
rada
per
qientre
cavalls.
Hpjfott Y se limità a coiilestar:
A l'estadó de San Roque ha estat desVivlaven el cotxe fúncbie porters del Con- sar y Ltuacjic, d duc de San Pedró Galalino.
Alhuoemes. — Els cabilenys se troben aba- tudi que no ha acabat, però que estarà llest
—L'opiüent reniader galeg don Antoni de
trossada per un tren una dona.
tuts y dosooraljals per les gran» pèrdues so- en altra reunió.
MT-J-COS, que tan bona íama té guan>ada grés, Ateneu de Madrid y altres entilab.
S'ha acordat ta convocatòria pera celebrar
M a d r i d , 1, 12*30 m a t i n a d a fertes en cb darrers combats.
Presidia d dol d Govern, to família d d
en el mvicat madrileny, esti disposat a forEl còlera
Alguns qudes de l'harca reconeixen que una junta general extraordinària pera trac'ar
mar al costat nostre amb objecte de qu«: finat, alguns amics y representació de to
Els m i l i t a r s y l'Impost d ' i n q u l l l n a l seran inútils eb seus esforsos.
d'aquesta reforma en una data pròxima Qr
cE! País» diu que oficialment no M ha
arribem a la regeneració en lalimentoeió famiíia reial
El ministre de te Guerra tractà en el Conlla marxat en direedó a Melilla el ca- si no's reuneixen acdons necessàries, se conhagut
còlera
a
Espanya
y
que
to
matollia
El
cadavre
ha
sigut
trasltoctot
a
to
SaIxuixlouina que resol lament eus hem piosell d'ahir l'assumpte de llnqullinnt a bo- noner tRocalde».
vocarà pera altra reunió coinddint amb to
cramental de Sant Just, aont ha rebut cris- sospitosa do ta provincià de Tarragona pot nefid de les classes subalternes militars, conNMt^
junta ordinària anyal.
anomcnaise
cbejaraniüs»
o
«barrosills».
tiana
sepidlura.
Artilleria
de
mont
any
a
a
Melilla
ferme tenia projectat, obtenint de sos comLa conversa no continuà perquè 1 senyor
Publica l'estalística de Ics morts ocorre- panys les millors Impressions.
Pons tingué que acudir a resoldre petits
Vitorta. — Ha marxat a Mdilto una bateria
D e l'AJantament b a r c e l o n í
giKles y pregimla;
Un dels assumptes de que s'ocupà d Con- d d »egon d'artilleria de muntanya, manada
detalls d'orgonisació, mos amb lo dit creiem
EI secretari de l'Ajímlamenf de Bar eJona
A qttó ocultar la veritat? A què to puhll- sell d'ahir també fou de to futura l l d ide pd capità Abreu:
« 8 n'hi haurà prou pera que'l públic pc ha vi^jat aquest matí al director general
Se It va fer una oarinyosu des polida y
dongui compte do la trascendenda M pro d'Adniiim'.ració local, pera tractar do la pro- cadó de cartilles amb previsions contra d empleats.
va acudir to banda municipal a l'estació.
oòlera? D'aquesta malaltia, que 16 tots ds
b'ema
U
n
a
c
a
r
t
a
d
e
n
L
a
r
g
o
C
a
b
a
l
l
e
r
o
paradó d'alguns expedients que tindran de- símptomes de còlera, menys d nom, han
HI van molts soldat» que varen estar en
C t3 C3 n
El senyor largo Caballero publica un co- l'anterior campanya.
finitiva resolució quan vingui a Madrid ta mort tants espanyols com at barmne d d
municat en ds periòdicsj negant que'l seu
Dels darrers
successos
Al despodiríe hi va haver visques y aclacomissió de regidors.
Lobo y ne moriran molts mís l'any que processament tingui r d a d ò amb els recents
macions.
Com cada dia, se conslltul ahir en son
ve,
si
l'estúpida
cortesania
y
l'ogobme
«cosuccessos dcsenrolllats a províncies.
L e s eleccions municipals
despaig el Jutjat especial pera l'inslmcció
Madrid. 30. 2 tard»
vachueüsta» se obstina en donar com fa
Ne^a també que durant d registre prao
do (l licencies sobro la íraeassada vaga (ÏCSembla que en d Consell d'ahir el Go- triomí lo quo quasi es cas du respoasabi- ticnl en son domicili s'hi trobessin proclancral. A les dUi^ncies d'aliir hi assistiren vern va acordar que k« eleccions munJdpeb
Telegrama oficial del tiroteig
mes revolucionaries.
li tat
A V Í S
el fiscal major MayoV Ribes y el Unenl fisMdilto.
— Prestant un servd u to linla
se
oelobrin
d
segon
diumenge
do
novemSon
processament
se
deu
a
un
cartell
concal senyor Valdés.
exterior d'una posidó avensa<ia d tinent de
vocant a un milíng contra to guerra.
E l s J o v e n e t s de l a D e f e n s a
Havent quedat J a llest el segon volum del
Poques eslones després d'haverse consti- bre y se va facultar al president pera que
eniíinyers senyor Castdlòn, un sargent, dos
tuït cl Jutjat, va entrar en el despalg, em- d'acord amb el senyor Barroso confeccio'
'
L
a
È
p
o
c
a
,
,
oabos
y
tres
soldats,
han
sigut
tirotejats
pels
El
senyor
Canalejas
ha
rebut
un
docupresent
semestre, format per les Proses Bàrmrm l'at y custodlit per una parella de ei- nin l'anunciada combinació de governadors.
ment, bastant extens, d d Ceníro de joves
Aquest diari aptaudeix tfue'l Govern no moros dosde'Is turons pròxims, atacantio»
vils, el secrelaTl general de Solidaritat Obrenostres en persecució Bns gran dbtan- bares, de 1 llustre escriptor Prudenci BertraEI Govern y la Corona
dc to Defensa Sodal de Barcelona, en ei hagi adoptat encara cap determinadó sobre ds
ra, Josep Negre. L'interrogatori ffcn Negre
cia, veàentse rodejats per més de 30 dels
fou eTflensIssim.
na, seguidament se farà el repartiment y 1 enPersona que's considera ben informada dels que's demana que sigui dimitit l'arcalde de l'aixecament de les fjirantles.
l a necessitat do mantenir les «oBi>eses de- enemics, originanlse una sagnanta lluita que
Acabada la di.iíerecia, en Ne^e, en la míi; plans del senyor Canalejas ha dit q w ' l Go. Barcelona, per haveree posat de part dols mostrarà
ha
causat
als
moros
moltes
baixes,
tenint
via dels exemplars als suscriptors.
al senyor Canalojas lo malament
toixa forma, fou portat al calabós quo hi vern anirà a les Corts amb d oompromís «noti nats, deiuoslranl amb to seva con (Lucia quo va procedir
per nostra part un mort y quatre ferits.
en 1909.
ha al primer pii del Palau de Justido, ont formal do que's discuteixin y aprovin els sa InoompoiUbililat amb d càrreg qno desAquells qui vulguin recullirlo personalment,
Els moros restants han fugit al distingir
Respecto a que no s'aplossin los elecdons
hi permanesquó liiis a la nit que fou tor- pressuposíOB.
em penya.
les
companyies
que
marxaven
cu
aussili
de
munidiMls
se'n
felicita,
puig
on
elles
se
depodran passar pel domicili provisional dc la
nat a la pcesó.
mostrarà amb el frncàs la política que's ve nostres tropes.
Ho considera com un compromís d'hoLa dil«enda fou comentada entre'ls efue
M
a
d
r
i
d
,
3
0
,
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t
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d
e
seguint
desde
fa
dos
anys.
nor pera quo en tot moment estigrd expeMadrid. 30. 4-75 tarde S. C. d E . (oficines d E L P O B L E CATALÀ)
freqüenten el Palau.
Se
mostra
partidarto
do
i'aplassament
de
C
a
p
a
B
a
r
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e
l
o
n
a
dita
to
regia
prerrogativa
y
amb
d
fí
de
LI senador senyor Junoy va visitar ahir
el dilluns, dimars. dimecres y dijous de L· setE l ministre de la guerra
l'obertura del Parlament
al governador pera qucixàisell de In for- !*M no's cregui que s'utilisen medis se tmAquesta tarde, després de dcspedlrse del
Hi
ha
en
d
Parla
ment
una
abundosa
miEl senyor Canalejas ha dit que de Meli- mana entrant, de les cinc de la tarda a le»
ma en que aplica to censura.
darb o pretextes pera fer més durable una senyor Canalejas, ha sortit cap a Barcelooi noria lacciosa en qual patriotbme ningú té
lla no tento més notides que les contingudes nou del vespre.
política.
B •
•
drot a 'confiar massa, molt coratjosa per en d telegrama oficial facilitat en d minisel general Weyler.
Se discutirà formalment: si les minories
passades comptocencics y pot ésser mida teri de to Guerra y que ia hem trasmés.
En la sessió celebrada ans d'ahir per to
A h que passin a recuüir el volum, se'la
de bon Govern aptossar la reobertura, com
Junta do govern del Sindicat Hortícola ck fadlilen l'aprovació del pressupost en temps
Nou a r c a l d e
Ha anunciat d president del Consell que
se
diu,
y
I'aplassament
ensenyarà
també
al
Barcelona, entre altres acorts, va pendre'ls hàbil, millor; si no donen aquestes faciliprega que duguin el rebut, a f i de separarne
Ha sigut nom'nat arcalde de Saragossa, senyor CanaH«s com no feu bé lo aue d mim- 1- de to Guerra anirà aviat a MesecOcnts:
tats, que es lo més probable, d Govern
lilla pera dictar les disposicions necessàries el val corresponent.
va
fer
en
1900.
don
Dcmetri
Gaian.
Fixar el dia 25 del que hem entrat pera procurarà un acord amb los minories pera
amb objecte de preservar nb soldats de les
Inaugurar l'Exposidó de Florieultura en un que'l pressupost s'aprovi més endavant
Excita al Govern a quo escometi d Xina plujes.
E h suscriptors de fóra de Barcelona rebran
Vagra
r
e
s
o
l
t
a
dels salons del F. del T. N. y la clausura
vedada to qüestió dels suplientoris.
Pera aquest ac^rd no té'l Govern fórmula
Més
tropes
a
Melilla
pel dia 30; nomenar pera formar el jurat
el
volum
per mediació dels corresponsals o per
Segons noves ofidate de Hudva, ha quedat
"Espana Nueva,,
do la mateixa als senyors Lluis Sedó, i g definitiva Arptella que porti als fins cons- soludonada la vaga de les mines d d i'erValladolid.
—
Han
sorlit
en
tren
especial
nasi Girona, Josep Zulueta j Eduard Cal vel; liludonab que's persegueixen H semblaré boAquest diari, ocupantso novament de lo destinades a Melilla, una companylu d'en- correu, certificat, sense cap aument de preu.
Invitar a l'acte a les autoritats, prempsa y na; ja sigiü habilitar per aquesta vegada runal.
que passa a l'Ajuniament, redobla'ls càrregs ginyers tdogrofèjlcs y to segona companyia
socis del Foment y repartir un catàleg des- un plas prudendal o donarll caràcter >le>monàrquics y so conforma amb l'inspecdó, do sapadors d d sisè mixtc d'enginyers.
Incendi
criptiu de les flors y plantes exposades.
finiliu y que anyalment comensin a regir
sempre quo sigui justa y entrin on dia eb
Oficines
electorals
E l governador d'Avita comunica que en monàrquics y ds republicans.
eb pressupostos en abril o juliol, es lo ma
Madrid. I . J2·30 matinada
Ha sigut nomenada reina dels Jocs Flo- Idx. Lo essencial es qno to llei s'aprovi, el poble d d Tietnplo un incendi aquesta maD'Alacant
ls de Sarrià to bella senyoreta donya Eu- perqu-S regulaiisada la vida econòmica de tinada, ha destruït sis cases.
E l cantiner ferit pels moros
DISTRICTE SEGON
ia Rocamora y Rosés, filla de PucabaAl.i ca ni.—Governador a ministre.
Melilla.—El can'lner ferit peb moros Barlat comerciant barceloní don Antoni Roca- la nadó, pacificat d país y consegiiil pi
L
'
e
m
b
a
i
z
a
d
o
r
f
r
a
n
c
è
s
•Corn cjuo en d veinal sliavia produit tomeu Sancho, ha manifestat quo anava a
(Baix de Sant Pere, 38, principal)
probable acord amb Fransa respecte al Marmora.
roc, haurà arribat el moment en que'l seAquesta tarde estigué en d mlnbteri pe gran atorma per to mort d'un Individu & Sant Joan de les Mines amb eb seus burrus
En aquesta oficina, que ha vingut funEntre'ls elements sardmlsles de Barcelona nyor Canalejas plantegi a la Corona to qües- Estat l'em baixador do Franso, M.Geolfray, comsMheni in d'una malaltia ouc'ls metges caBMptiS. quan un moro que estava amagat
donant lot l'any, hl han quedat exposadiagnosticaren do cólora morbo, l'inspeclor darrera d'un cingle se l i presentà divant
ha produit varilable salisfaoció d fet de ha- tió de confiansa,
pera
donar
Ics
giacics
al
miriL·ilro
[«I
tdeoencral de Sanitat va fer un detingut anàlisi
F/ren Ics vuit do la nit.
ver sigut contractades pera la fes la mnjor
des les llistes electorals corresponents a les
Aixó no significa to idea d'aconsellar fa grama de pèsam que dirigí ul Govern fran- bacteriolópc. de les dejecdons dol malalt
El moro l i di^ué:
del veí poble de Sarrià, Ics dues millors co30 Seccions de que's composa aquest Di lr do
—Aiúral; no t'admelo'l [>
bles existents a Catalunya, o siguin «I-a Prin- la Corona un oambi do política, d n ó que cès amb motiu de to catàstrofe d d p l i - comprova?!' iv e'S tracta d'un cus do còlera
noslras.»
Y tol seguit l i disparà un tret (pie'l ferí y que han de servir pera les properes deos
cipal», do La Bisbal, y «La Principal», Ide serà el moment oportú pera que'l r d me- berté».
dons de regidors.
en el bras esquerre.
Perelada
diti sobre si deu ratiSoar poders o sl conEn to maldxa s'estan formant extensce
L a revisió aranzelària
F a b r i c a d e s t r a l d a p e l foc
La primera audició de sardanes tingué lloc vé alguna al'ra soludó ais alb interessos
En Sancho, no obstant, arrencà o córrer. retodons de Ics defundon*. cambb do re*
shir nit, a càrrec de la primera de les es- de la pàtria
EI redactor Gnancier d'«F.l Radicab seEl .moro'l perseguí en companyia d'un
Alcoi.—A Ics dotae d d matí, a conseqüènsidencla, cambb de domidli, ete, d'inscrita
mentades cobles.
Fins allavors. quant se parli de crisis to- cia d'una explotjó de sulfur de curbono ha nyor Alvarez Cal/aido, ooupuntse do fa re- altre quo sor li d'un nmafgilall quan sonà a les esmentades llis re-, pera evitar suplanles successives audicions seran en els se- tal o pardal es un passatemps que's troba
d dispar.
visió
aixuizelaria
diu:
esclatat un incendi en to fàbrica d'oli de
güents dies y hores: avui, diumenge, dinpriNingú, nfecí Sancho, hauria pogut apa- tacions en dies do voladó.
Si la Junta d'Aranrels té en compte ff
murques situada en el límit d aquest terme.
mer d'octubre, a dos quarts de sis de la lora de tota resdilat.
farme perquè corria tant (fic'ls moros tinEb dutadans a quins Interessi sapigucr sl
la
inicia
una
nova
poU'iia
nranzetoria,
prestorde, a la Plassa de la Constüudó, per «La
Les pèrdues són considerables.
gueren que remmdar a agafarme.
figuren en les Ubles o puguin proporcionar
M a d r i d , 3 0 , 4'13 t a r d a
tarà al paü un gran servd.
Principal», do I-a Bisbal.
La fàbrica ha qiuxtot dustruida.
Vaig arribar al campament desangranlmo algun dato sobre quabevulga elector, són
E l s pressupostos
No oblidin sos membies que'l prolecdo- y defallit y no'ra mi$ preocupar deb meus
Demà, dilluns, dia 2, a dos quarts de quaL'amo de la fàbrica, don Hafd Rodés,
Pregats de passar per l'oficina, de nou b
El president d d Consell, que ha rebut ha Rsultat ferit en d front a 1 obrir Vn nbme ha fracassat u Espmya, qtie són molts burrus.
fri do to tarde, en ul camp del «Sarrià Sport
onze de to n i t
Club», y a les cinc de to tardo a la Plas- avui an alguns periodistes, ha confirmat que'l escapo de gas, amb l o qual ha evitat Una i>ocs eb qtie's lucren amb d sistema proQuan se va sentir ferit sols pensà en sal'-a de Gaspar Ferreras de Pedralves, per les Govern està resolt a que hi hagi nous pressuva
rse.
tector
y
que
la
massa,
o
sigui
el
proletacatàstrofe.
dues cobles.
El succés ocorregué a poca distancia d d D I S T R I C T E Q U A R T
postos pera l'any vinent.
riat y to polita burgesia, sofrtdxcn mès que
A to nit dafjucsl dia també per les dues
campament
<
les
demés
d
a
ses
socials
amb
l'elevació
dds
L
a
s
u
b
s
t
i
t
u
c
i
ó
deia
consums
E I proper Consell
(Diputació, 333. baixos)
«obles a to Plassa de to Constitució. .
SAnchez trigà sob 10 minuts en arribar
drets
de
duanes,
perquè
aqudxa
elevadó
conJa no's eeldirarà Consell de mlnbtrcs fins
Dimars, dia 3, a to tarde a les quatre
Orense.—S'han reunit on ka Cases ConEn
les
oficines que s'han montal en t |
a
les
primeres
tendes.
M Piisseig de Santa Eulària, y a to nit h al dimars o dimecres, preparatori d d que's sistorials la majoria deb regidors, pera trao- tribueix a l'encariment de to vida
El pobre home diu també que sempre C. N. R. d'aquest districte s'està treballant
• Plassa da to Constitudó, por «La Princi- verificarà d dijous a Palau.
tar de to substitució deb consums.
" E l Correo Espaüol,,
activament en la recllBcadó d d cens, y ea
ha sigut m d l desgraciat.
pal», de La Bisbal.
S'ha
acordat
activar
eb
treballs
prelimiD'Hisenda
Ea natural d'AUiama (Murda); marxà a l ordcnadó d d treball preliminar a to lluita
Creu que d'haver quelcom sensible a l'AEotre allres visites va rebre ahir el senyor
nars, formant un pudrò que serveixi de base juntament de Madrid, to culpa principal to Ornn, ont reuní alguns diners s forsa (de que l'apropa.
E l ministre d'Hisenda ha manifestat avui pera to soludó definitiva.
Portcla les dels diputats a Corts senvorsPtoSi alguna persona té tolerés en averiguaf
treball, però tingué una febre y se gastà
tenen eb dinàstics.
y Malheu, y d secretari dd F. del T. N , que havia dingit ab seus companys to orde
-'.i um referent a les eleccions en aqueol
tol
lo
que
guardava.
Considera
el
Municipi
actual
com
un
deb
senyor Aguilera.
pera que lo abans possible enviin eb datos
T r o b a l l a e n un t r e n
iricte
pot acudir a tes oficines d d C. N .
Sense
recursos,
se
n'anl
a
peu
a
Melilla,
San Sebastiàn.—Un mosso d'estadó que mès detestables que ha tingut Madrid, (y ont fou acusat de robo y el tancaren B | d d dbtricto IV, que estaran obertes a db»
Relació dels objectes trobats y dipositali de les reformes que introdueixin on eb resdemana
al
Govern
que
obri
amb
gran
enerpccüus
pressupostos,
amb
arreglo
a
to
nova
netejava'Is cotxes d'un tren procedent dc
de Govcrnadó, Majordomia:
la presó, en la quo estigué dos mesos; pro- I posidó dds ciutadana, cada dia, després da
l'ifeientes claus y llavins, una llibreta de lld de comptabilitat.
Fransa trobà en un dds cotxes una cartera gto
vada «a ignocencto el posaren en llibertat I sopar.
No té interès d ministre en que'l pres- amb 18,000 francs en bitllets.
Bpuntjicions a nom de Rainmnda Domènech,
U n a escola neutra
y altovors entrà al servei de son amo so- [
* »•*
—
»
cuic mostraris de brodats, una papereta de supost pròxim s'aprovi ara o abans dd pròL'honrat empleat anà immedlalamonl u do«npenyo amb Ics inicials B. L , una cèdula xim mes d'abril.
Gijón.
—
En
d
teatre-dreo
dels
Camps
nar compte do to troballa al quefo do l'esr Elbseus s'ha odebrat un acte de propaganPersonal a nom de Josep de to Pasión, tres
Respecte a to Uei de supressió deb con- tadó.
j*55*^ de sutax de color, una cèdula perda a tovor de to fundació d'una escola neuAquest pensa sòlidlar de l'empresa que tra, idea patrocinada per en Mclquiades AIPQBW a nom de Fermí Oriol, una pesaa de sums, ha dil que està ulimant to memòria,
L'Observatori Meteorològic do l'Udvarslut
La ferida
greu.
que's
publicarà
aviat,
sobre
aplicació
de
l'esj " ~ q^e sembla es pera sombreros de seascendeixi en premi de to seva conducta b varez.
•notà ahir ds •egi·ats «Utos:
nlnV'jUaa
te
Pèl'
senyora, conto- mentada Lld.
l'esmentat mosso.
Pronunciaren sentits discursos els republiNoves diverses de Melilla
cans Francbco Mcnéndca, Elcuterio Alonso y
Madrid, 30, S'IB tarde
una
Claus· un draP blanc y motàlic,
Mdilla. — Se recorda que Bartomeu S4n- l i
3i
M a d r i d , 3 0 , O n i t Rosario do Acufla.
Un* nintla pera coxl, una americana do ve- D i m i s s i ó de l ' A j u n t a m e n t de L l e i d a
choz, ferit abans d'uhir, fa quinze dies quel I S
En
Melquladcs
Alvarea
resumí.
conlenlnl en les butxaques un
E l President
S'ha rebut un telegrama de Lleida dient
La nova escola s'inaugurarà a l'octubre. fou sorprès (ids mateixos agressors que l i ' í *
J^otge, una llibrcte d'apunladons y algun»
!à
robaren quatre burrus un deb quals fou tro- ——
El senyor Canalejas ha passat la tarde
•"Pers sense cap valor.
' 71è l'Ajuntament ha dinulil aquest mati en
CK
2V0 O N O
TiS'M
bat
al
dto
so
'Qent
prop
de
Sant
loan
de
les
«
E I reglament del
Amb
j . 1 TT"
-"ona sessió, prenent per preiext l'estat de en son despoig oücial, ont ha rubut to viK
7ji'ifi 13 7
Mines, abandonat per son escàs valor.
3
L
sita d d ministre de to Governadò, d d go
sso
T r i b u n a l de Comptes
S'espera l'arribaoi d'una belrrla del seV.lodl
PI «im
nmrmmATfJMA
^Ajuntament, senyor Gómez del Castillo de- nvotiu 65 ^ d8™""» en realLar les obres | vemador civil y do bastants aonadoi* y didol
El minLtre d'Hisenda ha ullimal el nou gon monlat y d una secció de ld4grals dd Salo
mà
putats.
Mínima
reglament orgànic dol Tribunal do Comptes,! sisè regiment,
A última hora de la tarde l'ha visitat format amb unvglo a la novu llei de Compv M " . ^mpasta dds regidors senyors lilir, de la Dipuladó pera pMStment del coulialla oomeusat a prestar sem-l en l'inleSol
...'0|
«^h»»^» de primer de j u l i d passat.
Wlró· Nuabrt yv U u h T
i gent pwónctoJ,
també'l núnbUe de to Guerra,
rior dc to plassa una scedó do policia ín- L·.„„ O.ab. 23-01 k ; i IS 4
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«El Poble Català,, — Diunnnge, i octubre de
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TEATRE CÒMIC. — Avui. diumenge, tarde. a
d'oi"
q"I«rts' de' quatre, especial, JJ cènI
d
a l Palau d9 Beltea A r t à
tims. Primer (tres actes). J^El anillo de hierro.,
per les principals parts de 1* companyia; segon, »mb les cobles «L« Principal, de Perelad» y
l'incomparable SANZ, amb aon colossal numero «La Principal, de L a Bisbal, pera avui, diumenge, » les onxe del mati.
«Oratòria moderna». A les «is, especial, j5 c i n tims. Primer (quatre actes). «La tra^.la ó la E n t r a d a 7 S o ó n t s . , I n o l ò a t i m b r e
dama de las camelias»; segon, SANZ, « O M
ATUÍ. diumenge t d oct jbre. dues grans y oratòria moderna». Nit. a dos quarta de dèu,
T.ri.des taadoMi preienth. part els dos de- funció sencera, 35 cèntims. Dcspedida de la
c ,mp nyia. A petició del publ.c, repetició de
buts d aque^ta setmana. Tarde, a do» quarts de la funció extraordinari». Primer (quatre acte»).
al P a r o Güell
quatre; nit, a les nou.
amb le» cobles «La Principal» de Perelad» y
«La Principal» de L a Bisbal, pera avui, diumenge, a dos quarta de quatre de la tarde.
presentada amb tots ela requisit»: segon,
E n t r a d a 73 c ó n t s . , I n o l ò a t i m b r e
•cròbatf-s de tali}, j senyoretes y 4 senyors.—
Pròximament, debut del mestre dels mestres
de lluita japonesa ju-]itsu,
amb són cèlebre número «Oratòria moderna».
Se despatxen localitat» » la Rambla del Mitg, 6,
SALUD Y RECRZU
Comte de l'Aas·ilt, 108
Avui, dinmenge. Concert per la brillant música del Batalló de Cassadors de Barcelona.
Colump s, Carrousel, Box-ball, T i r Flobert, Cinematògraf de vuit a onze do la nit, Distrac
cions variades, etc
Companyia R o J a m - P u o h o l - P B r o l l ó
Companyia còmic-lírica dirigida pel primer actor
Avui. diumenge, gran» funcion», 2 O B R E S
Emili DIITÍII y els mestres Maties Puchades y NOVES, 2. Tarde, a dos quarts de qustre. N t, •
Vicens Pellicer, de la que formen part les pri- les nou. E l nou y emocionint drama en 5 actes,
meres tiples Pilar Martí y Sofia Palacios. Avui.
diumenge, tarde. a dos quarts de quatre. 1 rlmer, «Molinos <le viento»; segon, «dente meAvui. tarde y nit. éxlt «Si te pica.., rlscate»,
nuda., tercer . E l viaje de la vida..—Nit, a un
en la que estan a gran altura L A S
TUDELI
quart de dèu. Primer, «Gente menuda>; segon,
NAS. Apla diments a GARCI-NUNO. CARME
èxit, «El riaie de la vida», èxit..—Aviat, estreSANTOS. Si ccés a Y O L A N D A , MARIA TINA,
na de Canción húngara>.
L A R T I N y G R A N I T O D E O R O . — E l dia 6. deper tot el personal de la companyia. Per la but del famós cantador NINO D E CABRA.
tarde acabarà y per la nit comenaarà la funció En preparació, una extraordinària novetat —
amb l'entremc»
Entrada lliure.
LOORAOO. ( T E A T R E D E C A T A L U N Y A )
Gran comp»nyi» còmic» dirigida pels
primers actor»
Pròximament, «Nuestr» Sefiora de Paris» y
«El sol de la humanl ad».—Demà, dilluns, tarde y nit, «La conspiradora» y «Solico en el
Assalt, 1a — Telèfon 2.461
mundo», a preu» econòmics.
ünic y ver table Music-Hall parisien a Barcede la qual íormen part les primeres actriu»
lona, ric y magestuosament reformat
MEROÉ S A M P E D R O
M A A A
Diumenge, 1 d'octubre. Tarde y Avui, diumenge. 1 d'octubre. Se posarà en esce1 H | 1 \ 1^
m'i 4 importants atraccions. 4; y'fi na «La gatita blanca» y «Marina», en la qual
O L O T I L O E OHIGO
colossals pellcole» d'estrena. (Vè- hi pendràn part en Pepe Alfonso, Manuel Ut r
OOMSOL A B A D ' U U M W
gintse cartells. Espectscle llar- y Pilar Gil, Laura Comerma, E nilia Bracamony el primer actor còmic
I guíssim Espcc acle esplèndit. Espectacle el te, Maria Hernindez Ponseti. Vàzquez. Comer' millor de Gracia. Entrada, so cèntims. Butaca ma y R dr'gnez y 30 renomenades artistes en
3=1. O O - Z I
X J T J - A - H . DB Z i i preferència, 40 cèntim».
variétéa. — Tot» el» dics tarde a le» tres, nit a
Abonament a dilluns y dijous de Moda
les n u.
per 16 funcions, y especial a nits de dies
festius, per 12 funcions. — Inauguració de
ALGÀZAR E S P A R O t , — 7, U n i ó , 7
la temporada, el dissabte, 7 d'octubre.
Tots els dies, tarde y nit. GRAN T R O U P E D E
P
l
a
s
a
a
d
'
A
r
m
e
a
d
e
l
P
a
r
o
Nota. — S ' a r r e n d a el c a f ò .
VAR E T K S — S A R S U E L E T E S CÒMIQUES
Obert de tres » vuit t»rde y de nou 1 irna nit, Restaurant» la carta.Servei dei."ordc. dia y nit
Urals y spnrt» moderns. Centre agradabilissimpera'l món e'eg.mt, amenisat per bandes militars.—Music-hall del Saturno Parc. — Avui.
diumenge, èxit de la notable companyia de varietés, de la qual formen part «Milwake's», as- S
H. A
3 V I -E3 H . O T U TZ>
Avui.
diumenge,
a
les
trc».
secció
senzilla.
CTtrada. 10 cèntims. L'aplaudid» •arsiieia sistit per la hermosa M.le. M. de Bever. de la
Nova empresa. Estrena cada dia de pellcoles
«llombres alegres». A les quatre, especial, en- Albarabre de Paris. L a «Ki /ey», amb K O nú- còmiques y dramàtiques: «La dama de com 1atrada. 30 cèntims. Primer, «La raorucha»; segon, mero elèctr.c Af"*e. E l rei de la sombra. inle- nía». «El viento de la suerte». «VIERNES
Ai J:,
Iressant y artístic número, acompanyat de DIA 13», «Tontolini periodista». «Tontolini Jo,e
'
«Mlle. E d y l l c . Pròximament, debut dels due- sué», la sensacional . C A T À S T R O F E D E L
• ? | - t r i l i f * í l í * 151
\TÍ
Ü l*'3^3 «Les Jourdan., «The Booz-Booz». e x c è n - A C O R A Z A D O L1BERTÉ» y altres. — Tots els
JUl
VlctjW
tlC
!«•
T l U í * tries; «Abdu-Lim». lantasisla. y altres. Els n'i- diumenges y d'es festius, sessions matinals a
cada dia més aplaudida per sos números origi- meros alternaran amb interessants pellcole» les onze del rra'.I. — Grans novetat» en les
nals. Ilissó de loreo, per Santperc, couplet del» de rdnematògraf. Preus: general, 20 cèntims; I G R U T E S "ARTÍSTIQUES,
preferència, 40.
J'tle'es. A les sis, especial, jo cèntims. Verit»ble represa de la sarsuela de R. de la Vega,
música del mestre Chapl. «A casarse tocan ó la
misa à grande orquesta», creació del senyor
Santpere en el per300»tje de tiflt de cafe la;
segon, èxit complet,

ESPECTACLES

Gran festival de sardanes

LAS MASCOTAS C
YUKIO TANI

Teatre Novetats T E A T R E APOLO

LA CONSPIRADORA

Concerts
-3,mu

BMU-ll

fls la piloti

S O L I C O E N E L MUNDO

imOBURRlj ARTUR LüirA

SATURNO

TEATRE

Gran Eden Concert

PARQUE

Cinematògrafs

NOU

LA

El viaje de la vida
Nit. a un quart de dèu. secció sencer», 30 cèntims. Primer, «Li raorucha», segon, «A casarne
tocan ó la misa d grande orquesta», aplaudim n.s an en Santperc y a tota la companyia;
tercer.

El viaje de la vida
obra del dia en Bar-elona. — Aviat,
húngara., del mestre Luna.

«Canción

RABASSADA 1

Hotel-Resfaurani

Obert aia y nit.—Gabinets particulars.
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
O o b a r t u tíosda B p · · s · f · ·

Atraccions Americanes

Scenic Railway, Bowllng All·y» Cake
Walk, C»?a encantada. Palau de cristall'
Palau de la rialla. Passeigs, etc.
U i - x t r-fvclfv, O ' f J O i p t o a .
amb dret a escullir una atracció.
fasíno p a r í / f i l a r •• J m

T

EATRE S0RIAH3 — (Reformat y embellit).—
Avui, diumenge, tarde a les tres, sen/illa.
IQ cèntims, «El solJadito dc cliDcolate». A le»
quatre, especial, 30 cèntims. Prinicr, «La cin- i
ción de la glòria»; segon, la colossal estrena de i
anit,

E L GÉNERO A L E G R E l |

RESTAURANT DE

mis

Fervei a la gran carta.—«Chef» de París.
Concerts diaris per la

O R Q U E S T R A D E TZSOANES
Tramvia directe, sortint cada 20 minu'LS, desde'l Tibidabo a L A RABASSADA. Antom'ibils desde casa Gomis a L A
amiatges desde'l TibiRABASSADA

^fff^

presentació magnifica en tot. A les í.i»,_ especial, jo cèntims. Primer. «La boda dc Chipllin>;
segon' l'immensa estrena d'an't,

Avui, sessió matinal d'onze a una. cine y
atraccions. Sessions de quatre a dos quarts
de nou y de dos quarts de d è u a dos
quarts d'una.
A R I S E T , musical. C L A R A Z I E G L E R ,
•lambrista. T R I O GRANAD1NO. MISS
LAVSI FRENCH.
CLOWN BROSSA
amb sa nova pantomima.

Amor interrumpido

F E S T A M A J O R D E SARRIÀ

magnífic decorat y vest\'»ri. —Nit, a dos quart» Benefici del» Amics dels Pobres. Avui. a dos
de dèu. Entrada 30 cèntims. Primer. «La can- quarts de dèu del vestre. L a gran òpera del
ción tic la floria»; segon, «La boda de Chipi- mestre B I Z E T .
lin»; tercer, la ver'.table a egre estrena d'anit,

O

A . l E L T U L US

KT

pels cèlebres y aplaudits senyora Galan y seben preseníat e i tot. — També'» despatxen lo- nyors Famadas y Romeu. — Dies 2 3. grans
calitats a la Rambla del Mitg, 6, y Comte l'As- balls de societat.—Dia 4, tarde. gran ball in
til. Nit, gran batalla de confetti y serpentines.
salt, 108.

Avui, diumenge, a les onze, "gran ma'iníe. E n totes les sessions d aruï. les pellcoles de paipitant actualitat,

M i l i
X a

imm

D H l O "Liteitl

er up c i ó n

MOBLES DE A. TÏÏRAT

Les més perfeccionades y més ecoiíriíique»
Ollulorv
clexitcaX Ax-totS
1>J, P E I A Y O , IO
I EMANIS NOTA DE PREUS
on noi de catorze a qunve anys,
amb bones referències, ne sàpiga !i g y e ..
c:iu e Seri preferit un que li.igui bicicletaDiti^ r.ie per escrit a l'Administridó d'EL
POBLB CA i ALA.

SE NECESSITA

SAHRoM^
é

^LZ:^

mm\m mmmi

M

UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tots el»
dies. Coberts desde pessetes 3,so Els divendres, bouillabaise. Dissabte», menti corrent
y vegetarià.

li

33 ile setealirefle1911
J Y t o v i m e n f

d e

£ o r s a

BORSA D E MADRID
Interior comptat
— U de mes
—
—
pròxim
Amortisablo 5 per 100
—
< per 100
Banc d'Espanya (accions)
Accions Tabacalera
Riu de la Plata
Su.re.a prefer-nt»
— ordinàries
— obligacions
Francs
Lliure»

FORA PÈL M0IXÍ

Gran assortit en gafes y lente» de cristall

Londres. 90 dies vista.
—
xec.
,
PaKf, x«c
Madridyplisses banca. aS d'v.

DE
CORRBOS
En prhnoo octubre romen/ark preparadón
••p dal próximas opclciones para Oficiales
» Se;x>.-itís de COTÀos. — Acadèmia García!
Goy, Faseo <le Gràcia, núm. 4. Unka .me puedo p.obar haber obl.n do brillaales resultaiio·
en Oposidonc» aalerlores.

í . 11.1." 2.'

Diner

Papor

.........

10'
It'n

Arrliadet all tvrts dels Bitali-Onlli
en un dia, contra 78,000 de l'any anterior.89-WJ bu.
Preus corrents de cotons en rami, don Us
Pj'·'hTt,
Sindical dol ColaJ do Corredora Roul/dà
o'
doBarceton», 00 pessetes eb 100 kilo'r,^. 0
Procc.ïead·
Middtlng
falr
.....
N.-OrL-Tox»».
188 a 188
««» « 184
Alues ports...
... a
181 a 182
'78,
...
.....
.....
Papoi

C A F I * Y SUCRE,
Informaclè de la eota EJOU GAISSCRT
Y C*. earru
Prineiso, 61,
Cal? (good average)
Setembre
Desembre

.....

"
Sostingut.

Ob,,
Ï4'75
78*75
75*25
75*00

Tuei

caf»fnp«nlSr,7rYo^,·y'^

Setembre
80*96
Desembre
80*33 Mai»
Maig
Sostingut.

0br·

•••••

...

^
I2'7I
12*31
M*93
11*92

B O R S I Y GAMBIS

SI'88

itUmltc
Sacre (nim. 3)
«7'42 Infermacii de la caia FILLS DB P. Ma» SaxoiL RattObr»
bla del Mils ÍÍ.
Ml
Setembre ,
8*10
59'OQ
Borni del mati
obr. Taaea 4 Octubre
0*38
48*75
4l»ner
Interior, n de mes
84*12 84
E f e c t e s p ú b l i c s espanyols
48*75
Atacants, (dem....>
80'00 90
4 Mar»
Opcr. Dl oar
P»p«r
48*75
Nords. (dem
81*10 90*75
Sostingac.
Deute Inter. H de mes (Oct)
Orense»
(dem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HAMBORO, 29 de set-.mSn
— —
flpraxim
84'I78 84*175 84*15
rolonlals, (dem
.....
Sucre (Base 88 perioo)
obr,
— — comp., serio A . . . 84'40
Cotons
M/D
Setembre
|7>gj
— —
B . . . 84'50
Borsf de l a tarda
obr. Ta «ca üciafcre-Desembre
16*72
— —
—
- C . . . 84*40
Interior. (I de me»
83' 22 83·27 laner-Mars
IB'60
— —
— D...
Alacant», (dem
80'30 90'60 Maig
16*60
— —
—
— E . . . 83'70
Sostingut.
80'90 80'90
83'325 83'425 Nords, (dem
Orenses, Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOMDRBS, 29 de líltnin
— —
— G. H.
Colonijs (dem
Sacre (Base 88 per 100)
ov»
xtoa
— —
— dir. sèrie».
Banc Espanyol ds l'Illa do Cuba
Ocfubro-Dosembre
16 5 3 4 164'
— Amort. fl raei (15 ii)».).
Cotons.
NT)
Maig
188 14 IM*! II
— — comp., secie A . . . lOI'SO
lOI'IO
Gambis de moneda
_
_
_
_
c . . . 101*10
LLANA
Alfons
,
8'SOp.lM
— —
—
— D...
HAVRB. 29 de lelemhri
Isabel
M'SO —
— —
_
_ E...
Buenos Aire»
Obm
Tuci
Unsos
8*50 —
Desembre
18*150
llrss
Orde quitre donis
,
8*00 —
Maig
183*90
IS3'M
— —
— dlf. seriós. 101'IS
Orde un y dos du rus
8*50 —
Calma.
— Amort. B de mes (Oct)..
11*50 —
Dollars.
PEBRE
27*20 ptes.
— — comp. sèrie A . . . 9S'90
Lliures esterlina.
8*60 p. I )J
HAVKB, 29 de lelembrt
— —
— B . . . 95'90
Francs
Telllcheny
Obre Tuei
95'90
Ma«c»
133*28 —
Setembre
85*25 . ..,
_
_
_
_ D . . . 95*90
86'00
— —
—
— E . . . 95*90
p l a s s a
de
J j a r c e l o n a Desembre
Mar»
67 00
TltubDeute Mai-, 1903-4-$...
87*50
— —
— 1906
83*35 93*25 83*50
G O T O N S Maig
Sosdngat.
— —
— 1907
tnfermacii del GBMTRO ALOonosBao os BARCBLOI».
— — Reforma 190$.
02'25 82*73
METALLS
LlVESPOOt, 30 de ittemtre
— — Mala
Eiixo.
LottniB», 29 de sete ihn
Aval
— — Abril 1 1 -. l·liuxs.
Coare
,,
ss 11
Anterior
Obro
«•
Tnnea
Tanc»
Emprèstit DipucaciA Prov
100*00 99'SO 100'00
K.faay
•
175
19
..
6*11
8*8» Plom
15
I 3
Fort de Melilla j Xa ariaej
107*50 IOS'OO Disponible
Setembre
6'88 S'81
Nom.
24 7/18 ..
Obligacions comptat
Setembre-Octubre... 8'8I 5*58
8*52
GAUCHÜ
Oper Diner Papat Octubre-Novembre.. 6*58 5*52
í'48
Flne Hard Para Rubber
5*53
S'45
Nord d'Esfw, prior Barceton».
Novembre-Desembro
S'4S NOTembre-Desembre
—
Lleida. Reun, T«r.. ,
Desembre-Janer . . . . 5*53
OLIS D'OLI V A
8*55 5*51
S'48
—
Villalba a S«jOTÍs.
laner-Febrer........
S'SO ht/ermaeii ae la rara J. RsoiS.
—
esp. Alm. VaL T«r. SS'SS 95'00 S3'2S Febrer-Man . . . . . . . 8*57 . . . .
Dia 29 -le se/e/n/·ri
8*32
—
Oscaa Ft", alL Un.
94'25 •4*75 Mars-Abril
5*59 . . . .
Els IOO Idtos, (&ri c i m ns
6*54
6'60
.
.
.
.
Mines Sant Joan Abadeses....
Abrtl-Malg
de 123*50 a 125*00 pessetej
8*58 Andalús
6'62 Nom.
Tarragona a Barc. y Fraasa
68'00 68*25 Maig-Iuny....
de 139*00 a 145*30 —
8*58 Tortosa
8'82 . . . .
Madrid. Sarag Alic, sèrie A . . 108'50 106 50 107 03 I r, -| r- •'de I48'09 a 151*5»
S'SS Borges
6*62 . . . .
—
—
— B . . I02'i0 I02'60 103*00 laliol-Agost
Baix Aragó
de 165*25 a ISO'OJ
—
—
— C . 85*50 85*50 86*00
Arritadeí felt maBt f tsla.l» is e» el Jii du'l' EsALBXÀHOKIA, 30 de setembre
—
_
_
D.
AnL-Ob-e Arul-Obra tació del Bogatell, 0.008 Idlogram». — Estaai ds VIUMadrid a Barcelona, directes
.1
19 1/32
18 8/18 nora, 0,008 l<L — Eatació del Nord, 0.030 (d.
Novembre .
—
— ReusaRoJ».
67'00 67*50
19 1/4
18 13/18
Janer
O L I S REFINATS
Alm. VaL y Tarra ;.. no ad ler
Sostingut
En caixa» de 6 bidons de 4 litrei
—
—
adherides
77*50 78'00
Regàs, extratergo
8*00 pesseta Cl 1» M
NOVA-YORK, 30 de setemire
Mad. Zam. Or. Vigo, em. l i i i
— saperfl.
7*00
—
—
,
Arul
—
—
— 1833
Antenof
,mi
La Trompeta.
8 * 00
—
—
—
— sèrie (j y H
..
Tanea
Obro
s.'
Taaea
10*40
Disponible
Asturià», Gal. y León, i . 'scrie
Imprempta y estereotipia. Fortuny. 2

G i n a

S I dr a l

Teixidó

T

o

m

.

do

SI

LO

Torns pera aücloaals
REPRESENTANT

dels torns y ülils de precisií

INCREÏBLE

j de les acreditades MnHhsV
mes suïsses marca arii*····
/

FtHinolaoo lay**»'

p o r a
s o n y o r
Tot cosit, sistema A M E R I C A , el
Mestre Se daasaflesalí
més acreditat per sa solidesa, al
y tali de societat
/'tra tallar sense caure en ridícul eo socieLat,
P R E U ÚNIC de pessetes X O S O
anca a la ensenvansa S'ad i . Ela que no la
posseixen se cans.- i q a i billen y serveixen
ui» d m^<. I I u>se pera un sol en
CARRER E S D U D E L L E R 3 , N.0 6 ^(PRO? LA RAMBLA dul :scimi
:s lelners y festiu». Cegos Boqueria, 3, ca

D. J O S E P PUJOL

fill de Oon m a r í é n del mitelx_ipe'l>do, ha presen at el THE ELIXIR
J Ú L on l'Expoa ci4 Intcrnacioml« * r
ma de 1911. ha sigut premiat amb ai^-o
ma y insígnies de Grand Prix, Gran we"
•honor v Meilalla d'Or.

\i ü M u M

a \i\ \m de \i

it^

de

EGÍPCIA

Correus - Acadèmia

Antorisada per la D e 4. Única que la
ment M «leJica an aquesta carrer 1 y q-• p T
son excel* t plan d e t . .. pot superar m »
gran vent it,e l'exigua proporció J un 8 jer
100 plasses, màxima a que < ha arrirat per altres si'ii.la s en l'anterior co IT >ca oria. S'admeten intens. I) re tor, l'Oficial nel Có», senyor Sorrals, P i r a d ; l'A igel. 14.
i——

í l I N F R " 2'* hipoteca, usdefruits y parts
U I I» L·ll indiTÍses, y sobre genres, pianos,
carruatges y toia garantia que co.ivinguL Rambla de Santa Mònica, 4 emreasol.

S o o lo tat

A.·Kx·e>n.lixxa

ia ÈÉÍ irortaní d'Espanya
- 20sncTrs3ls à telèfon - Central, Pelajo, 44 telèfon 1,113 - economia m m en els preus
E O P O I A es Túnica funerària que posseeix Cambra de Desinrecci(S,
y ràpid servei tant en la caImportant: LnoA servint
ca i artefacte srnss qne sig
prèviament desinfectat.
Nota: Esmerat
pltal com fòr» d'ell».

FUNDADA

ft

,

P. MADOZ. NÜM. i, PRlStlPAI.

NADAL

ARCS. 3 QUNT A LA PLASSA NOVA

ACADÈMIA COTS

i>r©olsld

pera mecànica y relloigem

El millor refresc y el més eficàs desinfectant del tubu intestinal- Demaneulo en botUleries,
kixes y drogueries. Cuidudo amb les falsificacions.

f l I M P D en ''* hipoteca j sobra ralor
J V C o k D l e s U f l l L · . n desde'l J per 100 anyal, en Ile
l l l o r - l o e a — tres, proprietarís, industrials J comerclaau* etc. C irror S. Pau, $4 desde I IJi per 100 al mes.
I M P O R T A N T "rte so! baix pera Uoi m r u n I H H i nar: set dormitori», sa16. memador. bany. ca efacad y .'ens coraoauats moiemes. Cirone, 1^, jont a Malloica.

Disponible
Setembre
Octubre
Novembre .
Desembre • •
f aner.......
Maia
Maig

.....

Antarfoc
Taaea
10 9 18
Nom.
10*15
10* IS
10*22 10*23
I0'28
I0'29
10*43
10*34
10*65

•

27*42
8*10

roca de primera cl.issj, a fi passaràs. Lentes
d aigua cristall insup.-rabla. Preïs rednits. Se
serveixen amb exactitut y rapidesa els encirregs dels senyor» metges y ocatistea. — Se garaotisen els objectes.

COMTE DE L'ASSALT CCABBEB N ;U), NÚMERO 52. - BARCELONA

••

83' 93
83'90
.....
84'15 N.iveg «-ió j l·i I rstna
Societat Carbons de Berga . . . . . . . .
OS'OO
Accions ft d'octubre
448' 00
Opor. Dinat
297'00
484'Oa Banc Hlspano Colonial
47'75 — Prestams y Descompta
16*00 Catalana (jeneral de Crèdit
80*50 Societat de Cridil Mercantil
109*05 F. C. Mod. a Zam. y Or. a Vigo
80*90 90*85
27*41 — Nord d'Espanya
— Madrida Saraj y Alac. 80*45 80*30
BORS4 DE BARCELONA
Comp. Reial CanalisiclA Ebro
C o t l a a c i ó oficial
Ferrocarrils Andalusos
Op·r.

'O'n

NOVA-ORIBAHJ, JO dt

^llflIWfflf* Ronaa San* Aníont, núm. 70
a U l U i i U l j » S a l m e r ó n , núm. 17 (Gra aia) l m \ i \ m \ \ m

Director; Don Antoni Raja

El> POLVOS CUSMÉTICS D E FRANC ueoeo en pocs minuts el pèl de qualse«ol part Ue! CM, nata se» arn i» y no toma a »ortir No irrita-! ruta Aiiuest de|4hton es utV
haste a l«s •ein·K· que mg iio píl moixí (»ello) a I» rara y brassos. pora m aix( IHI·I»
dcsn urlo. JM» „(«, - S c n v l a ce tificaí per corn|fln çn LLILRANSA de Oiro
UN PUT, £
P'C'·· reus si per endavant so rebon • f ' 1 , 0 ' Wu,u 0 " t " » d« corre*

••••

ticssol.

Classe especial de pirvuls. — ft imera ensenyaraa completa.—Segona ens .-nyansafinsobtenir
el Btau d; Bata llcr.—Còrners.—I li >m s.—Caligrafia.—l.iibnix - Gimn iaia.—Solfeigjr piano.

t7r!^^

«Cebollino paga sos deudas», y altres.

— totseb cent Impai»
Basc-Asturü. I . * hljotec»
•
2.*
—
...a
CariRona a Saragossa
•
Olot a Girona
Companyia General TramWe»
— An. Tr. Bar. Ens. G
— Tr. Bar. S. A y exl..
— Barc. Eloc. (j»nor)
—
—
(octubre). 86*50
Companvla Transatlàntica
Canal d Urgell
78*8»
Soc Gen. Aigües Barc. (janer). . .
—
— — (octibrs),
Comp. Gen. Tab. de Kilipiae»
General Sucrera d'Bspinya...
P01 do Barcelona, einp. DIJ.
.....
—
—
— I9o3
—
— Circul. 1909
—
—
— 1910
—
—
— 1911
Port de Tarragona
- .....
Bon os pref.—Comp. reg. Ebro.
Foment Obres y Construc... . . . »
Comp. Cot:os j AutoimSbils
Siemens Schuckcrt, Ind. El o
Socictit Valenciana Eloc
,.

Nom.
18*18 • O'OS
10* IS
10*30
10*25 I0'I4
10*38
10'52
I0'54

L A B O R A T O R I T E I X I D Ó , VUadontat, 48, v Manso, 64.—Barcelona

DENTADURES
CICISS

del

DE Acmi/MD KÈÍ a

j Exposició permanent de dormitoris, menjador^ despatxos, salons, etc.
Grans magatzems am i 1 a portes. Mondizàbal, númeio 30, j Sant l'au, 50,5» 7 54.

Coiegi Peninsular

EN CINCO HORAS
Estrena
L A SONÀMBULA

•

Setembre
Octubre
Novembre...
. . . . . Desembre.
Janer
Mars
Maig
luüol

IDEAL CIHE
Corts. 605 7607. entre Passeig de Gracia
y Rambla de Catalunya.

E L GÉNERO A L E G R E Envelat de la Plassa Major
E L GENERO A L E G R E

GUSTAVO WASA
Estrena colossal de la cinU dramàtica

S.* hipo
UwtS·
sèrie I."
— z*

Oran Saló Duré
executada per la »ev» cani.'l» de gossos
ens'ni-·trata.
E l 24 d'octubre. . . . .

LUXE

_
_
Valladolid a Mei do
Madrid, Cicet. Port,
—,

ESTRENA

Catíitrole del atorazado Iraneés

A

Comissió deportira del m del Tibidabs

E

DIORAMA

1911

ÜX·-Oa.oi^iEijL (Trave&aa de ies plasses de Santa >igna

Centre d'ensenyansa, essencialment pràctica de Comers
S ^ s V ? ^

N Y O R ü T E S . - P « c ú c a l School ol Languagc tLlcngae. Vive.) per p

^

^

^

ï^s

eM4^e0n^ïD-•tCàlCi,, ™™™ ' Teneduria d ,

n * ™ * ^ ™ ^ ^ ^

~

Hlbre»

^ P " ' } ^
K S ^ A L S P

^

^

