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Extraordinàries ocasions
BINT

Roba blanca confeccionada pera senyora y nena
Cosets — Bruses -- Bates — Matinés — Brodats
Puntes — Estors — Jocs brise-bise — Llensols
Jocs de taula - Tovalloles - Mocadors - Tires
Madapolans — Devantals -- Colls
Punys
Camises - Corbates, etc.

Preus excepcionals
QUI

TINGUI

TOS

que prengui l'antiga y acreditada p a s t a pectoral del Dr. Andreu y se la treurà ben
aviat. — Demanis a les farraacie».

Dr. Serrallacli . r í r , ^ ^

Consulta econòmica, de 7 a 9. Jovellanos, n.0 9COSES D E "LA VEU.,

E! senyor Bofill y Matas, redactor dc «La
Veu», y creador de l'estil roqncrol y uliravirolal çiie campeja on les columnes del
confrare conservador, no sab els mals que
produeix la seva escola, perquè alpins bons
minyons' volen escarniria plens ti'un sant
«perit ünilaliu y els en hi surt cada una
com un cove.
Així I anònim autor dc l'arliclo «El pecat de l'Esquerra •. publicat ahir pel confrare, b ó y vole^ accirnos a nosaltres, ha
rcolLsat un imperdonable atentat contra d
bon ^ist dels llegidors amb aquella barreja
de lecniusmes y paraules ferrenjxvs escampades com un bé dc D6u por les ratlles do
l'arlicle y unides amb cada conconlajím
q«c osferceix l'ànima 1 Què'n deuen dir en
Xenkis y en Carner, do l'estil d'aquest company que ha «can'adív amb tan gentil prosa
la mandra d«íls dipulals de i ' U . F. N. R.l
Seria curiosa una cnquos'a sobre aquest punt.
IVró, vaj;i. an aquc&l bon minyó se l i
pot perdonar la seva ignocencia en matèries gnunatknls; lo que,sc U ha de oorretgir
es laranla fe que posa t u aquesta brometa
verinosa qua l i han tpuhHcada» a «IÍI Veu»
y wi la qual tot fentse l'orni IJensa al dan.unt de nostres diputat» una acusació totalment falsa.
Els diputats de l'U. F. N . R. no tenen
•a coslum d'anar a intervenir en batusses
ile bogaderes com les ocorregudes en d darffr debat parlamcn ari. Entre on Gierva —
'fuo ha des|>ertat l'admiíació, diemne «cor'isana», dels de «La Veu» — y en Lerroux,
^ nostres diputats no tenen re» que ferhi
pwqué en matencs que afecton a falta de
'l'^radesa, .cap alusió podien diiigfrlosht.
Me-ntits el debat va manlenirse en l'ala do dignitat que l i pertocava, la repre^"'ació republicana de Catalunya, inlegra"í1 pera els assumpte» generals en la minona do Conjunció BepuUieana Socalirila, in•«fvingué en el debat, y no soJs hi Lnter^"Wgué siaó que l'inicàL .Ara quan la disc^ió
arribà al terreny Ile cínic diàkg de
mútues acusacions, llavors els nosircs di["iials j»ra i i * tenien que intervenirhi y
Pw això no van fer ho El mateix criteri
'J^'ieren sustcnlar en Ventosa y companys
d« minoria dels quals tan sa'isfota estó «La
y^"*! quan no obriren tu boca durant les
«"•aHcs den Gierva y den Lerroux.
.
què, aquests senyors que tont voten
«mfluin. on la vida política general esç&Qjola, no van de«nwnar lot aquest «reguit• a de ÉaLsofals y namUdes* que sogons d

divertit prosisla de «La Veu», digué on Lerroux? ,
O ca que «La Veu de Catalunya» creu
que no h i ha altra manera d'«influir» qua
íer el joc an en Maura, y que tot lo altre
bè eslA pera l ' U . F. N . R., la de les «provincianes admiracions», la de l'iestil apocalíptic», la dels «mandrosos diputats»?
No cregui el xiroi redactor de «La Veu»
que'ns ha «donada^ cap amargura. Estem
molt tranquils y no ens fan güre mal les
>C\TS escomeses. An et senyor Pérez Galdós
tampoc l i ha «[«resa» gens de glòria aquella olzegiUada finaL Lo únic que'ns preocupa fondament as pensar cn quina llengua apareixerà escrit et confrare del carrer
d'Escudellers si segueix introduint aquestes
modificacions on et llenguatge. Per alguna
tosa no volia ol senyor Prat de la Riba declarar la cooficialitat dei català a la Diputació! Se veu que'is coneixia ben bé, ais
>.us es'imats correligionaris 1

La supressió
de les festes
intersetmanals
(Pel senyor Josep Cervelló y Sadurní)
E! divendres prop-passat, després de llegir vostre just y raonat escrit, vaig agafar ki ploma pera contestorlo. En et meu
us feia avinent l'equivocació que en el meu
modo de pcn.sar y sentir havia paül el Centre A. de D. del C y de l'I,, encara que
en jusücia tinc de reconèixer sa bona intem&ói y a ínés us explicava la resposta que
aqueixa entitat havia donat al Foment del
Treball Nadonal on l'informadó oberta. Vaig
retirarlo despris do recullir les impressions
det dia, en vista d d manifest fracàs on quo
la hui^sia havia incorregut, ja que exceptuant ta Banca, les cases a l'engrós que
obriren ses portes no feien fpire pes comercialment parlant. Aixó en quant ol matí,
a Li tarde fou un veriable ridícol per quant
no passaíycn de mitja dotzena.
En. la contestació que us fan, no crec
arribeu a fervos càrrag complet de lo que
digueren y jo vull explicàrvosho bé. E l Centro A. de D. d d C. y de l ' I . divideix als
obrers en tres grupus: obrers a jornal, obrers de venda a la menuda y obrers de
venda al 'engrós. Al meu entendre han d'ésser quatre'ls grupus perquè s'oblida dels oblrots a preu fet
Analisem ara la conveniència que pugui
tenir cada grupu en la supressió do les festes que motiven aquestes ratlles.
Otrers a jornal, o sigui els dd ram d'obres. — Deien d'aquests que'ts era favorable.
De les impressions reculüdes resulta ser els
únics <p*B veuen amb agrado la reforma. Se
comprèn y no tinc res que oposarhi Aquests
poden treballar sense que'l seu treball tingui de perjudicar als altres.
Obrers a preu fet, fàbriques. — L'acord
prea per les Societats de tintorers y Uanquejadora y ^prestadora y dlindrairas us donaria la norma, si no fos que en l'immmse
majoria de fàbriques efc obrera np acudiren

Obrers de venda a ta menuda botigues. ~
D'aquests deien quc's conforma ven en treballar ^jles les festes ialersotmana's, amb
tal que poguessin gaudir plenament les dominicals. No hi Veig la ven lat jo, perquè n
la prfcíica, perdrien, les tardes de les psi
meres sen^c guanyar res en los allres. Els
diumanges quedarien com estan, malgrat hv
nir una Oei que es arma prou poderosa
pera esgrimir quan els convingui. Per qu4
no acorden fer lo que tenen liogislat, a gur.l
o dis^ist de sos queies? Així obtindrien Is
que de dret els pertoca.
Obrers de vt-nda n l'engrós. — Soluti.»
naven el cas demanant una compensació <'quinze dics a l'estiu. No sembla sinó que ' t
ha^ican caigut d'un niu. iQuànls seran D *
patrons que's recordaran de complirho? i \
«i algú per gran miracle ho oonseguia, tindria a punt uns quants durus pera fruirlo- ?
Si no fos perquè seria massa cicteas y ro
puc abusar de l'estimada hospitalitat d'EL
POBLE CATALÀ, us voldria fcr voare 00 n
la reforma no porta cap ventat ja a's patrons,
y en canvi perjudica considerablement als
obrera que no van a jornal, y m6s a molls
aegods <fje com cafís, balls y tota mena
d'espectacles, per fer en els dies féstius sos
majors hflMMn.
Qui ha dit monos paraules, peró més ben
dites ha sigut r«Asociación Mutual de Dependienlcs de Escritorio». Va ser més justa,
va protestar.
i No serà convenient moure a l'opinió de
la classe a fí d'eslalviarnos una espoliació
més»
Voalre affectíssim
JAUME BALAGv'ER

COMENTARIS
Els primers fruits
La tan exalsada influencia dels regionalistes
en els partits monàrquics, panacea que ha dc
curar lots els mals dc Catalunya, segons modesta declaració dels seus enginyadors, ja va
donant els seus fruits. Y, naturalment, es entre
eb conservadors, el partit ont se tracta de
exercir amb major intensitat aquella influencia,
ne aquests fruits de benedicció han comensal
'arribar a saonada maduresa.
Exemple. De tots els partits monàrquics no
hi havia hagut ningú que s'aixequés a defensar
el R. D. dea Barroso centralitzant a Madrid
les oposicions a notaries. Tothom l'havia condemnat unanimament. Diputats de les opc ·icions y de la majoria, tots els que sen havi ,'n
ocupat cn la Cambra popular, ho havien fet
en to de fotta censura. Y fins cl mateix president del Consell de ministres, successor -^3»
Barroso en el ministeri de Gracia y Justícia, y
company den Barroso en el Govern, declarà
en bones paraules que'l tal R. D. era una etzegallada.
Però ara li ha sortit un defensor. Y aquest
es el senyor Bugallal, diputat de la minoria
conservadora. Aquest senyor troba qpe'l R D.
den Barroso es una meravella y que, en lloc
de derogarlo, lo que cal es ferne aplicació
desseguida. L'home diu que no sab veure per
quina raó no han de ferse a Madrid les oposicions a notaries, com s'hi fan les de jutjats y
escoles. Per ell aquesta centralització es una
gran cosa. Y en quant a que'l R. D. vulneri la
llei orgànica del notariat, diu que la tal llei ja
havia caigut en desús y que no hem, per tant,
de preocuparnos d'aquesta minúcia.
De manera que s'ha Uuit la Lliga en els primers passos de la seva tan ponderada influencia. Aquí a Barcelona porta a l'Ajuntament
regidors mauristes que menyspreuea la llengua
catalana fins al punt de no volerne fer ús en
Consistori. A Madrid els conservadors, els
seus futurs aliats enllà dc l'Ebre, com ho són
ja avui dintre de Catalunya, se declaren antíautonomistes, a l'extrem de trobar molt bé
que's centralitzin a Madrid tota mena d'oposicions y avalen amb la seva opinió un R. D. del
qual protesta unanimament tota la terra catalana, R. D. que no s'havien atrevit a defensar
ni els mateixos companys del pare de la criatura.
Se dirà que en Bugallal ha parlat per compte propri y no en nom dels conservadors. Perfectament. Així ho ha declarat ell mateix, al
pendre nota en Carner de les manifestacions
del diputat conservador, contraries als desitjós
de Catalunya. Però cal tenir cn compte tpie,
davant de les declaracions den Bugallal, anüautonomistes y favorables al R. D. den Barroso, no s'ha aixecat cap veu d'entre'Is conservadors a defensar la tesi contraria. De manera
que, si es veritat que qui calla consent, y mai
com en casos d'aquests es certa la màxima,
tenim als conservadors declarats contraris a
les justes aspiracions de Catalunya.
Bon comensament pera la tan alabada aedó
de la Lliga en els partits dinàstics!
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VANIVERSARI
DE

"LA CONFÍANZA,,

Cada any la societat d'amos sastres «La
Confiar<za»," celebra diversos festeigs pera commemorar sa fundació. Una d'aquestes festes
consisteix en un banquet, que se celebrà
ahir en d Tibidabo, amb assistència de un
gros nombre de comensals.
No ^al dir que durant l'àpat, ben servit,
repià la múts (ranca cordialitat y armonia
entre'ls comensals, essent ds convidats ohse quiats y atesos amable y discretament pds
individus de la comissió da (estes y la Junta direcli%a de la Societat.
Presidi l'acte'l president de «La ConBanza», senyor Melgar, qui tenia als seus costats als membres dc les diverses juntes consultiva, de modes y directiva, y a l'hora
dels brindis ho feren els senyors Sanlamaria, Guitart, Alaman, Monlaftà, Prat, Pianxart, Carreras, Closa y Mdfljr, d discurs
del rmal llegí cl secretari do l'Associadó,
don Pau Olivella.
Tcts els oradors, que advocaren per l'unió (fels amos sostres y la disdplma en
l'Associació sigueren fortament aplaudits. Una
de les notes que sigué recullida amb més
proves d'aprovació y content pds comensals, (ou la declaració que feu d senyor
Mon ta n fi, de que hi havia cl desitg de construir en un solar de la Reforma un edifici
pera «La Gonfianza», així com pera escola
de sastres y instalació del Montepius.
Els comensals sortiren (orsa crmlents de la
testa.
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Notes polítiques

La qüestió de les Notaries. L
Cals, guix y ciment

a Joventut F . N. R.

Interpelació de D . J A U M E
CARNER, en la sessió del
Congrés del dia 2 de tactual, contestant al diputat
maurista senyor Bugallal,
que defensà el R. D. den
Barroso.

para obfiigir à todos à que vengan à Madrid
à celebrar sus opoiidones?
Pero ademàs do esto aspecto de «jnvBnienda, hay otro màs hondo en d problema,
y por es'o ha ag'tado dicho decreto tanto i
Gcitahifia. El noíariado vivc en nuestro país
en un contacto intimo con la vida espontània
dc la realizactón d d derecho. Nosotros, sofíor
liugallal, por desdichas de nuestro país, heinos víslo corlado d arganismo de nuestra
legislación. En Catafaina existe un derocho,
pero aQso'roB no tenemos, como aspiramos
& tener, Cortes para renovar nuestro derocho. Pues si después que tenemos podado
mostro óiTjmo kgislalivo, resulla que la organazación espontànca del derocho, d doreclio oonsududinorio, úraco que vi ve espontànco cn Gatahiha, d órgano màs au
toriaa.do do cs'c derecho, cl notario, sacerdot» de eslo derecho, el consejero de las
Eamilios, quo inlervienc cn d testomento y
actos im por tan les, no es pietsom muy cooooedora dd deioclio d d pals ó sólo conocodora d d mismo, por los libros, ^qué suoetferàí iCjoa S. S., Sr. Bugallal, que d dorecho lorai, que cn su mayor parte es coneuotudinario, ea fàdl conoccrlo por los libros?
Vo 1c asseguro à S. S. que he escudiado
dc labios dc notarios competentísimos, de
hombres peritos en derecho general, que cuaatk> so han visto en mi país en la noceslited
do recoge-r las ospiracioncs de los labriegos para consiítnar en las capiluladones matrimioniai-.s ciorios pa clos que d los querfan
tjuo fuesen la basc de su famiJia, d notario
se lia dicho: «no estoy bien preparado; no
oonozoo bi cn d al ma dc eslas inslítudones
para poder rodac'ar osas cop:Jiladoncs matrimoniales».

«Els G l r o n d l n a , ,
IVs» pendre j>a6ses.sió dc sos càrrogj U
nunirou diumenge pn^sot cn d seu local
aodal Atancu Pi y Margall de la Ikmviumte, ds individus que fornien la Jimlci Directiva de la Joven H« F. N R cEls IWranlfav (seedó de joves dc dit Ateneu), c «
tpata town olcgiUí ou nanmbkn de soc-ü,
• i ooostiluirse la malnaxa.
De primer unKivi se possessionaren detj
càrre^, sa canvi.nvn impiesiions r?cpiso»e1
dtBQnrotllament di la Jovcniui y se prenpicrun acords do tràmit d'intorís rBiaeionKs
amb ta marxa y rígim interior de la Junta.
Complint un precepte dols estatuts que nwn*
ramirao al menys un cop cada sotmona,
se amvingné que'l tal dia fos cn divendres.
Doprte, y com a final, sc possà a ocuparaa de l'acle Inaugural d'aquesta 3ovoie
m , d jjual se deixà pcaident d'organisadó
pera la vinenta ssssió que la Junta odebrí;
havent de ferse constar, oinpró, que's vol
donor un gran Impuls pera que dit acte,
f·c'B odebrarà amb caràcter d'una solemidtot política, constitucixi un gros éxlt pera
aquesta ordida y no\T.lla Joventut y a l'ensorna obtin^ii la major importància possible,

El Sr. CARNER. Sicnto mucho no poder deferir al ruago dd Sr. Presidcnto del
Consejo de Ministros (1) (El Sr. Presldente
del Consejo de Ministres: Camprcndo perfoclamanle d deseo de Si S.), però me crfio
en d caso de recoger algú nas afirmació ncs
dd Sr. Bugallal y la amstón pca-sonal que
me ha dirigido. Desde luego me importa
levantar acta de que una persona tan significada deí partido conservador como d
Sr. Bugallal, se levanlfi en d Parlamento
à iutereser det Gobierno la subsistència dd
l C . N. R.
Real decreto dd Sr. Barroso y la continuade Gracia
dón dd régimen que ese Reàl decreto sigAquesta en li tal celebrarà un sopor demonifica. (El Sr. Bugallal, D. Darfo: Lo ho
cràtic d prop-vinent dia 11 de febrer en
liecho por m i pròpia ouenta, sin haber conoommemoradó de ta proclama ió de la Resultado con na dic de esta Cimara.) De bo
públira a Esponja l'any 1873. Podran conrectificar é S. S. et boefao de que en Cacórrer an aquest acte tots ds que porlendxin
laluna se hayan Verificado dos «mectingij
al Gens dc l ' U . F. N . R., admcynlsc insy se hayan formnlado a'gunas protcslas, y
cripdons al preu de 2 p^ssetos f.ns ol di.v
que ésta haya sido la única oposidón al
sable, dia 10, en l'hostatgí dd Centre (LliRetd decreto que nos ocupa. Este Real debertat, 2 y 4).
creto ha tovanlado pro'.e^as, no só lo en Catalufia, aino cn Mallorca, d oir > dia lo eseiichébamoa dc labios dd Sr. Rossdló; en
Ajaiversarl
Valencià y en otras parties de Espafiu, y en
Amb motiu do l'aniversari do la proelas
Catakuio, no han sido dos «meeiings >, han
ruarió de la República, el Con're d'Unió
sido muebas dooenas de «mectings» los ceRepublicana dd Districte V I I donarà un
fetrados; han pro'eslado todos los Cofegios
«krndi» d I f do febrer, a les deu d d vesnotariafes y de abogados y han sido todas
Esto derecho consuetudinario es predso v i - pre
tes fuerzas vivas de aquella sodedad las virlo, cs preciso ser del pals para conocerlo
LTcsmentoda cnlilat se complau on inviquo sc han opuísto al Real decrolo y S la Inlimamente. No hay nadie, por Lluslraítlo
tar a totes tss eodetats y comíi^ona^ia.
tendència que significa.
quo sea, quo supla estos conodmientos fnTampooo ha estado fen lo derto S. S. limos.
L a Tribuna,,
Pordone el Sr. Presidente dd Consejo de
al explicar la gènesis de las disposi dones
Hom rebut d primor número de «I^a TriIqgislativas rdalivas à la organizadión d d Ministres. R calmen te estamos entrando cn buna», diari que publica a Madiid l'empreNotoriado en Espafin. Su seuoría presentaba una inteapcladón. Ya que està anunatadH, sa proprictaria del diari barceloní d'aípicst
antacedenles, pero yo debò ractificarlos. Yo para entonces yo recogoré las indkaioncs mafcíx nom El format y la presentació són
pregunto à S. S.: &ha tàdo ^erogada por dd Sr. Bugallal y podremos dar mayores des- iguals an aquest confrare. L i dcsiígcm llaralguna hk ley or^nica d d Notariado? Si snvolvimiínlos à este problema quo tanto gt vida.
la única ley orgànica d d Notoriado no ha nos inlercsa.
sido dea-ogada por ninguna tey ul'erior, esta
V *Aaaamblea
loy «ihsi'te, <T_ la única k ç ü i d a d vigan*•* lerrousUta
te, y esta tey, Sr. Bugallal, no fué modifiL'Aasunblca que'is radicals tenien nnuncada por un reglamento ó Rea! decreto posdada
pora el dia 11 del corrent ha tingui
Intervenció de D. J A U M E
terior en d sentido indícado por S. S., y
d'oplaraarse, perquè cn lerroux y demés diCARNER, en la sessió del pnÉM radicals no jxxien ossislii·lii, ocupnl.s
ho de precisar mejor en qu6 oonsislió to
ocurrido oon posterioridad à su j«romulgaCongrés del 3 de l'actual, com estan en l'obslrucoió parlamentaria nl
dón
contestant al senyor Lerroux. Congréft.'
La tey 3 d Notaria do determina en un
arlículo, que es fundamental, que os d que
Et Sr. PRESIDENTE: El Sr. Carner tkne
tia servído do base para que en los «mee- la patabra,.
lings» oclcbrados en Ca tal una, todos, uno
El Sr, CARNER: Sefloies Diputades, sin
de el·los yo, hayamos dicho que el Real animo dc provocar, poro sin d propósito
decreto publica do por d Sr. Barroso era tampooo de rdiuir un debite, comprenderéis
anliconslitudonal, quo d ingreso en d No- duc desdo cl moinonto que en d m j , de
lariado sea por oposidones, que se hagm Didombi-e dol aflo 1910 hube de cx]»lannr
El doscano dsntlnicvl
cn las Audicncias. Decla S. S.: «Esla dis- auto el Conifreso una interpeíación sobro d
En la conferencia e d e b r a d a entre'ls sonyo's
posición de la ley fué bien pronto modifi- oonderlo de cemento, cal y yeso d d Ayun- governador, arcaldo y una comissió do la
cada.» Y ioómo fué modificada? /.En qué tamiento de Barodona, yo tengo alcóluta Associació de la Dependència Mercantil, nconsistió la reglamentadón y los ReaJes do- nocesklad de que consle también en d «Dia- qwsta va posar de manifest quo la Itei dd
cretos posteriones durante màs de treinta rio do las Sosionís» lodo lo que oon poste- descans dominical s'infrlngdx e a una proaftos? Gonsistió en lo siguiente, y es preci- rioridad ha ocurrido, y toda vez que se porció (^ic exceddx al «noranta nou per cent»,
so indicarlo claramente, porque esto os fun hu presentado un documento ptua unirse scgcais inlormació que 1 diumengi prop pns(lamentat. Las oposic.iones, en cumplimiento al «Diario», yo tambiàn voy à rogar à la sat van fer comissions compostes de d'ta
de ta loy, se celehraban en las Audicncias Meai que so publique e s i í i m o o r o docu jpts d d governador (qual atenció agra i nen)
y todos los notarios ingresaban par oposi- Jnento que da l i explicación dc oslc asunlo. y ddegats do l'Associació do b i Depjn'lencia
dón. Lo quo pesaba era que luego, los notaSc Irala de un documento que sc ho lie- Mercantil, doncs encara que s e m b l i exagerios que habían ingresado por oposición, por
cho
públitio por todos les p?riódicos do Bar- rada ddln xifra, sí so té cn compte que'is
medio de ascensos ó por medio de Irasladios,
celona,
ha ce bien pooos dfeis; yo tomo la magrlaems a l'engrós, cascs (fe tapísse-ia |)f
dentro de las masmw Audiendas, iban BUferreteries, quo ja tancaven nbans de dicbiendo en las escalas dd Guerpo no'arial; noticia d d número de «La Vangoaniin», de tarso dita Ud, resultarà una veriíal, que ntvü
aqudla
dudad,
correspondiente
al
dia
l.o
pero ei ingrtso de los notarios se bada
pot negar, lo que afirma l'A. D. M. |a
sio.mpre por oposición en las Audiend-is. del mes corrienfe. Dico lo siguienle:
qual so troba di.s[>osada a provyrtio cn qualr
«Las
rcghis
jiara
la
recaudadón
dd
arbíCnando ha venido la perlurbación posterior
«rvd moment.
ha sido con motivo de un Real decreto trio sobre cal, yeso y cemento aprolxulw
Ara bé; davant d'aquest es'at de costa,
de 1901 6 1902. si no recuerdo mol; este (nótdo d Gongreso), aprobades en la scse
va predir o les ou orila's, per cn'cndie
sión
últimanumle
edebrada
por
d
Ayunlacs d origín de toda Li perlurbación notarial.
Es claro quo esto tiene na anteoedentes y miento.» Por consiguente, Sres. DijHilados, que sols an aquestes incumboix d q.ic le
sus precedcntCK en ta mania oenl raliradora, las reglas para la recaudadón d d arbitrin Uds siguin complertes, que p d s medis qif;
quo es una de las cosas que màs corroen que estón aprobadas en la scsión do la úl- estan el seu alcans pro.Jirin q u e no Bigol
la orgvrózacian d d Esado, y uno de los tima semana del mes de Encro de 1912 por Uotra morta una llei q u e t m ofivoivix u
defectes que nosotros màs combati mos, la d Ajuntamicnto de Barcdona, son Las d- l'èferndit obrer mercantil.
Davnnt do les manifestacions (fe ditei numania cmtralimdora do que en Espofia to guicntiffi:
torilats
l'A. D. M. creu oportú fer públic
No
has
Ico
por
no
mofestaros;
pero
niego
das i s oposkiones tianen que edebrarse en
Madrid. En ^íllldrid se celebran las oposirio- al Sr. Presidcnto que se sirva autoriair su lo •egüent:
Que té'l ferm propòsit de que'is seus dreta
nes de jueces, las do profesorss, las de po- insordón íntegra en el «Diario dc las Sono
siguin trepiljals y que dintre de la més
siones».
licia, las de correos, etc. í E s esto una venrl·lics biiu; de esto deduzoo una afirma- extricbt legalitat rocornerà a tots els extrems
laja? Predfnmente nosotros combafimos la
organizadón ocn'ralis'a dd Estado, porquo dón, quo cs la que me inloresa hacer cons- tfJB siguin necessaris fins vwiro implajílnl
enlendomoB que el Estado, por cslu or^cni- tar. Ha torminado, Sres. Dipulados, la g » - llmpcri de la dita llei.
radón exaesivamentc ccnlraíisla, està com- tión do la mayoría radical en d Aycinlam « nio ï a l'exposar a l'opinió pública aques'm
plcfajncaito divorciado de la sodcc'ad espo- de Barcdona en 31 de Diciembre in-aJo, manifestacions no la guia a l ' A . D. M.
fiola, y esto es uno de los fundamentos de ha tornado pwpàirtii el ouevo Ayuntamicnlo, altre C q u c l d'adarir les informacions |an
en d oual DD tiene mayorla el partido radi- contradictòries que s'observa enlie les donuestras doctrina».
cal y donüro dd mes dc Enero <Bcla el nades cn ds Cantres oficiala y les que's <fesCbro ea que à ml no BB me oculta la Huevo Ayuntamicnfo ha reg'as organi as. las pnnm de la realitat.
diferencia <^«c hay entre et orguasmo no regbs por virtud de las cuales debe h »
Oonvooatofla
ttirial y otros orfjmLsnios, en Los que se oerse la recaudadón d d impueMo sobre d
acude al rigirnou de la oposidón edebrada JTSO, la cal y d cemento durante d afio
Avui, a les pou dd vespre a l'Agrupació
cn Madrid Pero sosíengo que ima de las de 1912. No cxlrafiarà la G'imara. qiio ri Obrera (Joen I , Clot), tingué lloc una reunió
causos de la dobilidad1 d» la vida espafiola cn et aflo '1911 no sc ha rceanulado este pera Inudar dOseumples interessants.
es la centralizadón. Es d vido de este ré- arbitrio, porque no BO han diclado las regimen, y CBO vicio y ese ddecío produce glas orginicas para su recaudadón, que d
Suacrlpoió
cn los organismos nolariales deploral)Ks dec- actual Ayuntamicnto so ha visto prwnsado
Scte
prega
l'inserció
d'aquestes
ratlla:
tos. ^Porqué? Decín d Sr. Bugallal: «No ú diolar, no ex Ira fiar.'i la Cimara que en
estón todos los dudadanos espanoles en igua- d curso dd afio 1911 se presento dc este
Havent acordat la Sodetat d'Obrers Cotles condiciones.» No, Sr. Bugallal, no es- arbitrio una recaudadón mezquma
nrs «La Fratomul», continuar en sa noble
tón. (El Sr. Rossdló pide la palnbra.) Yo
Por to demàs, yo hagi cwister (fie sin actitut, davant de ^'incomprensible conducta
sé (fio muchos notarios que actualmente lo alterar punlo ni coma mantengo absol uta- seguida envers els pbrers per lis entitats pason, si se les bubiese obligado à venir à mente todos la» afirmaciones que hiee al tronals, d Genlre Plà de Bages, Soieat ogsliaeer ais oposiciones en Madrid, no (igura- d<mrrollar la interpdación sobre esto asunto na a \tÀb lluita política y nocÉai, ha deUcrminal
rían hoy en d' Cuerpo hotarial, porque no en e* mes de Diciembre dc 1910.
fer púUica manifestadó de simpatia on pro
hobrian tenido posibilidad pera dlo.
de düs obrera, obrint una suscripció púbQra, pera auxiliar amb son ns.·ltal, an aEn Gata hi na tenemos un noíariado briffsOt que més ho neccEsiíin
Uaníe, brillant ísimo, que honra à nues tro
A^fiaesta sustripció estarà oberta tots ds
país, y mucha parte de este noíariado se
dirs do neu a dobn de la nií. en son hosha formado con muchachos muy humildes,
tetgB aodal, Aribau, 21, baixos.
nmy poqueflos, que no tenlan, Sr. Bugallal,
el dinero nocesario para gastar on una estanRounló
cia de varios meses en Madrid, con objeto
de tomar parte cn una oposición. i Y por
La Comissió «Pro Presos» crida l'atcndó
del Dr. C U I X A R T
qué deben ^er de peor condición los hijos
da trttai les Sodolats obreres y comissions
de Cataluiia, ó de Galícia, ó de AnAiluda
reorgwísBdora», petm que anvhn un <lefega<
TÒNIC RECONSTITUIENT
a ta reunió que demà, a fes nou d d MSSDe gran valor a I època de la crescuda dels nena pro, tindrà lloc a la C e r w x r i a cPJ Pro(i) r: ur'.r . • - li havia prafai qua tcuuaciita j'50 pts. en farmàcies y Arc del Teatre, 21, Bar na
gneso», carrer Nou de ta ItajnUa, 43,
l*ai dc la paraula.
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ROMEA

uneix fa Comissió y en nom de b mateixa
son president, el senyor Duran y Ventosa,
numifffita que's deneguen totes les subvendons a e n ü b l s pollüques y al Museu Pedagògic Experimental,
El senyor Guerra, tot enfadat perqu* se
li ha negat una subvenció a b Fraternitat
Sansense, diu que deguebmen: a.itorisat pol
nnundar que a b casa d d davant ds radicals se pendran ta revanxa y s'oposaran B
que's concedeixin milers de durus dc subvenció a entitats catòliques.
El senyor Duran l i contesla d. fennnl algunes societats combatudes pel senyor Guerra
per havérsdshi conceeiit subvenció, sostenint
que no's tracta d'enti'als polítiques d'organisadó electoral, com havia assegurat cl jonyor Guerra.
Aquest msisleix, hi interv é breu mi nt d senyor Pdíort y se rebutja l'e^mcna dd senyor
Guena.
El senyor Roig y Armengol manifesto la
seva dtscónioniK·lal amb d tfictamen de subvencions y amb l'aditut d d president d'Instrucció, senyo.- Duran y Ventosa, que oprofitantse de l auscncb d alguns individus de dita
Comissió ha modificat un dietunen que havia estat pres per unanimitat.
El senyor Duran 11 contosb int.'nbnt (lefmsarse. El senyor Valen l també hi intervé pera combatre'l dictomon y sobre tol
nl senyor Duran, d d qual, corn a bon filosop, comensa íenlnc'l retrat moral, forsa cncerbl. Diu que'l senyor Duran ha modificat la convocatòria de les subvencions y
la Irudició de b casa, puig abans no's miraba si's tractava o no de sode'ats polítiques Ics que demanaven subvencionSj amb
tai de que donessin ensenyansa gratuito.
El senyor Duran l i contesta també manteninlsc enèrgcamcnl en son criteri.
El senyor Jansana. cn nom do la majoria
de b comissió d'Instrucció Pública, se fa
iulidari de l'actitut d d president d'aquesta y explica extensament lo ocorregut en d
si 3e la mateixa en l'assumpte dc Ics subvencions.
Finalment se posa a votació d dictamen,
oue os aprovat, amb ds vots en contra dels
íi^utob federals nacionalistes y lerrouxisks.

El senyor Roig y Armengol comensa recordant que ja en 1910 va exposar el criteri
do la miuoria federal nacionalista respecte
de los obres dc restauració del P.üau de la
Qveralitat, q w era el de pressupostar les
obr^s per Ics diverses seccions amb que se
— I * de m m paraula dc Ica ciències TD&
havien dc dividir Irs mateixes.
«fiques soi.A- llevat dc o.xvt·&a cs la CereviLa B o r s a d e l Trabatl
Repeteix per lo tant com aleshores, el desilg
BÍna-c.'tr'.>6iil'a-Artigu<«. En larmacics a 5
Se dona lectura d'una comunicació ofi- de que les obres dc que'n siguin susocp!iJ
peeeetes wi)poíla;
cial de la Junta dc govern dol Museu So- Wes s'efeeluin per Bubasta o concurs, malgrat
cial a la Diputació, parlicipontli l'haversc els inronvenicnls d'aquests proc d:monts que
Per especial autorisació dol senyor minisinstalat, comensant a funcionar en el P. do reconeix com el senyor Forcada. Aixi se potre «TInstrucció PúWica de Fransa, l'Obeerla Diputació la Borsa del Treball de Bar- drien fer obres per concurs o stibasta pn
valori Nacional dc F'arls presentarà el moaquelles que no tinguessin caràcter predocelona.
num'-nla! Atlas íologrúfic de la Uuna, dels
El senyor Verdaguer y Callis, que cs pre- ftiinaiitment artístic,
senyors L/rwy y l'niseux, en la Exposició
Peró com que oquicst assumpte ja ha essident de la Junta dc la Borsa, explica els
general d'I itudis Ilunars que, baix fa preantecedents y l'orçpnisoció d'equesta y pon- tat suficientment debalut, no ha volgut residoncia de l'Exon. senyor Baró de Bonet,
dera Ja importància y els beneficis que d i - no^Tulo en la esmena que junt amb el sese celebrarà en la noslra' Universital el proptes instituejons pnflen reportar y reporten nyor Suno! ha presen lat.
vinojil mes de maig.
LP. essència de lo proposat amb l'esmeni
en altres paísos ont es ton més nrrelades,
In Societat Aslronómicn dc Barcelona m
cn <liversos aspectes del problema obrer, en- ha sigut buscar una fina lila I pràctica: la cle
rebut ja amb dit objecte, les 83 grans la- CONCERT
tre ells el primer, en els lemps do Bpro acabir la sagnia que representina pera la
mines que constitueixen l'esmentat Atlas.
El prop-vinent diunicng; n dos quarts de forsós.
Diputació continuar com proposava d diceme do la tarde, tindrà lloc a la sala de
taaen del Departament Central Tal com qiieDemana
el
senyor
Verdaguer
a
tols
els
—Frontó Comtal, dijous, nit, debut Navarreto. concerts dc l'Avinguda d t l Tibidabo una audiputats que prenguin la nova institució so- da ara d dictamen, aquest detalla com s'indició organisada per l'Acadeoiia Ainaud, qtinJ
vertirà la nova consí^iació pera Ics obres.
D. E. Ciurana ha traslladat el seu maEs clor que fora de desitjar no invertir mós
gatwm de teixits de cotó y flassades d»
quanlitals, que's podés donar per acabadf s
llana de Mallorca que Icnia al carrer de
tos obres amb ]a consignació d'enguany, peró
Girona, 19, al carrer den Roger de Uuria y dirigida pol seu metre d^n Enric Ainaud. ' ^ . ^ ^ P u & ï é
fwsc o^sarse, al aixó comprenc que cs impossible y no podem limitar les iniciatives de les futures D i (Lauria), 54.
________
^oncert Brandenburgués,. den J. S. Bach, ^
an a ^ r s i tenen fonament putaciciis. (Molt bé cn la minor p
t-Wagalzeims E L BARATO. Darrers dks que tan bon record ne guarden nostres filarRectifica el senyor Guerra (Ii< ni rpie b raalgunes quei
de i v Ix d w s de preua.
mónics d T r - Z r * fun!Zmca ^ M a ^ inScrils
dkals no s'oposen e que's pstin diners en
inscrits
en
1.
la
B
c
r
L
en
diversos
diaris
de
ens cl va fcr conèixer l:i primavera passada
passada „noslra
„ r ( „ ciutat
„;,,,..
les obres del Palau perquè ells són més caEntre Ics diverses personalitats amb el con- en sos concorls al Palau de la Música.
El senyor Verdaguer negu cn absolut ésser lalanúles que ningú (aixó són puniulos'. li
curs dc les quals compta l'Institut Médicveritat les denuncies formulades pols quei- diu cl senyor Roig), peró que lo que demaSocial <le Catalunya wira ses pròximes conxosos, lamenta lo dit pels diaris y ofereix nen y lo que volen os que's fassin bé y lean aquests y a tothom donar Iota mena de galment Acusa al senyor Roig y Armengol
tertaidjus, figura M. ae Midny, professor de
detalls y mostralshi tot el funcionament de a'haver incorregut en ím renunci (ja quo ell
llcgiíilació social a l'Universitat dc NeucM- P u b l i c a c i o n s
la Borsa.
tel.
fou e! primer en demanar les obres per suHem rebut:
El senyor Puigpiqué rectifica brevíssima- bosto' y d'haverse abrassat amb la majoria
El número de «Ilojas selecta» corresponent
—El dese^ulibii nerviós, la nonraslenií, a febrer, que no desmereix dels més notables. menL |
y en representació d'aquesta amb el IX-perhisU-risme, debiHlnl, anèmia y desordes de
Entre'ls senyor? Guerra y Verdaguer s'en- tamení Central.
la nulridó se curen amb el tDinamógeno
t a u l a també un diàleg respecto al proco-1 m intervé també cn d debat c! senyor
diment d'decció dds representants de les Sufiol v després de dir algunes quantes gt
Saiz de Carlos».
organisacions obreres dintre de la Junta de doses y oportunes paraules als «brrucos» ragovern de la Borsa. El senyor Verdaguer diu dicals, pregunta al president qué ha fet aAvui, dijous, dia 8, donarà a l'Associació
que trasmetrà a la Junta de la Borsa les q u d b comissió que's va nomenar pera recaD E LA BARCELONETA
Catalana d'Estudiants (Tallers, 68 bis, prinobservacions d d senyor Guerra. El senyor bar d d poder central b devolució d'aquecipelí cl president de la mateixa, don EsValentí, que forma part també, de la Jun- lles quan&ats que d'una manera ínjusto \KX
lanisiau Ruiz, una conferencia pública soH o r a s de visita a l O l s p e n s a r í
ta, manifesta lo maleix.
dl tó avensades b Diputació. Y fa b pregunta
bre! tema: «Actuació de la joventut escoMòdlo públic gratuït
penpié b troba m d t enlbssada amb la qüeslar universitària durant el present curs. —
tió "que's debateix, ja que la Diputació té
Protesta dels estudiants contra «EJ Progreoecc^tots més perentorks que satislcr que b
so» y acontcixemenls escolars del passat no- Medecina y Cirurgií: dimars y divendres, de
restauració d d Palau.
sis a set del vespre, a càrreg del
vembre. — Do cóm ha complert el seu coE
l
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doctor Farrcras y Munner.
El senyor Prat l i coutcsb que no es verimès la Comissió nomenada en el míting de
A les 12'20 s'entra a tractar d d dictaSe dona compte d'un dictamen referent a feblcuicnt oportuna b pregunta del senyor
l'Hospital Clínicj»
men de la comissió d'ï Governació respecta
L'acte coincnsarà a los sis do la tarde Nas, gola y orella: dilluns y dimecres, de sis b continuació d'j les obres dol P. de b Go- Sufioi. peró diu ou aquest que b couibsió a l'expedient instruït amb motiu dels abua set del vespre, a càrreg del doc- neralibt, al qual s hi presento la esmena que esmentada ja treballarà.
sos comesos pds adminislradors dc Sani
tor Moreu.
segueix:
EJ senyor Roig y Armengol, amb temies Boi.
-Frontó Comtal, dijous, nit, debut Navarrcte.
de
frun
energb,
contesta
a
les
acusadona
«Supressió de les últimes paraules de l'aMalalties dels ulls: dijous y dissablcs, de sis
Primerament se dona lectura n Ics cona set del vespre, n cArreg del doc- cord que's proposa y diuen «sin emprender que li ha dirigit d senyor Guerra. Amb gran clusions del dic'amcn de b majoria y a
Avui, dijous, comensarà n explicarse el
obras nuevas mienlras no medie ncuordo Momiencia y amb l'assentiment unànim do les <ld vot particular de les minories y imtor
Fontana.
curs de Fisiologia y Higiene que donarà a
de b Diputeción», y que en son Hoc se di- Iota la minorin rebutja cl nom dc catobnlsla
l'Ateneu Enciclopèdic Popular fCarmc, 80, Malalties de criatures: dilluns dimecres y gui «dctellando un Ics el arouitecto provin- que s'ha alribuit a sí mateix d dipubl ler- mediatament se posa a discusió.
principal), don Josep M» Bofill y Perera,
divendres, de nou a neu del matí cial b distribución que dene darse à ta rouxi-!a y l i diu que no són més q.ie parauvisprtsident de la Comissió d'Extensió Unia càrreg del doctor Roig.
cantidad presupivsta nora este aflo, tenitn- les i.e miüng totes les acusacions d'aquest
E i vot partfoutmr
versitària d© l'Associació Catalana d'Estudo en cuenta que queda agobda b suma de
En'rnnt en d fons dc l'assumpte, nega
diants, tots els dijous, de nou a deu de la Assistència a ports: dijous y dissablea, de 800,000 peselas distribuïda a b totolidad dc que ell no sigui avui. com el primer dia.
En . b nostra edició d d dimars \a punit
onze a dotze del matf, a càrreg de las obras que doberàn eteduarsc en cl ci- partidari de celebrar per subosli Iotes les blicàrem també les conclusions d d vot parla cirurriana donva Isabel Rabassa todo Pabcio, con cargo al empréstito efec- obre que sigui possible, procediment que ticular formulat p-'r les m i n o r i » dc la coRevista humorística. —
BofiU.
luado> — R. Roig y Armengol, A. Sufto!.» a p ar de les constants deman !cs de b missió do G o v e m s d ó contra d dictamen
P I C A R O L
30 cta. Sortirà dissabte.
mjnn-ï» no ba \"olgut ac>x'píar la majorb de b majoria d'aques'a. El vot particular,
El senyor Roig y Armengol defensa ia j que ell ha dit ja en la seva defensa /le que va firmat pds senyors Puigpiqué, | I i presa en considere.ci6 de l'esmena, diem que ('«Bmcín que reiterava. Peró dintre tíc b * y Forcada, Morals nacionalistes, y p d
El divendres dia 9, a dos quarts de cinc
aquesta no té altre objecte que limitar l'es- Bnelitit prfctiea de l'esmena y nmb Bq»ielyor Ullcd, radical, es un extens y node la tarde, cn el hostatge de l'Acadèmia
fors que b la Diputació en la restauració rte Ua silvetot pot perfectament rotar b minoria íabüíssim document, cn el qual, amb tota
y Laboratori de C M. de Catalunya (Pordit p ò b u y pera veure si davant d d pian el di lamen reformat del Departament Cen- precisió y seren'íat, s'exposen ds abusos y
talerrissa, 6), d doctor Sorral lach donarà la
que presenta l'arquitede pro\TncjaJ se pot tral- EI senyor Roig y Armengol a l'acabar ddectes d d manicomi de Sani Boi y s'assisena conferencia pública del curs d'UroUobar medi de satisfer els desitjós d'alguns es (dicitat per Iota b minoria. En el públic senyalen en d l camins pràctics y vbbles
logia, oue deserapenya a carreg de diía Asdiputats de que's treguin a subista algunes «e scr-irn també nombroses veus de molt bé! pera acabar d'una vjgida amb l'explotació
N o v a Unim d e t r a m v i e s
sociació.
obres. ,
de que, cn aquest servd, os objecte b cormolt bé! y grans rumors d'aprovació.)
El gerent de Ta Companyia de Tramvies
poració preVmdal.
Se pren en consideroció l'esmcma y d pre—Pera ei que necessiti receptes y t-spé- ha comunicat a Varcalde que aviat comenEl senyor Bartrina rectifica també Ueglnl
sident
proposa
quo
abans
de
disculir
el
dicComensa d dictamen amb un detallat hiscffics no hi ha casa millor ni més conve- saran Ics obres d'emplossamenl de la línia
tamen y tots ds altres on que hi hagi dis- ana Jiisia de diverses obres cleciuades per torial de lo ocorregut desde que on 8 d'anient que la Farmàcia Amargós, Plassa San- de la Rambla tíc Catalunya a Sant Martí cusió, se vagin aprovant lots aqudls contra concurs.
—Peiró tot aixó no consta en l'expedient, l i gost de 1910. d senyor Puigpiquí, vocal
ta Agna, número 9.
amb un ramal al Clot.
els quals no demani b paraula cap senyor
ue b Coimssió Provindal cn aquella data,
diu
d senyor Guerra
diputat, y quc'Is altres sc doixin pera desIcs queixes que bavb lormulal la
—Peró és veritat, y s'han fel. replica el reeullint
prts.
prempea sobre'ls abusos que's suposaven co—Tots els metges recomanen ha CREMA L a d è c i m a d e i a
senyor
Bartrina.
cl
qual
acaba
dient
que
en
Així s'acorda, y d stnyor l'nit de b Rimesos en l'assíriencta cds asslbls en d
MONTSENY, extracto pur de llet, pera la p o b l e m a g r e g a t s
va abandona la presidència pera reunir d les noves obres que s'han de fer se /aràn manicomi, va dirigir una Tnoció a l'esmenlactància.
El ministre do la Governació ha telegr»- Departament Central. Y ocinw d lloc pro- iotes les que's puguin por concurs, segons lo tada Comissió Provtndal. eiicamina(b u que
Avui, a dos quarts de nou del vespre, don Sat a rartnldc:
sidencbl, per segnna XTgaaa, l'incommen- ü t en b Memòria de rarmiilede.
se practiquessin l··x diligències necessàries pe—Aixó ho diu d dictamen del Departament
Jo.-p Maluquer Salvador donarà a l'Ateneu
«Recomiendo con todo interès al minis- surable don Pacia Amieuct, cl qual va do- Central?, prefiíoita el senyor Folguem y Du- ra b comproratíó do Ics denuncies.
Obrer de Barcelona una conlerencia pública, tro de Hacicnda los descos que expresa en nant per aprovats nombrosos dictàmens de
Se soslé després que fa resoludó de l'exdesenro llanl el tema «La elecció proporciona
mer tràmit dc Femení, Instrucdó, Governa- ran, molí oportuiument.
pedient manat iretruir en fa sessió de 28
su
telegrama
respecto
à
neduedón
conlri—No,
poro
constarà
en
acta
y
serà
un
aon el projecte dc llei dc Tribunals Indusció y Hisenda.
de mars de 1911, no b n sols ha de comb u d ó n industrial y aplazamicnlo cobro actrials».
Després se sospen per breus mora en Is la cord de fa Diputació que s lia de complir. perrire b comprovadó dels tels denunciab
Finalment y amb aquestes manifesbcions cn la Memòria dds dodors Corofcu, V i tual trinuslre deseando l o ^ a r complacerld sessió pera que tomi el Dcportament Central.
—Frontó Comtal, dijous, nit, debut Navarreto.
Rcsiuada, diu d senyor Prat quei Depar- ;'aprova d dictamen amb d vol cn contra llar y Ferrer, «sinó que compren també una
B s e r v e i militar
bment sdicita que s'incorpori a l'orde del Ida quatre radioaIs.
aspiració, un ll···-"ii·i desitg que avui apaEl president del Consell ha dirigit d se- d b un dicta mon sobre la moció del senyor
S o s p e n s i ó reix com una evident necessitat, de millorar
de dements, d'organisarlo facultagüent telegrama n l'arcalde, en contesta al Barata respecte a l'aumcnt dels sabris dds
Per cinc minuts K sospén b sessió pera dtivaservd
y ca potasses ca miners. Així t'acorda,
y administralivíunçnt, conciliant ds deS u c c e s s o s
que aquest l i envià respecte al pego de les peons
posajse
d'acOTd
respecte
al
nomenament
de
com també, a proposta d d mateix senyor
vers humanitaris de benefiecneb amb ds
quotes exigides per la nova l l d de rodute- Prat, que'l senyor Verdiguer y Callis passi dos diputats pera vocals do b Comissió mix- interessos dc !a Diputació, quo destina al
ment :
a ocupar b vagmt deixada pel senyor Bar- ta do reclutemcnt y dc dos suplents.
sosteniment dds malalts alienats la setena
UNA
MORT EXTRANYA
T o r n e m h l l part d d contingeant provincial, conslituint unn
«Me oomplazoo on conteslarle la loy no trina en la comissió'd'Hisenda.
A tres quarts do sis dc b tarde fou porEI descans dura deu minuts. Represa b carga feixuga pera d pressupost y que metat al dispensari dc Ca la Ciutat el nen exige ni podia exigir nueva aprobación de
M é s d e l e s o b r e s d e l P a l a u sessió, se procedeix a la votació, donant el nassa amb ésser major cada any, donat d
Joan Coma, do dolae mesos, ííl qual el met- las Càmaras « n o <pie so da cuenta à ellos
També manifesta d senyor Prat que'l Doresultat: Efecliua: Argeml v MMBI aumcnl progressi-j de demonb a càrrog do
gu lia declarat cadavre. La mort, segons l'ex- para juzgar d a iorto d d Gofcicrno en el partament Central ha admès la esmena dels següent
la Diputació que vè observanbc desde T'any
suplents: Queralt y Jlicó.
plicació de la mare, no pot ésser més ori- Congreso transKtirrido él plazo lijado por senyors Roiy y Armengol y Suilol al dic1885, cn que era de 138, fins avui que ja
giiial. Donft a la cria'.ura pà y xaoolata pera d Reglamento para poJcr ha-'er observacio- tamen sobre les obres d d Pabu a Ics quals
passa de 900).
borenar, quan de sobte aquella tombà el nes y en d ííenado està ya emitido dicta- se destinen enguany 357,000 pessetes. Per
Se reconeix desprès que en l'estudi do
ttip y Li vingué un treball. So U havia en- nwn favorable por acuerdo unànime de la lo tant en cl dictamen s'estableix un orde
les qüestions suscibdci hi ha evidentment
gafgussait cl menjar a la gola y d'aixó, se- Comisión. La exigència de pn^r on Ics de pera b restauració y habilitació de les de-1 „ Dk amen sobre una propasidó d d senyor unes de caràcter de fet y altres científia don Jo- ques, peró fins eme, ddugint aquestos, h i
gons la marc, l i venia la mort Veurem que so conozca cl resullado dol aorteo es pendencies de les diversos institucions que i ! « , 1 » l » d o r P**3 <rues
sep S*!^ pef8
ï?8..^..1.1?,.. 'ï·ï?? han documents sificients pera formar reritaei eh me'ges diran lo mateix j ho prova- hmdamcntsil en la ley de Bases y por tan- s'hostotjaran al Palau.
Malgrat aixó, el senyor Guerra s'oposa al que ocorrdxin d'otcial de secrebria y ins- ble concepte sobre'ls fets y les qüestions oblo al desarroJlarias no podia d Gobiemo
ran fca ul'.erioia diligencie».
nou
dictamen, perquè cn aquest se continua tauCia ïl'allres opositors pera que s declari jecte de discusió. «L'anàlisi detingut dds aninfringir las. Es por consiguicnle imposiWo sostenit
que les obres s'han do fer per ad- a pon íavor igual dret
tewdenb, les impressions personals que cada
la devolución de los plazos cnlre^ajos va ministració, os a dir, sense subasta ni conEI dictamen es denegatori. Els senyors San- un dds firmants I n n pogut recullir en ses
en casi todas las provindas de E^iafia. Lo curs. Aixó constitudx d «leit motivo del sdvador, Micó, Queralt, Vcnbguer, Suftol y visites al Maniccmi, els dalos que per diverúnioo que examinarà d Consejo de "Minis- Ibrg discurs d d senyor Guerra, el qual sos- Bartrina prommeien algunes paraules pera sos conductes han arribat fins an ells, les
tros es, no obstanto lo proceptuado en la té que fins abans d'obtenir l'esompcià dc fer uns funerals de tercera classe a b pro- mvestigacions que particularment han realisat y l'estudi profond y minuciós dds esley cabé aJguna p.órroga para el abono de subasta s'dectuaren y pagaren obres no ur- IKjeidó d d primer.
(En aqucol moment els periodistes obse- crits y memorirs que respectivament han
la ouota y tosa militar. Es extraflo que sólo gents, les quals, per lo tant, eren jíegals.
El proper dissabte, dia 10, a les deu de en esta provincià y algo cn Valenda pe Y no cal dir que'l senyor Guerra omple'l seu quién amb caramdlos als senyors diputats.) formulat la Direcció y Administració d d cila vetlla, l'Ateneu Autonomista donarà un esSe vota nominalment d dictamen y es apro- tat Manicomi, b comissió invcsligiídora y d
discurs de paraules groixudo? Els mols mopléndit toll de disfresses, concedinlse qua- hayan producido rcclamaciones contra b ralitat, dignitat, cort de Monipodi, ctz., et- \iat per 27 vots y tres sols en contra, els in^pcc.or interí, do.tor Coroleu. formen un
pràctica
do
una
ley
tan
acomodada
al
estre val i os os premis o les senyoretes que per
dc^ senyors Micó, Queralt y Sansalvador.
zdera, h i sovintegen.
conjunt d'demeats que, en sentir dels susla dislinció do son Uajo ne siguin mereixe- plritu democràlico y à las altos condidoS'acorda ol>rir concurs pera provei}- ducs crils són deicrmnnnts d'una sinocra conE! senyor Bartrina contesto al diputat kr• M «lo los hijos de Barcelona. Lo saludi rouxiste. Comensa senlanl la ncccssiUit que plasses d'escrivents daclilógraís d d personal vievió y apreciació sobre'ls principals fds
dores.
afectuós amcnle.»
tenb la Diputació d'adquirir d Pabu, tot de l a Secretoría. El senyor Borjus presento discutits cn aquest expedient».
l'antic pabu de la Generalíbl, no sols des- dues esmenes: una que l'edal màxima dds
Y a fi d'evilar repeticions y confusions,
Els bolandristes del Reial Club de Barcelo- D i v e r s e s
dei punt do viíta de l'intorés moral, sinó escrivents sigui b de 45 anys (40 diu d dic- s'examinen després per parts o cnpilols r d u na pera celebrar l'éxil dc les regates «Copa
també desde l'econòmic puig cn dit pabu tannen) y una altra pora que hi puguin pen- bts els càrregs n è s importants que de tot d
VÍ\ Riva» y pera obsequiar al que n'es doEla contractistes de Madrid estigueren ahir s'hi podien posar els diversos serveis dels dra part cn el concurs les dones.
«dossier» se'n desprenen contra ds angelina d or don victorià La Riva, so reuniran en a Ca .la Ciutat a despodirae de l'arcalde. quals n'està encarroçida o lliurement se'n
El senyor Bartrina l i contesto reeullint pera cals administradors del manicomi do Sant
un bonmiet Intün cl vu»ent divendres a la Visitaren cl Saló
més endavant b darrera esmena del senyor Boi.
Cent y d d d Nou encarregà b Diputadó.
Malson Dorée.
Condsíori.
Afirma que per b conupJexitat y diversibt Borjas y saprova amb algunes observacions
Nosaltres pel mateix orde anirem seguint
S'admeten inscripcions a la Secretaria del
—El governador dvil de Tarragona, se- do les obres del pabu, no's pot presentar un deb senvors Verdaguer y Suftol respecte o el dictamen.
R. C. B.
b
consütudó
d
d
Tribunal
pbn
o
projecte
total
dc
restouradó,
auig
nyor Schwartz, visità ahir a l'arcalde.
EDIFICIS Y DEPENDÈNCIES. - Sense
Després d acordarse prorrogy b sessió fins
—La comissió d'IIiscnda nomenà una po- hauria pstat solraés a probables y repetides
u les nou (són ks v u i t , sc dona compte d'un volguer entrar en b polèmica sostinguda
rectifica
dons.
nenda composta dels senyora Serra, Rosés
CENTRE EXCüBSlOSiSrA DE CATALUNYA
principi s'havia calculat que les obres altre dictamen concedint nombroses subven- pds metges sobre'l tractomonl frenopétlc, la
y Batugera, pera averiguar lo que hi hagi deEnrestauració
costarien unes 800,000 pes- fàons a establiments l a r t i i u b r s de bendi- revisió dds mablts y les condicions que
de cert en b denunda formulada de que setes; ara l'arm.·ilec'ie provincial creu que ceneb.
han de reunir ds edificis y dependències
s'han subestat ile^ilmcnt alguns kk>c3 d d s'arribarà a 1.100,000 pesse.es peró, pot doEl senyor Guerra hi presento unn esmena cn quant respoaan a una teoria purament
mer est de Sant Josep.
pera quo a b quinta de salut «Li Alianza;) científica, peró senyalant, amb tol, algunos
oarse aixó com a ddniitivumenl scçur?
—Ln comissió consistorial que formen ds
Sosté b necessitat d'efectuar les obres tal se l i tomi u 750 ptesttes b subvendó que deficiències visib'es pera els m í s llegs, conté
Les darreres noves idnidos de Ribes y
dc I\iigeerdà asseguren l'éxit dols vinents regidors senyors Nolla, Martorell y Ripoll, com s'han f d y'.i faran, com lambí b le- s.-Tnpre havb tingi;! y no 500 com so l i en aefuest capítul d dictamen les af>-macions
categòriques que segueixen:
concursos qxtc tindran lloc durant ds dics nomenada pera dictaminar sobre h prompta galitat perfecta de les mateixes, puig b reial volten donar
d'exempció vingué a normalisar y le- | L'esmena dona lioc a un enrenou, perquè
«Es cert que la Diputació al contractar
K), 11 y 12 d d cori-cnt mes. Els daircrs termenadó dc los obres del mercat de l'Hort orde
galisar les obres ja teles, esmentades ^ d cap diputat s'avé a que l i rebaixin subven- amb l'Administració dd Manicomi, podia y
Nou
(Sans),
B
O
projwsa
anar
avui
al
mateix
hlcgramcs nnunden que una brigada està
senyor Guerra. Y acaba rebutjant tots pis' i ions a entitats protegides per ells, peró fi- devia conèixer los condicions dels edificis y
procodint a l'arreglo do Ics hisles d© La mercat pera dedicar an aquest assumpte tota mots apassionats i l d dfpubt radical.
nalment s'aprova Tcsmena y el dictamen.
les seves dcpcndeinies. peró aixó no es obiMolina, aprofitant les recents IK^-BJCS cai- l'atmeió y rapidesa que sa importància meEl senyor Forcada, aluclil pel senyor GuerSense discusió, ó nmb moll poca y sense tocle pera que presdndeixi d'ocuparse de
gudes cn nqudles montonyes. L'entusbsmc reixi.
ra pds seus coadxomeuls tècnics, intervé interès, s'aproven a l t r e s dictàmens en mitg si els serveis que s presten, especialment pel
cs gran en dilca pobbcions que aptudxcn
—El senyor Domènech, tinent arcaldo d d cn d debat afirmant quo algunes de les o- d una contusió enorme y n dos quarts dc personal subaltern, estan en armonb amb les
m t f l n a à l t per plasses y ctin-ers, estant tot- districte X (Sant Martí y Clot), ha ofert bres tetes se podien molt n haver fet mit- nou s'aixeca b sessió pera continuaria a les modernes teories mès humanitaries científiques y pbdoses que les antigues, quo conhom disposat a lesbojar als excursionistes. als w l n s <id carrer de Valencià cmdar de jansant concurs o subasta, encara que reco- onze.
sideraven ois infelissos dements com sers
De nostra dutat sortiren ahir diverses b - quo s'urhanisin uns solars cdUs enlrc'b del neix que les principals y més importants no
fer sc per dits prexediments. El seperillosos, que dïvicn subjectarso a les tornulics, essent en gran nombre les que sor- Got y Sant Jadnte y oompletamcnl aton- podien
nyor Forcada sVxlen cn Ibrgues consideratures de les oddes de càstig, cambres d'aitiran avui y domà cn els diferents ferro- donals, ler desaparèixer una cuneta plena cions tècniques sobre Ics vunlalgcs y inIbment y de b tamisa dc Torsa.
carril» y automòbils. "K les oficines d'infor- d'nien broto, posar alguns passos empedrats convenients dds diversos procediments dc
Puntualment, amb una puntualitat no aicosEn aquest servit, entenem deu formular»
m a d ó d d C E. do C , que quedaran ober- y fer tancar un solar que serveix de dipóstl realisació dc les obres públiques. Afegeix que tumada, s'ha reunit a les onze d'aquesta nit un greu càrreg. per b ikcgiigencb y d destes encara per tol d dia d'avui, oontinóen d'eseombraries.
ao dubta que s'han efectua! moltes obres en pussada b sessió d d Cos Provincbl.repre- eu i«l que suposa en l'Admin^stradó d d Mapropordoaantse tota mena de daloe y de—El director de l'Escola d'Arts dtí dis- d Pabu «peró que no s'hi veuen». Acaba nentse amb un dictanien dc b Comissió d'Ins- nicomi, d fet <ie no haver millorat ja la
teEs.
'
tricte V1H ha demanat que s'instrueixi ex- manifestantse conforme amb el dictamen a- trucció, que conceck-ix nombroses subvendons part velb destinada a les dones y als hodicionat amb l'ca maia dds senyors Rdg y a entitats que's ded'qoen a l'ensenyansa gra- mes, fcnlles compatibles amb un millor beIVunb* soVis coimmi-.a quo durant d s dies pixkent al conserge per failes en d .
Suftol, peró diu que fora millor que l'arqui- tuït), dc b efasse obrera. Com sempre que's nestar pera ds asslbls y d d'esperar tants
deb concuraos s V ^ N i r t un» eBla.·ió t d e - I t d .
testo, m comptes'de calcular d cost de Ics tracta de subvendons ae presenten nombro- anys una inspeedó facultativa pera ordenar
ff.iKoa a 1 * Mohiva per,, ús .te periodiates, I — H i mort d BMMB supemumerara m u à T obixs a ter, per lots ho fes dotaltedamcnt, ses esmenes, sobre tol dols radicals, demanant l'enderroc d'aquelles aníigues y ignominio•Mtoritats y d d públi> en jjenwaL
[ cipat don Ouilksu Vila (q. d. c. p ) .
|dient: tant per tal cosa y tant per tal altre tadusions o aumonUs Pera estudiaries, se rc- ses cddes de càstig, en pugna amb els més
D e m í divendres B'es'renaró an aquest teatre la comèdia en tres Jornades y en w s de
l'immoral don Pere Calderón de Ja Barca,
refosa per don I rancisco dc P. Ville^s, titulada tNo hay burlas con el amon, baix el
següent repartiment:
«Dcífta Beafriz», Bnfeia Abadia: «Dofia I^eonor», Aurolift Mordli; «Inés», Pilar J-imien a ; «Don Alonso de Luna*. Ricard Calvo;
«Don Juan de ÍMcndoza». Gasto Javaloyes;
«Don Polro Eiúlqucz», Fernando Estrella;
«Moscetef», Jonmiim Pacheco; «Don l.uis Osorio», Igniid Valero; uDon Diego», Pere Crepcais.
L ^ c r l ó o (Madr.d, o mjtjrms del sigle X V I I .
El dis»tibte sc donarà la primera representació del drama cn un octe y en vers de Jurado
da ki Parra y Ramon dc Godoy, titulat «El
otemo burlpuor».

BARCELONA

A dos quarts de cinc de la tarde, c o m M i §à ahir la X I y potser darrera sessió del
període de sessions d'enguanv.
S'aprova l acta de la sessió onlerior, o
sigui la del diraars, que, com de costunr,
llegeix cl senyor MarCa.

Ateneu P i y Mar gall

Orde del dia

De l'Ajuntament

Més

dictàmens

Festes y Sports
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CiGISOS DEÍPOliT D'HiïEl

Sessió de la nit

elementab sentiments d'humanitat v m .
dubtablemenl deurien servir amb m a ^ 1 0 »
qüeneb d^ilherg pera alguns dels T . " * ciab mablts. Son, doncs, a nosire i ÇT*acertades les conclusions dc b Memort-, Ü'b inspeedó, quan àfirma que d d \t>„ <,·
do Sant Boi es iaseniblc Ci part vcfl^ 0mi
profitoble b nova v ealifiqoen d'an fc^f,"
fica r. xislencb .de les ceMcs de cisü" t ^ i
inhumà l'abús que de les mateixes0/ 1°
en el Manicomi.
0 «

•cussió

ASSISTÈNCIA MEDICA - tboimmi .!
paràgrafs més interesiants d'aquest ca-m i
«Es certament Ilógic suposar que fa i X I ™ '
d ó no va exagerar «I soslcmr l'iusufici!^'
eia de l'assistenda mèdica p r es.·as.·ini i I
personal, puig amb tol y conèixer ía /rrí
compdencia, zel y activitat de b D l r « ^
facultativa d d Manicomi, deu posar .sobví
d b un treball tan fmprolio. fatigós y exec
siu (IX que polsa- resulta bup·.·riur a lo qui
pugiii exigirse pera atendre degudanum ai,
1,500 malalts que, aproxiíiKi.laineut, rdiuorej
xen assistència, comptant sols amb d sacri
Kci efectiu (?) d d director. 2 mcio;s da
secció, un intern y un ajuebnl tota ve
gida que'ls demís que consten inscrits cn
el cos facultatiu (ampliat desprès de rüvT
pecció), ea de suposar que sols presten llilrc
serveis poques vegi des. per tenir assignad,..
espeeblitats dkitre de les mal·iltirs conum*
l-ins en el supòsit dc que cicntíficaniont
siguin atendibles les raons exposades per ^
Direcció d d Mancomi alií niant que es suíident cl personal mè<\ic, entenen quo rauns
d'humanitat acopsdbrien son aumenl. ja qu0
d consol y satisfacció que on ds luaUHg'
ha dc produir l'assistoicia mèdica no's pot
ni's deu rejjitejahhi, que en tal conccplc lian
de requerir tambí examen (rtxiücul dcsdel
moment en que sembla ésser quo resiiiu,
molt difícil y pol estar subjede a gre,:,
erros d dbgnóstic dels maJaln d d cervell».
PERSONAL SUBALTERN - L'acusació
era de que on el Manicomi era Insuficient
y, ndemés, exercit per ez&ssiu nombre dè
reclosos mateixos. Y diu d didamen:«... imrta recullir b obsenació qu? sembla no
sigut desmenlida, de que la majorb dds
servets secun<bris de l'Assil. \an n càrreo
d'alienats sostinguts per b Diputació, dc b)
modo que en el pabelló de ix-nsionisles, dc
11 criats 10 són malalts del M.inicnmi. Fbs
rescindint de la poca guanlia d'aceri y
loneitat <pie puguin olarir els nvüalts wl
prestar certa classe de serveis; especialnusit
«quells que tinguin relació amb d tractament dds alienats, resulto a nostre judici,
suma ment censurable que Ta majoria de les
funcions que deu desempenyar personal roIribuit y contractat, estigui a cà'rreg d'infeIbsos demcn's, cstolvbnt u l'aduiinistració
un gasto considerable y deixant, amb aixó oberta b porta pera que amb l'afany do
guany y lucre se comúrteixi cn abús lo •
que, cn realitat, no deuria passar d'un ús
moll moderat y restringit p.'rquè mai cl
treball d d mabll deu suplir b deficiència
dd personal. Algun fonament degué tenir el
càrreg formubt per l'inspecció, quan desprès de practicada aquesta se va aumontar
el nombre d'infermers y criats que prestaven servd en el pabdíó de Sant Benet y
de vigibncb noduma».

K
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ABUS EN ELS MEDIS DE CONTENCIÓ.
— Es aquest un dds punls. diu el dictamen, que més penosa impressió produeixin
a tot el que llegeix la Memòria. En dia. els
inspectors facultatius descriuen amb vius colors escenes que assegureu haver presencbt, citant fets ornerds que pogueren observar en llurs visites al Manicomi. En d departament de Sant Benet, iens dubte, un
dds que pitjors condicions reuneixen, existien unes celdes de càstig pera els perillosos y unes cambres d'ailbrmnt pera ds
epilèçíics, unes y oltres do condicions tan
detestables y pèssimes, que, segons se fa
constar t u la Memòria. coDStituiea una vorgonya. El fet de que's fessin dcsujiaróix··"
près de l'inspecció demostra el fi nament y
certesa del c-àrreg. y ba produit en l'ànira
dels suscrifs b convicció de que, efectivament, no exageraren els inspectora en llurs
descripcions sobre l'abús dels medis <lc contenció deb desgracbts mablts, cn llurs períodes d'exdtació.
Va constituir un veritable abús, per no
calificarlo més durament, el tancar els infelissos mablts en oqudlcs im mon des corts,
completament despulleta, subjectats de peus
y mans amb fortes manilles y gnllons y tenint per llit un munt de palla, abús «nio fonamentadament fa tenir b teinensa de que
tot el tractament mie's dongui nls malalts
tingui un caràcter de duresa y cniddtot
ALIMENTACIÓ .Y INDUMENTÀRIA,
S'ha demostrat plenament que amb respecto a l'alimentació s ha impugnat d contrado amb fa Diputadó, al no servir uls
mablb tols ob "dks carn, y si no més dos
dies a b setmana, com proscriure gisleniàtkoment d vi.
A jutjar pds efatos y indicis rceulUls, dita
supressió de b cam no OIMXÍX a raons cienlífiques, invocades pds hculM Lus, sinó lonamentalmcnt a raons «Teconomb.
Així y tot, continua dient d dictamen, tampoc concediriem importància n b substitució
de b carn p d peix en determinats dks, si
l'alimcntadó fos sana, nutritiva y abundant,
condidons quo sembla que no reunb la que's
prestava nls mablts. si bé hi ha que dir quo
desprès do l'inspecdó ha millorat molt.
En quant a l'indumentària y jutjant «dament per l'impressió personal dels didanunonts en llurs visites al Manicomi, afirmen
es pobre y insufidenl a l'hivcm. Pro'
at un deploroble efede y Lnprcssió dolorosa contemplar a molta mablis milg despuIbts y cspdlibts.

E

TREBALLS DELS ALIENATS. - S'obscp
va de bon comensa ment en el Maniconu
Sont Boi quei treball dels reclosos a càrreí
de b Diputació no obedx a un pbn que
tingui per Iwse l'aptilul, circumstancies y niab l l b dc l'ulienat, sinó a un fl utilitari qi><no més es cn benefici directe dc l'oslabiíment. Y acpiest abús pot pujar encara si tjs
facultatius no hi intervenen cencedint en caoa
cas b deguda outorisadó. Peró encara que
així deuria ésser dit treball remunerat dcguoament v equitativament y no rom ara que
malgrat senirsc l'Administració d d Manicomi dds servds dels malalts pera aixecar euifids y bastir pabdlons nous, se'ls dona una
remuneració casi ilusorb com es donanlios u
«Tïiorzar y un berenar pobres y dues «c»jctillas» setmanals del tabac més dolent
BAIXES PER MALALTS C U R A T S . - l ^
inspectors cn llur Memorb !>firmBVcn'
amb ccrlc» restriedons y salvetols, que •
dien donar de Iwixa per curats 140 m 3 ' ^ , ;
Desprès d doctor Coroleu va rebaixar c o n ^
roblemcnt la xifra y no foren donats dc wn**
més que uns quanta de dits malalts E j s ^ l ^ .
minants calificpien de DeagBM» aquestes c
tradiedous dc l'inspector interí.
CONCLUSIÓ. - Desprès de formubr «•
quest dctoUat y formidable capítol de c à r r ^
els dictaminants afirmen que no l'han i« ^a
binent pera deuirne conclusions contra i » '
nteomi. sinó on profit de fa Diputació P"
nom d'aquesta sobre l o t
, M\fm
Per aixó b conclusió capdal que ío1"1".' ^
es ta de que s'ha d'anar quan més .
millor a la revisió del contracte
IU,
ta Diputadó amb d Manicomi de
^
prenent, mentres aixó nos fassi. 105
&.
acordades per fa Diputadó en » 7,
mentada sessió de 28 de mars dc l ' y
Aquest es, resunant, d dictamen uavi—
(0 Conlr» «qncti «logi »1 D'teetot dtl
I m satwrn que dit MByor, que ei nn metge q"«
l»^, no T. a S « t Boi n t . que »»J»'*1' "Jf >

^

» •»
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^El Poble Català,, — Dijous 8 de febrer de 1912
. iióac, convincent, àe les lainoite de nosaltres d'anar a la resdsíó del coníracle kidumenfaria llur, veigonyosa... y tot no per en neSpedient estava encomenada a ta Vxy
amb el Manicomi eís fels se poden repro- l-..'n. dentífiques a n ó per baixos desitjós missió de Gowmadd. L'expedient ha de conde Governació
duir en el pervindre, es precís exposar eb d'economies, de hicres y de guanys indignes... tenir afirma dons, d'absolució o de condem*
principals dels abusos comesos en el ManicoS'usa y so n'abusa, pesi ma'.eix desitg de na y no nous projectes de reorginisadó de
-usaló
mi, sense voigucrlos defugir amb cl pretext guany, d d treball dels assüals, sense ;ap serveis manicomiab oom feu vosaltres.
de tractarsc de qüestions merament denti- reailarisació facuJlativa.
S E N Y O R MIGÓ
Diu que no hi ha necessitat do pendre
ÍLqucs.
del
p
a
r
l
a
r
cu
deiansa
Esmenta després, en la forma exposada acords que redundin cn despresAigi del Mas el pri"1161" 611
Un
dels
més
formidables
càxrvgi
contra'b
j n d dictamen, lo ocorregut amb te bai- nicomi y proposen de primer la rtseastó
partícutaradministridcffs del Manicomi estrilio en el fet,
Ccusa dient mie ja sab fpie estd dcs- comprovat en absolut, de te oeldcs de càstig xes per curació dds malalts.
d d contracie. Í,EA que aixó no causaria perfcHífl seva y ta de tots
El senyor Micó aludeix an cl senyor Puigque existien en el Manicomi y que han des- piqué pera que exposi son parer respecto judici, es que no fora d més gran despres'ínnantó de» v»1 68 in,'itil' BFT*?1*
aparegut després de l'inspecció. Per qué tants d'altres extrems de l'expedient y exposa d tigi del Mamcomiï
"^Je la minoria carlma s'han unposal anys s'han mantingut diloB cèltics, per qué criteri de te minories en aquest assumpte
E l senyor Argcml contin úa veient oonr ^ i o n a dc ta comissió de Goveranpó y no foren endorocades fins que vingué l'ins- de no senyalar solament d mal, sinó proen d vot par'icular y afegeix
Jïa ^ .aiub 1
111 oriteri Brmat X- «ctari pecció, essent així que Is mateixos metges del bosar els remeis. Demanem, diu, que la tradiodons
que'l
contracte
amb el Manicomi diu que
lja <I^:U^lt
ei| parlarà amb screm- personal del Manicomi confessen que dites Diputació fassi lo que faria qualsevol tamiqualsevol defidenda D culpa quo's noti seré
^""ise apass")lia,nie:n!'s' 110 f631' més que cddes són procedimente anticientlfícsí
Ita quo tingués individus d'ella en d Mnavisat a ona Bllra port en d terme do dos
J ^ T e l s princiíwls càrregs Cfuo's dedueiTampoc hi ha cn el Manicomi Secció de Ireu re senzillament als malalts de dit esl ^ n l r a as odrainistradors del Manicomi Hidroberapia y e l més Ucg pot veure que tricomi a renterarse dds abusos del mateix ; mesos y per lo tant la Diputadó no pot
rescindir llealment d contracte sense fer dit
R í u q u 0 ' ' dictameni à
moltes de les dependències estan mancades tablimcnt 1
'"UiTde por, d'humiliació als angelicals de totes condicions. Es que aixó es dubtós, "Estem conformes en que hi hagi una ins- avis.
^nTSadors dfl Manicomi y b iwire ta es <juc es pot dir que no's tracta més que pecció cn d Manicomi, però aixó interiEl senyo- Argcml va combatent les conclunament, meattres no podem treure ds 900 sions d d vot particular, peró no aconsegueix
t . ,iieció de ta majoria
majoria de Governació de polèmiques científiques?
:
a&silats
que
hi
tenim.
í r^nrés de dir auo fot l'expedieat no'l
atraure l'atenció deb seus propris amics, puig
El senyor Micó ya desenrotllant així fL·
Recorda a la presidència ol compliment tots eis diputais s'cnüvguen a eonvcises. En
r íif mte ouc polénuques cienllíiques, on argumenls exposats en el vot particular, afirdds acords dc la Diputació em la sessió del ddinitiwa calitica dlncongrucnb y d'improK l s
quo uo s'fii vol ficar, se teLi dc les 'exageracions en que incorro mant esser \a"5uRdent el persomil farultelíu 28 dc mars respecto al trasllat d'alguns us- oedenta dites conclusions.
do
l'estabUmcnt,
l'abiis
que
cometen
eb
adsilats.
t 1 * els metges inspectors,
E n quant a ta port expositiva drl vot parhí'-sàx que te minories no sols volen sen- ministradors d'aquest al senvirse amb ex- • Advoca pera que ta Diputació construeixi ticular, diu que en aquest no's recullen més
cés
evident
dc!s
mateixos
reclosos
pera
totn
UrganUnoU
un
Manicomi
adenuat
a
te
ner * % g M contra'ls admiruslradors drl Maque Is càrreg» formulats contra'l Manicomi,
[ „: cjnó trcuren un resultat pràctic, no mena dc serveis; te enormitats comeses amb cessitats modernes v acaba dient: ela sa- peró no s'han recordat deb càrregí «solemnes,
i *.nvalar d nwl, sinó proposar eb re- elb en eb medis de contenció deb exaltats, bem que, malgrat te nostres paraules, vo- raociats*. d i u tlcgab pels dircclors facultaSe pot sentar en aqioeat darrer punt, amb saltres, aquesta majoria, seguireu fent lo quo
(? JITS p « a lo futur.
tius de l'establiment.
tLS,.rrdíscïfe el senyor Micó en I hLslo- convicció, amb tota conciencta, qd© s'ha arri- voldreu, que no voldreu passar per censurar
Acusa el senyar A r ^ m l al doclor Ferrer
£ fct desprfe de rehre'l Cos í>ro- bat en el Manicomi de Sant Boi a la cntdel- ab gèrmens de Sant Joan de Deu, però nos- d'haver
sigut d promovedor de tota la qüesaltres,
por
devers
de
con
ciència
y
d'huma• \ b denuncia dels abusos, esmentant tat en l'ús deb racdb de contenció. El setió,
per
haver estat despatxat dol Manicobitat.
Ja
us
hem
dit
lo
quo
teniem
poe
""imlment la Moniorin formulada pels met- nyor Micó exposa en aquest punt alguns deb
mi y voier pretendre d càrreg d'inspector
ul>,yfí Ferrer, VUIar y Corolcu.
casos reícrils peta melges inspectors que ai- dir» (Tots eb diputats republicans feticiten d&Ja Diputació.
Ir!, sob la Mie«norio, sinó tot l·expe<lienl xequen imirmulls dipdignació en el públic. ai senyor Micó per la lustcsa y per la teY trobanlse"! senyor Argeml molt cansat
rnroíitós praa lormularncl « a p í t o l d e càr- De 20 dones excitades, 12 foren trobades por- renit&l del seu discurs.;
(es clar com que ha cridat molt, segurament
' onira'ls adnunistnidors del Manicomi. tant camisses de forsa; infinitat <ta dements
per no teurir raó) se senta dienl que (ja
..1,
dements y dalos que hi ha en l'ex- foren trobats di.wiracs vegades despullats y
S E N Y O R ARGEMÍ
tomarà a protar quan defensi d diclamen de
[ L t mareantlos amb tota soremlat y inv y amb gritlons çn les cddes de càstig, una
majoria.
i
L·ÜOM se l)ot arribar a la convicoó dels pobra crinlura fou trobada en d jardí amb
Et president de ta Comissió de GoverK comesos en l'cstablimenl contra els eb peus y mans engrillonals... Un horror, n e d ó contesta Bí diputat federal nariooaA oemtinuadó parla'l senyor UHed, peró
sostinguts per la Diputació,
hefo.
com que es l'hora de tancar l'odició (tres
hm càrrec evidrnS, que apnrcixcn dc en una pirautal
L'aüar.enlació deb reclosos insuiicieul; la
Coracnsa caiifícant d Incongruent d vot pfir- la matinafta), deixem pera demà la continuant amb tota cteretat confirma Is y
ticular dds republicans amb ta tosca que d ó de la sessió que encara dura.
no s'arribuva a lo proposat per

calorb en b forma com sl'a ptanfe^tt es
ta crisi de ta política espanyola.
ç^gueíx pari nt IhraBment sobre 1 procediment que pera fa rosoludó dds suplkatoris proposa fa comissió en d dictamen.
Acaba dient que te fórmula es completament inadmbihle.
El senyor SANCHEZ GUERRA rectifica
insistinl en te consideracions que ha exposat abans.
El senyor SAL1LLAS rectifica de nou breument.
El wnyor AZCARATE diu que abans de
aprovarsc dc!lni!i\amenl la forma d'esptirtpr els sup'icatorb, haurien d'eslud arse un
per un pera veure ont se troben cb yt(k>
lables delictes.
El senyor SANCHEZ GUERRA diu gne
no crrr.vrén l'aci'ul dds republi.-íins tcmcnl
abusos dels govoms pera els dipu'afa.
D'M que aixó acusa desconfiansa en cl
pégim parlamenlari.
I>oclara que no creu pertinent In ífisensió
premia dels suplicatods V diu que aixó ho
Earà impnrcinlir.enl el Tribunal Suprem
Rectifiquen breument els senyors Azcàrate
f Sànchez Guerra.
El senvor SALIL·LAS dlti <çie la minorin
radical ha presentat una prop osició inciden| i j y p'n\ïin p la comissió dictnminadom n que
ta estudií serenament.
So deixa pera domà la lectura de la pmposidó y se sospén d debat.
S'acarila que demà se reuneixi ta Cambra
ens ecciom, y s'aixeca la sessió.

naíortot al prt» eHimeni pera processar a seuhlors y diputais ,
l a I k t queda sob pendent de ta panciA
regia.
La Convcrald del Denta
El minis tro d'Hisenda, niíermtse a la critica que fan alguns periòdics d d projecte
'de l l d sobre conversió del Deute, ha dit
lO

Sl-pl I'/

No mextranya que hi hagi vivor de f<v
meníarb, perquè l projecte afecta ab interessos de mola. .
D'Estat
P d minbteri d'Estol s'ha concedit «re^íum
exoquahir» ab cónsub de Portugal don Froncisco Cdcslí de Mencscs, a Càceres, y don
Eugeni Carles Mariiucz Tabaro, a Bada (.
Madrid, 8, de 1 a 3 matinada
Jurisprudència
Pel Tribunal Suprem ha sigut resolia una
qüestió plontejada u d senyor Laslros referent a la pobresa dels exlrangers pera lili 'ar.
En cl tallo se resolt una sontencm do la
Audiència de Barcctoia y se declara que no
fenlse on nostres lleis cap distindó cnlre
nacionals y exlrangors, no pol negusc en
nucsts el benefid dc pobresa quan an d l
hi tinguin drcl.

Vaga acabada
Eb obrers pdlaires «pic estaven en vaga
desde ta çel mesos, han tornat al tic'
Una comissió do la Sodetat d'cnip-ais
y obrers ferroviaris ha Invitat als ministres de Foment, d'Instruedó pública y do
ta Governació y al comte de Romnnones
a un banqud en commemoració dc la fun-'
Sessió d e l d i a 7 d a d ó do la Sodetat

SENAT

A dos quarb de quatre s obre ta sessió,, R e f o r m a d e l r e g l a m e n t d e l C o n g r é s
presidint cl senyor Montero Rios,
En el Congrés s'ha presentat una propoS'aprova l'acla.
I
sidó incidental Brmada pels dipu'a s n puPregs y preguntes:
blicans demanant que's retiri d diclaiircn
El senyor ALLENDÉSALAZAR demana al de ta Cambra pera redacta rlo amb anvglo
quo SÍ
guns documents reladonais amb la nova Ud al reailtal d d d d » ! y a l'esperit de ks
de reclutament.
esmenes presentades.
El senyor CANALKIAS l i contesta.
El comte de Roninnones no ha autoriíat
Promet eomplàurel y mani testa que aviat la lectura de ta proposició sense cousuliar
ta comissió emotr.Vl corresponent dictamen, anteoeidcnls.
que serà p o r t a l a ta Cambra ont se poden
Se diu que en quant s'accentúi l ' o b s l n v
fer tota classe de consideracions amb l'ob- d ó deb repwbíicans a ta d;ada reforma so
jecte de rectificar quants enoe s'hngin po- dedarari la sessió permanent de la Cambra.
gut < ometre.
So creu que'l dissabte quedarà aproval
Se tracta, d i u d'una Dei que un dia jy d projecte en d Congrés.
altre'm ^cmíinal poble
,
i v
Una c o m i s s i ó
El fenyor ALLENDÉSALAZAR rectifica y
a l'aigua y padant va travcssarlo contrà fa men qne Kavkft produït ks peraules d d caHa arribat a Madrid una comissió dc didiu
q
u
e
si
ta
Ikd
no
respon
a
un
principi
corrent tfits era impetuosa.
pità general de Vuknda,
just i equitatiu d l ta combatrà, sense q u e putats bascs. Els comissionats esperen quo
Pera prestarli socors se disposaren a desaEl comte RODEZNO se queixa M s abu- aixó iu.posi rebddia a l'obra d d Govern. arribin sos companys de Nabarra.
fiar çil perill al^ms Itanxers, peró no va sos que's cometem a ta província de L o
Visitaren al ministre dc la Guerra pera deEl comte de CASA VALENCIÀ pregunta
esser necessari.
La « G a c e t a »
qrofio amb lindeguia apíicadó de quoteB al senyor Ganalejes per què p d janer de manarll que'b tilb dds que lluitaren conER T F X E F O N
tra eb car Uns siguin exccpluab del servei
El Guadadra també s'ha desbordat, arri- munfcipals.
I^iWLca lo següent:
1911 tres ministres varen deixar dc pertànyer militar.
bant
les
seves
aigües
fins
al
ftado
(fe
San
TELÈGRAF
E
l
senyor
BARROSO
d
i
u
que
ja
ha
tetoDBddint a favor de l^dmtnbtració la eomal Gabinet lliberal.
Scbastiin, al costal d d quaríer dTengípynra
Madrid. 7. de 10 mati a 9 nit petencia suscitada cntre'l governador dvil do y a ta barriada dc fíoípies de recraïu .que grafiat an aquell governador para que evfa
Proposa després al Govern quo lo més
ikgafitets. , '
i-i
Barcelona y d jutge de primera instància da
aviat possible porti a la Cambra un proEl g e n e r a l E c h a g ü e
allí
existeix.
1
/
,
1
1
El senyor GARAY solidta que s'adoptin
Arenys de Mar.
L'arcalde ha salidtat l'auxili de ks íor- mides pera h ocnsorvadó d d convent d'Afc,uí- jecte dc Ud concedint el vol a les dones.
El capità general cta Valcnda, que va arnDictant regles pera Ja conocsió do carpe(Rialles y mmots).
1
ir anit a Madrid, ha anat aquest múll !5 tes registres fspeciab «te tdqyames en ta ses de ta guarnició.
tar dei Campoó, qu» es mMBimcnt mdonal
Es trist. diu. que les don-s puguin lesser
Han
quedat
eslablcrtes
guàrdies
en
punts
luJar al president del Consdl, peró no ba Direcció general de Correus y Tdégrafe.
y ammasra mina.
reines
a Espunjltt y en canvi no puguin es
Uit véurd, perquè no's trobava al seu do^1 ministre d'INSTRI CCIO PUBLICA diu ser doctores.
Nomenant el tribunal pera ta ptassa ^te estratègics pera que les foraes d'enginyers
militars
puguin
prestar
auxili
urgents.
ifie lois eb dies reb queixes com aquestes,
Scih. i
professor do terme de Honologta tèxtil f
El s e n y o r CANALEpAS l i contesta dient
Deis pobles de la provincià se reben no- peró no pot alénüreies com desitjaria pdb
El gewral Echaguc ha estat després y\ teoria dols tdxib Ab ta Escota industrfcl
que sobre ta crisi té acceptada una jnterticies
de
que'l
riu
seguoi
xcreiírent
1
estreís lírràte d d pnessupost.
^
Snisten do la Guerra, ont ha confcrencint do Terrassa.
p d a d ó i l d comte d'Esfobon Colla Tries.
La discussió del p r o g r a m a n a v a l a
Ofereix, després d'escoltar linforme do ta
Concedint a d c » Joan S&us b bcultal de
ttnsament amb d general Luque.
Respecte pl vot de les doncs no considera
l a C a m b r a de D i p u t a t s . · L · a c o r d
comfcsió de monmnenb de Raknda, veure que por ara's trobi Espanya on condidons
fer treballs pera far brollar tógnes subterLa q ü e s t i ó deia espectales
franco-alemany a l Senat
rànies en l'cncncnament d d riu Ripoll y aDna Valencià
L o
d e
M e l i l l a ta manera d^rb·trnr recursos dintre de lo de podcrlo concedir.
ccaa^cal
en
pressupost
pera
atendre
s
Ja
Valencià.—Pera conjurar d conflicte dds ients M o r a l s y {tltres en d terme da SaParis, 7.—A ta Cambra de Diputab comenOrde d d dia:
conaenació d d canvent d'Aguilar d d Campeclacles l'arca!de te tdegraGait al mims- badell, pera aprofita atent dtaigucs.
S'aprovn'l dictamoi sobre- u i projocte ce- mensà ahir ta discusió d d programa mn-al.
OitreraBB
poó.
En d l se fixen eb dectius de la BaW
dint a l'Ajuntament de Santander uns terd'Ilisenda proposantli que suprimeixi el
Nova desmentida
Melilla T- SegueLx regnant fort temporal
El senyor GARAY d o n a k s grades. '.
renys pcra'l servd de salvament de pàu- p d primer de janer de 1920, en 28 \ ' o
per 100 que cobra l'Ektat, o que's contloni
'
EI qucfts d d Govern ha nagat exacfitut do Ponent
EI muiistre do FOMENT, v » * . d'Uniforrassats d'esíiuadra, 10 creuers ncorassab y
E n d port voltà un Itanxó que oondufa
"Ajuatament el descompto sobrat BUtAlAl 4 la noticia que ha circulat d'haver sigui
_ 1
me, puja a la IribMna y llegeix divursos fre^- I l
onzo
matxos
que
fonen
salvats
per
ta
Comfcplraib, pera que amb aquest ingrés so pu-copat un coovoi postra prop d'YshbfiQn. 1
El
s e n y o r RODRÍGUEZ CEPEDA opoia 52 torpillcrs d'alta mar.
proioctes de Dd. v (
panyia de Mar.
M. J-amcssan di^ié que volarà'l progra| compensar \o que deuen pagar ds teatres.
Al Rif. segons informes d d Govern, po
ES sa«yor GINER JDE LOS RÍOS paria una proposició de Ikd sobre erecció d'un ma naval, per conaderario necessari, ufoA pesar del temporal, d vapor «Sagonfo» se
hi ha novetat, i i
Conaell
teu a ta mar amb rumbu a Almena. Quan dd peaLU de que detapareixai alguns manu monument n la memòria dol julgc de Sueca, gint fluc potser arribarà un moment cn quo
estava qudoom lluny <fc ta costa arrecta cl menis nadomels y demana una Ud que prot- don J a c o b López de Rueda.
njemi's celebrarà Consell de minfatres al
Q ü e s t i ó personal
El senyor CANALEJAS s'hi mostra con- s'hauran de consentir sacrificfe més grossos.
temporal, ascomhrant les ones ta coberta d d beixi l a sortkb .«fEspenya do les obres de
ahu, presidit pel rei.
A petició d d ministre de Còrners {tassd
En la reunió d'avui d d Consdl d'Estsf barca
forme.
> (
art
a ta comissió corresponent una moció enL ' i n f o r m e del Conaell del Baac
y amb ocasió do discuürso on expedient
El timó deixi de funcionar.
La
proposició
es
presa
en
consideració.'
El mÈnistre d'INSTRUCCIO PUBLICA reE b mntinfirs se IBganen pera no esser arSe vola ddinitívamen! d dictamen sobre caminada a sos perdre Is drete do Duniea
La comissió d d ConscU d d Banc d ' E s p í sobre l'Hidràulica Santillana, slta suscüart
coneix
l a neoRwitat de dita lled.
restats
iper
tes
ones.
d
projocte dc Ikri regulant In jurisdicció y sobro'b blab. i
ya te portat al Congrés, pera Bratregario una qüestió personal entre'b exmtrtfefres lliDon JAUME CARNER pregunta si d GoEntro'ls
passatgers
se
produí
gran
pínic.
El ministre manifcslà quo estava persuadit
berals
senyors
Vilturueva
y
don
Albert
Aguimanera
dc procedir contra senadors y dipuh comissió de pressupostos, l'inlorme d d
Després de vuit boces de UuiïSi amb el tem- w n i està dispoaat a complir ta Ud doctoral tats per raó de delicte.
de quels especuladors intenten la sos pensió
lanc sobre'l projecte do Ud do reforma. lera.
de 1907 en lo quo's refereix a ta nova llei
Aquest te nomenat padrins nh senyora poroL d horco logri retornar a MeEIta.
Queda pprovat y s'aixeca ta sessió a tres deb drets aranzdaris sobre'b btab, peró no
—Una petita ooiumnn do tropa feu un re- territerial. 1 t
.0 de l·Inatitnt de Reformes Socials Navarro Reverter y general Linares, ds quals
ho aconseguiran. 1
coneixement ab voltants de Yadumen. Al reEl nanistre de la GOVERNACIÓ diu que quarts dc cinc.
El Govern presentarà on projecte rel.idoEb vocals obrers de ta Junta local de s'han entrevistat amb ei senyor Vilkmueva. tornar apressa a algunes familips mores, aponat omb les combinacions de certes Borses
ofonnes Sodab han dirigit una extensa coSegurament la qüestió tindrà una solució denantse de Ires fuselb y d'alguns matxos «tó estudiant iflussumpto.
Madrid.
7,
de
17
a
í
matinada
Altres diputais formulen pre^s y pregunte»
y Saques.
de Còrners.
|
1
mnicació al president d'aquest organisme amblosa.
l'escàs
interès.
Projectes de Foment
Al Senat, continuant ta dbcusió de l'acord
nunciantli la seva rotíradn v explicanlla por
El geneffll Navarro deixà en llibertat a les
Orde d d dia:
E b projectes de l l d quo Ua llegit aques- franc-akanany, M. Gaudin de Viltaino, teu
dones y ois nofe y disposà quo sob quedessin
no'ius de solidariltul ai"'
us companys
Se reamisa ta d i s c u s i ó de to reforma d d ta larde en d Congrés d ministre de Fo- un ralnudós examen de l'acord, comhatt.ullo,
detinguts
eb
hcsnes.
o l'Instilut do Rcfoi
1; y per ta
ment són ds que seguoixan:
—Mferxaren a la península eb generals Pe- feglammt de ta Cambra.
Aludí a les negodndons fronc-CBpany»>lca
onducta quo amb
te
s obreres jve
Entre Pabnquinos y Santos Martos estava rej-m y Serra. E l primer va e jurar el càmeg
El primer, de comptabilital, consta d'un
El soayor SANCHEZ GUERRA, dc ta coy diiíif' quo ta prensencin en elks de l'cmtecrvant ei Govern.
detingut ei tren reial a causa do Itnondació de (diputat per Ivissa.
sol
aiíicle.
que
diu
així:
missió, contesta al senyOT Salillas. ,
'
l a comunicació acaba amb aquestes pa- efe ta via fèrria en una extensió de més de
«Queden exceptuades dds preceptes del ca- baixador d'Angbterra eo liUmilianL
—En d despeig d d coronel Centano l i te
RdiÉulja ks afirmacions fetes pols oradors
Recordà quo l'any passat va revdar l'eaules:
20 metres.
|
sigut Imposada la Grcn del Mèrit Mihtar a un m&i·aL· de <piel projecte que's discuteix si- pítol quint dc ta llei d'Administració y Comp«Ens retirem d'aqursla Junía y deb cérmoro de Benisidel que te prestat ab espa- gai reaccionari y que sigui una imposició tabilitat de l'hisenda pública de p r i m e r de xistenda de tractes secrelB entre Fransa y
E b reb. sense novetat, descansaven.
juliol de 1911, ler, obres y servois a c à r r e g Espanya, 9en\akmt eb perills d'aquesta mena
o comissions on d i a anexes o d'dlh
El tren dds senadors y diputats slta or- nyols grans serveis.
deb eonservadlors.
dc Ics Juntes d'Obres de ports p e r a les d'estipulacions. (
teivab, com son: d do secretari dc la Jun- denat que s'aturi a León per tal motiu. 1
Nega que'l partit conservador sigui un par- quals r e g i r a n les disposickHi.s vigents al proS "indignà perquè M. Plchon va cn li ficar
0, membres de ta conjissió reguladora plel
Telegrames posteriors diuen que a consetit reaccionari enemic de les llibertub do- mulgirse aquella llei o los que's dictin en aDavors de noveta ks seves revetodons. '
*m del pa, vocals do la Juntn provincial quenda do les fortes y persistents phiges
mocràtiques, y dirigintse ais republicans, diu; lo SUCCCSSÍUJ
M. Pichon: En el discurs al que nluddx
W> reformes y president de ta Junta mnnici- d'aquests dies està interrompuda ta Itoia de
'. : altres, aütí ho reconeixeu tennbé, quan Altre projecte «fe l l d os d referont a ta M. Gaudin de Villain^ 90 tractava de demos' dd Cens; ben calés que aquesta rttiraeta GaHcia prop d d Pedregal.
emigració
y
en
d
l
se
determina
lo
que
*oparlen desprovistos de passió ds se^larisme.
trar que Es penya demana va'l rellevo dc M .
tra es per temps indefinit y que un canvi
Treballen sense descans en ta reparació
Sessió del dia 7
El senyor SANCHEZ GUERRA oonünúa P El
g * Consdl Superior d'Emigradó s'ajun- Jonnart y amoiasaava n Fransa amb cedir
'onducta estri va de lo que tassi d Govern nombroisos obrers.
son
discurs
oontestant
al
senyor
Saültes
en
tarà ol ministeri de Foment, composantlo a Alemanya un deb seus territoris al Marea malteurada obra persecutòria.»
A tres quarts de quatre's declara oberla ta
El tren reial arribà a ks onze de ta nit
la düscíBió d d projecto de reforma del re- vocals per docció del Govern, vocals nats roc. També deia en aqndl discurs M. Gausessió,
baix
la
presidència
d
d
comte
de
Roy parà en l'estadón de León mitja hora.
glament do ta Ckmbra.
Asaalt
representanb de naviers y consigna taris y din do Villaine, quo u n dols extrems <ld
'
_
Les autorilns com pjimentaren ab reia, y manonrs.
En parrafedes eloqüents recorda rtiisto- vocals obrers.
Cédiz.,— L'aroaldo de Sanlúcar comunica
tractat secret se reíoria a ta cessió de Tazza
En
d
banc
blau
si
veuen
eb
senyors
Luria potíLica d d aunyoi- Maura peu a demos|ü» un grupu dc pescadors ha assaltat una el públic, quo omplia'b anden», aplaudí fcr que, Barroso, Jimeno y Rodrigànez.
Les funcions d d Consell seran administra- a Espanyo. Doncs b é ; jo vaig dir que tot
donà
visques.
trar que no és aquest, com d presenten eb re- tievs, d inspeedó, contencioses y consultives. aixó ern una powela, y en efecte, no os altra
•eca y dats cavalleries carrasades, emporS'aprowa Itacta.
Al sortir d tren se repetiren les octamapublicans, un poiUic reacdomiri y amic de
Se suprimeixen les Juu'.es locals d'emi- cosa que una novdn.
antse 420 Idlos do pa.
1
Pro^i
y
preguntes:
|
cjons.
1
repressions sagnantes y tirancs.
gradó. Les funcions d'aquestes passen a ta
S'ten detíngat (res individus. ,
M. De Les Cases deckrà que no votaria
El senyor MON formu;a un preg d l n Pa un moment fiem preguntat a l'estaPaaa a ocuparse d d projocte que's db- Inspeedó que's crei.
l'acord
perquè Fransa po obté res a canvi
terés
local
pera
Pontevedra.
Arribada
ció d d Nord a quina hora s'esperam l'arriContra ks reso'udons dds inspedors prooutdx, fent historia do ta qüestió.
deb seus sacrificis el Congo.
El senyor ZULUETA (don U n b ) , reprocedirà
rocurs
d'alsada
davant
l'organisme
A la l-as ^ ^
B Madrid bada del tren reial a Madrid y ens ten dit
Rdbutja ta divisió dds ddictes en pollM. D "Es toumdlcs-Cons tant justificà l'acord,
dueix la pregunta que l'altre dia formulà sotics y comuns y cita l'opinió deb repu- que's determini.
IT,''™'1 re:'a^ Por,all,t ab reb, eb minis Ires que fins la una do ta tardo no qjrribanS.
peró deplorà'l secret QUO ha rodejat eb conbre
la
llei
de
jurisdiccions
y
l
i
diu
al
miLes
companyies
navieres
Ingressaran
cn
l'Estat y Marina y d seguid que'b va
Àvila..—La guarda civil quo aní e pres- nbtre de ta Guerra que deurà adoptar una blicans sobre aquest assumpte en altres oca- ta Caixa d d Consell una quota màxima de venis amb Angkiterra y Espanya
iwmpanyar al Ferrol
1
tar serveis als pobles de Fresno y "Alariz, te actitut gaBarete y per sí deroga- ta I k i de àons.
cinc pessetes per emigrant
IJegetx pomifedes d "alpins dbcursos pera
tomat manifestant que les inondadons en jurisdiccions. I
Se simplifica l'estructura deb bitllets de
Noticies rectificades
aqudks localitat no ten causat desgracies
emigranls sense omelre res que's refereixi
Amb aixó rcvdarà esser uu ministre y un demostrar ses aürm» tions.
Entra a ta Cambra d senyor Canalejas. al conlracto de transporlB.
Roma, 7.—Una nota pficiosa diu que fins
personals, però'ls danys matèriab son de bas- patriota do cos sencer.
—L'esmorzar deb invitab
Qai3ira tV>rador cb abusos que's come(anta consideració.
J/ooso XII» ha estat molt nm...—>.
Les companyies no modificaran les tarifes al moment present, d comandant de les (orSe reíereix després a ks mani festadons
[, At>!'Qcaler, d general de Marina, marqués
També diuen que'l riu Alhcrte s'ha des- d d general Echague y Ics caiifica de po- ten a t'ombra de ruamunilat parlammta- de transpor's sense ooneixennent d d Conidl. ses navnb italianes -al Mar Roig no ha d-.na*
I * pdanas, digué que l nriilor modo do mos- bordat havent quedat intearompwto la lí- lítiques y improprics fiXtaa persona qnn ocu- tia3 oom es d que'b diputab firmin prtiS'ontorisa l'emigració periòdica amb bit- compto de cap bombdg contra. HodddnH
o contra'b tallers de ta companyia fran[ ^ « • P t i t a t per IhospitaUtat rebuda, es tre- nia entre les estacions de ftafiadan y Na- pa un càrreg tan dovot, y que en temps do des que esenuen altres.
llob d'anada y tornado,
Dài que de seguir així les coses millor
r ^ * 1 , Foa que's continuí resi Usant ta mama valgrando.
(
polí no té cap idació amb ta marxa deb
L'in^jeodó exterior s'orginisarà per medi csesa d d ferrocarril
seria demanar t'immuni'al pera tob eb es dds agents diplomàtics y consulars.
Una altra nota ofidosa desmenteix d ruf * » de l'esqttKlra.
Elb trens no drculen desdo aquesta leata- partits polítics.
'
L ~ S*05 naval», te afegit, no son m i d ó fins a ta de Madrid.
:
Demana al niinbtre .que digui ca'cgóricc- ponyob.
En tols ds paasos aont se d i r i ^ i x i l'emi- mor d'haverse lliurat R Iknghazi un imporEb radicab interrompen a l'oador. Cops gradó se crearan institucions dc patronal tant comtat amb pérducf i 'n lianes consi\ ^
^
reproductius.
Aquí s'ha orgmisat un coaivoi es pedal que ment si son certes les manifesíadons d d geSesableixen indemnbadons pera eb cmv- dorabies. 1
nani. c<>n·s<:rvndor
^
• — ja
- amb arribarà fins a Valladolid.
neral Echague, que acaben amb ks greus do campaneta d d president.
IbhkJri*1"^1
va demostrar
El comte de Romanoncs abandona la Pre- grai! s <iuan d via'g; d'algun vapor se soeIw «MteW3 el seu pixxjósit decidit d'a
Se treballa pera que ta via quedi expefita. paraules de que saa l'exèrcit lo que U inteanar a
N o v e s de l * A r g e n t l n a
sa (K-mia y passa a ocuparia d senyor Ama pengiri per causes agenes als mateixos.
LlJ^?nicci6 na^Bl d'Espanyu; d portil Badajoz^—El Guadiana, que ahir portava ressa son eb snplicaforis». ;
Boronat
Paris,
7. — Tefcgnamcs de Rumos \ircs
El ministre de la GUERRA manifesta que
El tercer projecte de l l d que ha TdegLl
l ^ w ^
S f ^ 1 ,,ea«rapte.
Segueix dient d senyor Sànchez Guerra avui d nunislro de Foment se refereix a diuen que ha prrihul, procodtn t dab Eatata
U i ' ^ P ^ d o r Guillem ha dit que'l petvfD- ab metres sobre son nivell ordinari, te cau- aquet-tes manifestacions no pot haveries fetes
d capità general dc Valencià, perquè aixó se» diri^ntse als republicans: Aptaudieu l'altre oomunicadons marítimes y ta modifi ació Units, ta gran estnt» de Jordi Washington,
CJ^Atooanya esta «n ei mar, y nosaltres sat grans pèrdues.
Diverses families que estaven voltades per ria parlar en pom de l'exèrcit, lo qual sob dia que'b reb d'Espanya y d'Anglaterra ha- deLs artides 1, 8, 9 y 16 do la Ud pera que'b compatriotes envien com a regal a
^ » en d mar està'l nostre p w
l'aigua ten sigut salvades.
pot ferho d ministre dc la Guerra. (Rumors guessin condemnats a pagar una mulla y el foment y desenrotllo de les indústries y la ciutat de Buenos Aires amb motiu ddl
pi
S'ha enviat una màquina, un vagó y un en ds republicans).
d rei ja 1 "te via sa ".is fot Aplaudíeu que'l eomunkadons marítimes de 14 de ujny de Centenari de l'Indcpenden/ia Argentina.
2 S t t r a ! Aufion te sigut moll Hptoudk.
—La fragata argentina «cPresidente SamifcnN i aquest n i cap Govern toleraria que Ha- rd se sotmetés a ta juslida. 4Y no voleu 1909.
Igmiht t ^ 0 ^ ^ 1 61 comte * Zubiria, a bot a Talavera, ont h iha varies families
vosaltres sotinelres a ella ? (Bé, en ds conlo»
prepara un nou viatge d'un any omb cb
gués passat tal cosa.
IdHnt Jz ^s<s d d marqués do Pitoree | çn perill .
E l Banc d'Eapanya
guardes marins ingressats rcaEtóment de la
L'exèrcit acala, sense discutir ks, totes les servadors. Protestes dels republicans )
lnlctílil>qíCm w «aasl en tavor de te oonsCórdobai—Segueix Ja crescuda d d GuaAquest
matí
s'han
reunit
baix
fe
presiLa ürnitadó de llmmunilat es una qüesEscola Naval. 1
Qeb, encara que siguin dolentes.
—
lesquadra serà en beoefid d'Es- dalquivir a causa de les phiges.
IWnja.
dència <kJ senyor Cobian ei consell d"adtió
que
no
sortí
del
Parlament
al
carrer
Ara
bé;
d
general
Echague
pot
partíeu—L'omineí internadonalista ur^nfi doclor
S'ten enfonzat aquesta marinada dues canblració d d Banc d'Espanyo peni examinar Dmgo sortirà per l'o#«t cap ab Estats Units
r ^ i ^ 1 ^ letegran" M -pre- ses d d barri do l'Esperit Sent, no teraoW tarment, igual que qualsevol altre dutadà, sinó ,quo vingué del carrer al Parlament
Acaba dienl que'b Vadicab han tatxat ta ta Memòria que's llegirà cn ta junta onfinoria amb d fi de donar divwses confan -njes,
opinar de les coses lo que l i sembli
dies bjaT
<?·e's dhi que aquests cap desgracia personal.
a instandes d d presàcknl <te PUniversidit
I E s o m ^ ^spertat tols eb entietasnies de Dd Tejar d d Carmen. situnt en d AraRespecte a ta llei de jurisdiccions mani- reforma de conservadora y restrictiva y de- d d dia 5 de mars .
clara que segurament ho es, conservadora
do Cokunbia. |
festa
que
sempre
te
sigut
partidari
de
que
M.
Geoffray
& nLf*
^ Prolitema mval.
nal, hi ha hagut que salvar a les famílies
Se preparen grans iesteigi en honor peu,
l·^üWt..ll^raL,w's
mo3traTà rtaais fen y a l bestiar, perquè s'haviji inondnt i'otfi- ds trihunab militars entenguin exclusivament do ta dignitat de ta Cambra y restrictiva deb
A l embaixnda de Fransa on aquesta cort
abusos de l'immunitat parlamentaria. (Aptaa- s'ha rebut l'anund de M. Geoffray, malgrat puig tta Estats Units veww» amb en Dragq
en cb delictes (jae afectin a l'exèrcit
PJP^L
* to reconstrucció naval. BcL 1
Recorda que s'està tidjullaut en ta re- dimente deb conservadors.)
'•üiciíW3*1 ^a*sú6 to Irat importància f
esser esperat avui 3 Madrid, aptassa 1 retorn al representant més (eraclensal de l'Amén
Eta un altre barri se va pnfnmmr una cosa,
rica Ltatim.
El senyor SALILLAS rectifica extenenbe per trobarse matall.
1 t e n a í ^ ocwre«ul amb d centiadta de l'Ar- ds fonamenta de ta qual havia sotacanA la forma de ta I k i de jurisdkdons per una
en
Itorgues
consideracions.
— £ s inunensa llafiuencia do turistes sud
comissió
qqo
aviat
enlfcstirà'l
seu
comès.
cmreut dd riu. Per sort estava dghhhitarta
Projecte a p r o v a t
lert^6 * cenfirmat ta noticia (Thaver s.
americans <|ue vitateai Buenos Aires. De ta
El comte do RnmononeB torna a ocupar
El senyw ZULUETA celebra aquestes maEn ta sessi òd avui d d Senat s'te apn> tes ks nadons d d contiucmt arriben dbrta
Sevilla.—Un ooriós que dnde'l pont d» mfastacions d d gnrmk Luque, que cn p u t ta Proadenda.
eb barcos de l^scpadm w 00^
Dàn terador que ta qaesjló Seta supj* jat cn votació deünjtival projetle de itai ruenl nombroses penones dc n p r c r a t a c i ó .
Triana jwsanctavf» iWai M . flta m <«a» Wgm a tDWMfijJfrar a l'oyànó de k » Díar-
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ESPECTACLES

Concerts

que lluhiràn preciossos disfrassos de capritxo.
La Sala es tari ricament adornada, derrotxe de
cooletli, serpentines y boles de neu.

M-lSBOElllimiil·M

DUsabte

Novetats no bi
Teatre Circo Barcelonès Teatre
hauríí funció i)er donar lloc al extraordinari
OHAM

OlMEMATOaRAF

Avui. dijous, jcssioas complcrte?, de quatre a K I lante, y dc nou a dotze nit.
sao r E i i · i i c o x ^ E i s ,
20
de v r i u b l e estrena, entre elles:
l'èvli mé4 monstruós conegut fins el dU, interpretada per Ics celebritats Rfejsne y Duquesne. titulada,
MADAME SANS GENR
.M
ó LA CORTE DE NAPOLEÓN
Avui estreno de 1.000 metres Nordisk,

Telèfon r So 1
Avui, tarde y nit; èxit del apropòsit liric ballable, (agencia artística, «El salero de Salero»,
ball del «Centre de Viatjants».
:r la genial SALERITO y el diabòlic GOR'LDORADO (Tea'.re de Catalunya). — Compa- ETO, SALERITO. NA-NINE, SOUVERN1LS,
DALIE, DELPRAD, LAS TUDEL1NAS, amb
a nyia Larra - La Riva.
son número sugestiu, LAS GIRALDINAS.
Avui, dijous:
ALOÀZAR E S P A M O L . — 7, U n i ó , 7
Tots els dies, tarde y nit, GRAN TROUPE DE
Benefici d*an Marlano de L a r r a
VAR'ETitS. — SARSUELETES CÒMIQUES.
la graciosa comèdia amb tres actes, «Los domi- Restauranta la carta.Servei dei.»orde.dia y nit
nós blancos» y «La Praviana». — Demà, divendres: Funció a càrrec del Institut benèfic-social: comèdia amb quotre actes, «Felipe Dcrblay» y «estreno» de la comèdia amb un acte,
escrita amb català per en Josep Pous y Pagès,
traduíilda al castell í, per en Ramón Portusach,
iGoIpe deEstado».

B

Los Confinados 10 y 13
Pales sense entrada, i pesseta; butaca de prelerencia, «J·J·I entrada a platea, O'ÍS; primer
pis, o'is; segon pis. o'io.
________

LOUOÍS,. ,
_
_ (abril). 93*29 93*00 93*86
L'Interior s'ha cotisat amb un lleuger auSacre (Base 33 per loo)
161*66 166*78 101*28
o«.
Comp,
GenTab.
de
Filipines.
ment.
77*50 76'66 Maig
154 I ,
V ,
A París tanca l'Exterior Espanyol a QS^'i General Sucrera d'Kspuiya...
Agost
15/4 14
,S1
Comp
Asfalts
Asland
els Nordsa 443; els Alacants a 439. y 618
Sostingut.
'«I
66*66 96*86
_
preferents
Andalusos a 288.
Poitdo Barceloní, emp. iq^S- lOS'OO
BORSA D E MADRID
_
— 1908* -'
Bnenos Aires
Interior CMpM
»4'í5
_
_ CircuL 1939.
M«g....
I88'03
. « ^
— IIde mes
"'M
_
— 1910.
Setcrn'.io
— —
pròxim
_
—
— 1911. I05'50
161*18 101*85
Amoitisable ; per 100
IBI'SO Port de Tarragona
—
s per 100
64*56 99*66
94'50
Bones pret—Comp. reg. Ebre.
,pE8l>
HAvgg
Banc d'Espanya (accions)
4M'00 Foment Obres y Construc....
88*50 99'00
Tellicherry
Accions Tabacalera
290' 0 0 Comp. Cotxes y Automóbili..
Oir.
Man
Rin de la Plata
477'00 Siemens Sclrickert, In t EI c.
98'00 98 50
M'n
Maig
Sucrera preferents
44'00 Societat Valenciana EIoc
101*86 182*66
Setembre
— ordinàries
62*25 •2*78
Navegació y ludtislria
«'25
Desembre
— obligacions
77'50 Societat Carbons de Berga . . .
N ' M 87*00
«Ï'JO
Calma.
Francs
Acciona ff de mes
Lliures
i.o
•••••
Oper. C.d. acclA pt*».
479*09 479*29 479*66
BORSA DE B A R C E L O N A F.C. Nordd'Espanya
_ Madrida Sarag yAUe.. 473'eO 473*29 473*86 ( OUf< . • • • a · · · · · · · · · a · · · · · · · k . •. •. • • « 82 s

Cinematógraís
SALA MERCÈ - Cine y Grntes
Espléndit Naixement

Teatre Apoio

CoUsactd oficial

QUEDA

Opcr.
Diner
Pap«r
Oper.
Diosr Paper
Avui, dijous a amb vistes panoràmiques y animades de gran
28* 71
Banc Hbpano Colonial
149*70
les nou, «Bene- art. Ningú deu deixar de visitar tan interessant Londres, 90 dies vista
—
xec
t7't7
17'27 — frestams y Descomptes
fici de la prime- eipeclacle.
ra actriu donya DOLORS PUCHOL». Estrena
Parit, xac
7'«»
7'·5 Catalana General de Cr dit
cn aquest teatre del drama català amb quatre
Madrid y plasies banc.t, a 3d v
0*30
Companyia còmic-dramàtica de l'eminent
Societat de Cridi! Mercantil
•
actes,
Les millors pellcoles que s projecten a BarceloEfectes pública eapanyols
primer actor
F. C. Med. a 7,am. y Or. a Viga. 20'05 20'10 20'I5
na, ariau.se diàriament el programa.
38*50
Oper
Dlaer ?»[>•« Comp. Reial Caualissció Ebre.
39*00
RICARD CALVO
Deate Inter, flde mes íabril). 84'82S BS'OO eS'025 t'errocaníls Andalusos
62*50 8 2 ' 5 0 M ' H
— — fi pròxim
.....
primera nctriu
y la comèdia catalana amb un acte, «La Reja».
BORSI Y CANVIS
— — coap, serio A... 88'30
— D-mà, divendies, funció a benefici de la
FH 'atmacU Jt la .-111 PlLLS OS F. MAS SASOA.
_
_
_ B... SS'OS
«Clínica de S. José», «Grandiós programa d'aHa iel Ml-, ai.
Avui dijous, tarde a dos quarts de cinc
traccions. — Dissapte funció verdaderament
_ _
_
_ c... ts'ss
Obre
Borsf del
V matinec de m:ida, (primer del segon
Corts, 603 y 607, entre Passeig de Gracia
mónsírua, < 2 grans drames, » ».
_
_
_ D... 8S'I0
abooo); primrr, la preciosa comèdia de
84*99
y Rambla de Catalunya.
94*97
Interior,
tl
de
mes....
— —
—
— E... 84'SO
gran èxit,
84*88 64*68
Alacants,
ídem
I D I T O T T S XCTXTA.CT'X'XXJ
— —
—
— P... «4'8»
FRONTÓ
C O M T A L Regals als nens y sorteig d' un preciós
98*09
Nords, ídem
— —
—
— G.H. »T09
..
Avui, gran partit a les quatre tarde. Rojos:
Orense».
ídem.....
. • ..
—
—
—
dif.
sede*.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
juguet
y segón. I ' entreteniment en un acte dels
Urrutia y Otegni; Blaus: Chapasta y Salaberri.
Colonials, i\em
..... .....
— Amort. d mes (IJ feb.)
Entre les estrenes d- avui figuren: «Bebè
germans Quintero, cEl chiquillo»; nit a un
Entrada, i'50 pessetes.
Andalusos, ídem
tira al blanco y hacc diana», «La carta
— — comp., sotieA... I02'0S
qunrt dc d i u .
Nit, a les 10: Gran partit extraordinarii. DeCotons.
ND
.....
anònima»
y
la
preciosa
pelicola
de
la
casa
— —
—
— B... IOl'SS
but de Navarrete. Rojos; Grabiel y NavaM-ete;
Nordisk, (1.000 metres)
I lilaus: Jorcito, Iraola y Blenner.
Bo
rai
de
la
tard*
obn
T.U>
— —
—
— C... 101'93
• ••••
Entrada, i pessetes.
Interior, fi de mas
64*98 89*66
el pandiós drama en sis actes de l'inmortal Slinkespeare. — Demà, divendres; priAlacants,
ídem
64*76 94*68
—
—
—
—
K...
I0I'83
Últim dia de la REJANE en LA CORTE
mer, «El cuarlo de la plancha»; y segón,
Nords, ídem
65'60 85'68
DE NAPOLEON
estrena da la comèdia en tres actes den
Orensea, ídem
— Amort. fi ds mei (abril)
Caldciún de la Barca.
Colonials. ídem
. . . . . .MM
— — comp. leríe A
Ua
r a b a s s a d a i
Avui dijous; 8 grans estrenes
Andalusos, idem
—
—
—
B
Ho U a y b o r l a s c o n e l a m o r
d'èxit sorprendent.
Banc Espanyol dc l'Ula Je Cuba
— —
— — C... t4'40
Dissabte, «No liay burlas con el amor» y
Hotol'Resiauraní
Cotons.
KD
*
~
"
~~
^"
Di••
•••••
primera representació del drama en un
amb calefacció a vapor
acte, «El eterno burlador». — Diumenge,
— —
— - B... 94'40
Canvia de moneda
Obert
dia
y
nit.—Gabinets
particulars.
tarde, a les quatre: «Mafiana de Sol», «No
— —
— dlC series
Alfons
7I86 i ) )
«Castillos en el aire», «La pistola de madera»,
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
hay burlas con el amor» y «El chiquillo».
Isabel
I6'86 —
y altres. Pròximament la cinta presa del natu- TltoliDeote Mim, 1905 4-5... 96'3$
Cobmrtm tlmmilm 8 pmsaaim»
— Se despatxa a Ccmptadurfa.
— —
— 1906
96'85 96*7$ 97'00 Unsas
ral, la botadura del
7*68 —
Atraccions Americanes
— —
— 1907
9«'7S 97'00 O r de quatre darus
7*16 —
Scenic RaiKvay, Wàter Chute, Ilowling
Al oy» Cake-Walk, Casa encantada. Pa— — Reforma 1908...- 94I7S 94'M 84'85 Ot de un y dai daras
M
5 '53 —
Avui, dijous,
lau de cristall. Palau de la rialla. Pas— — Maig 1S99 Bnsxe. 98'7S
Dollara.
M'S* -3
tarde a un quart
seigs, etc
EATRE COMTAL Y GRAN CINE BOHÈMIA - — — Abril 1907, Ensxe. 94'2$
Lliures eatcrline»
27*03 ptas.
de cinc, maliníe especial, preus econòmics. —
Avui dijous, escullit programa amb estreUnti-t^da,, 0*00 r r f n i
— — Mon. de Sarxü.
98'75 99'25 Franca
7 · 6 5 p . 10
Primer, •Abremc la puerta», perla Montoro y
nos: la interesant pelicola de la acreditada casa j Empròstit Diputació Prov
amb dret a escullir una atracció.
190'SO I00'2S I00'7S Mates
Pepin; segón, per única vegada, èxit. èxit (3 acI32*H —
Nordisk,
Port de Melilla y Xa arines
107*50 lOS'OO
tes).
fasino partirolar •• Jocs Taris
ObligMciooa c o m p t a t
P las s a
de
J j a r e e l o n a
RESTAURANT DE LUXE
Oper Dinar Papoi
Servei
a
la
gran
carta.—«Chef»
de
Paris.
colossal dúu de A. Arrieta, y M. Fernàndez,
COTONS
Nordd'Esfx, prior. B a r c a i o n a .
Concerts diaris per la
«El Toastaff, preciós ball americà de moda a
Prens coirenti de cotoas en rama, donits pst \ 1 fnati
—
Lleida,
Rens,
Tair
ORQUESTRA DE TZIQANES
Nova-York: el popular duu dels paraigües, per
Sindical del Cole{t di Corredors Reiali de Conam
— Villalba a Segòvia.
96*28 96'75
Tramvia directe, sortint cada 20 mila Montoro y Pepín.— Nit, a un quartde dèu:
dcUarcelana, en psssstcs eli lao kilo^ri as.
nuts, desde la cantonada del carrer Cray
primer, «Abreme la puerta»; segón, (3 actes).
—
csp. Alm. VaL Tar. 96*15 96'98 96*25
wickel a LA RABASSADA. Automòbils
MidJIloj
Fully noi
Coo* 5B4.
—
Osca a Pr.* alL Un
M*3S 95'55 Proe·Jood»
—
f»ir
midi
4Uac
desde can Gomis a la RABASSADA. Ca«Purottn hace los juegos malabares», «Pa'.hè Mines Sant Joan Abideses.... 81*80 •1*80 82'00
rruatges desde'l Tibidabo a LA RABASRevista», «Scmbreros dc Canito», Dos tenorios Tarragona a Bare. y Fraosa... 58*25 88'25 S8*50 N -OrU-Te-cis. 176 a 172 163 a 169 186 a 161
SADA, Automòbils de luxe directes,
presentació esplèndida en decorat y trajoa.
a ...
161 a 163 186 a 166
recalcitrantes», «La mudeca tirolesa », la de Madrid, Sang. Alic. seria A . ,
186'54 187*80 Altre»porti.
sortint desde enfront a la Porta de 1 "ÀnAquest es el veritable brindis, el de l'Arrieta y
gran
ézit.
gel, cantonada Santa Agna, fina a LA
—
—
— B.. 103*85 103*95 103 50
CAFÈS Y SUCRES
M. Fernàndez. — En ensaig, «Anita la risueua»
RABASSADA, de onze mati a onie n i t
—
—
— C . 95*85 99*69 85*85 fnformaiü di ta casa BMIU (iAOSsaT ¥ C*. tarrer
—
—
— Dk. 95'85 85*88 68*00
DemS, Moda, entre altres estrenof, la intePHnttsa 61.
resantíssima pelicola de la acreditada marca, Madrid a Barcelona, directes
HAVSS, 8 dt fcbfcr
sarsuela y opereta. — Divendres, nit, a les nou,
V^M' P.
—
— Reus a Roda.
87'25 87*86
Cafc ^ood i r c n j s )
Obr»
Tuea
primer, «La casta Susana»; estrena de la avenAlm. VaL j Tacrag., no adhet
62*28 68*78 M a n
76*25
76*78
tura còmica-lirica, quasi real. en un acte di—
— adherides.. 78*00 77*78 78*00 Maig
79'00 78·n
vidit en sis quadros, original d'en Manel Monó u n d r a m a o n o l f o n d o d o l m a r Mad. Zaa. Oi. Vigo, em. 1330. 44*25 44*28 44*86 juliol.
78*75 76*86
Cayo, música del mestre Penella,
DEL COMERS Y DE L A INDÚSTRIA
—
—
— 183}
44'28 44 30 Setembre
78*75 78*86
—
— aerleGyH
T·'7· 79*28
B A L L DE DISFRESSES pera'l dia 10
Flaix.
Aatnrías, GaL y León, 1."sèrie
entrenada amb gran èxit en el Teatre Apolo de de febrer, a dos quarta d'onze de la nit, en el
Navs-You, 8 dt feirtr
UNDIAL PALACE. — Concerts Santos tots els
T
o
a
t
f
O
R
o
v
o
t
a
t
m
•
Saló
esplèndidament
Madrid. — Dissabte, no hi haurà funció pera
—
—
3." hlpo
Ca * f Pipa núm. 7)
Obre
Taaea
dies.
Coberts
desde
pessetes
3-50
Els
didon.ir lloc al extraordinari ball del «Centro de adornat y illuminat. Banda dirigida pel reputat vendres, bouillabaise. Dissabtes, menú corraat Valladolid a Med. de Rioseco
Viatjants». — Diumenge, dues grana funcions professor senyor B a l l a n d a *
..... .. ..
Madrid, Cicet. Port. aerie l.a. 164*66 164*66 104*50 Maig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONCURSOS DE TRAJOS Y MANTONS 1y vegetarià.
tarde y nit, «La casta Susana», y «La novela de
|uUo1
.....
.....
—
«.*
DE MANILA. — V a l l o a o a p r e m i a , que
ahora». — Dilluns, aconteixement teatral.
—
—
— yn ' t » 96*00 Setembre
estan exposats en els aparadors de la Sastre— tota els cent. impais
PARÍS, 9 de/tbrer
ria New York, carrer de Fernando. — CONCERT PER LA RONDALLA ARAGONESA,
Basc-Asturik,!.* hipoteca . . . .
..... .....
Sucre (núm. {)
Obra Tuea
•etes del cèlebre mestre Franz Lehar,
prenenthi part una parella de cantadors y ba—
.•
—
164*06 104*86 Febrer
49*37 49·6Í
lladors de J o t a . Invitacions y palcos: SastreCarifiena a Saragossa
4 Mars
83*12 86*87
ria New York; Alt dc Sant Pere, 40, Barb r.a,
Olot a Girona
64*66 94*80 4 0cmbr·
38'60 36*66
r<Ingenio»,
Raurich,
6,
y
pera
més
detalls
en
exclusiva d'aquesta empresa, es posarà amb esCompanyia General Tramvies
68 * 78 98 * 29
SosÜnguL·
el
local
del
Centre,
Rambla
de
Canaletes,
7,
cena am tota esplendidès, tres magnifiques de— An. Tr. Bar. Km. G
HAMBOSO, 5 dt febrer
coracions del reputat escenògraf Castels. Aques- principal, Méndez Núfíez, 3 y 5, Colmado, y VaObr.
Sucre (Basa 8S par 109)
— Tr. Bar. S. A. y etf..
M'TS 65*28
ta hermosa opereta es l'última qu'ha estrenat a lencià. 383, Colmado (Cantonada Lauria). — In- J y í o v i m e n f
d e
J ) o r s a
IS'OO
— BarcElec. (juliol)
161*78 182*25 Febrer
Viena amb èxit colossal el gran mestre Lehar, vitació cavaller, am dos de senyora, 5 pessetes,
15*17
—
—
(abril).... . . . . . •8*78 64*28 Maig
inclòs el timbre, s'haa aumentat am gran núrey de l'opereta.
Amb motiu de venir un franc més baixa Companyia TraasaÜintica . . . . 64*80 64*86 94*75 Agost
I8'4S
— NOTA: El divendres 16 del corrent. Gran mero els premis en vista de tantes senyoretes
ll'52
61*86 82*00 Odubre-Desembre
Ball Artístic, dedicat a l'abonament del Teatre; que's presenten pera pendre part en dits con- la cotisació de nostres valors carrilaires a Canal d Urgell
Paris, el nostre mercat s'ha retret bon x i c SocCan. Aigfles Barc. Qulioq
presidiràn la festa les tiples de la companyia. cursos.
Sostingut.
77·06 77*50

ROMEA

KORI

_ _

-

- a

MORE

Acorazado Bspana

T

jLos Wnailosn.'lOylS
Bebé tira y hace diana

La novela de ahora

HORG Y HORÉ

Los chascos del amor

MM flí ïialiams i UmtwW EL. SUBMARINO
mmm m m m

M

Estrena a Espanya u^rj»

] de (elircr ie 1912

M

15
"

11
IS

13 (,

Ideal Cine

DIORAMA

Teatre Novetats £naynIaco£

191

Molton» cirta^enesos.
OveUas
18 l'U
Cordeis
* ''í|
Moltons castellans
,.t
• «'15
" »'H
OveUas
—
_
- II,
Corden
—
Existències escisses. Preus fermi. TeniWi
)ar.
Todno» del pals. 1
— Valencià
— Extremenys
"
Plassa sease existeodos. Preo» ambiendenli,' "

Los confinados 10 y 13

La casta Susana

\t,''

Flne Hard Para Rubbn
Novcmbre-Descmbre
.,.,

El alcalde de Zalamea

La mnjer divorciada

•••·a··a·······B··.·s,a,#aa

Gran Cinematògraf

LA REYNA J O V E

Teatre Tívoli

K»tAn jr

Plom

Dia 2 ftirer

jvr.

D80GUE5
Inftrmacii dt la cara Vltm» T FILLS D« 0 Bi
W TRAVESSA, flaita AnUe Bum. 1+
' ^
M'tolt*
Prens per 100 kllosrams franc enria y eiticlí oi,41
da Barcelona, salvo rariaci i
Nitrat da sosa 95 per roo riquesa y
pg,
100 àzoe
Sulftí ferro crtstalliíat
— — po'»— — criatalUsat per 10 tonelades.
— — pola
— 10
—
— amònlc "/n faoo
Oorar potassa
equivalent a - i * par iso
potassa pura
Sulfat potatsa
equival:ot • •/,, per laa
potassa pura
Saperfoafat cala mineral
por 100 kc I u
Rric soluble
Superfo-cali mineral " „ par 100 iclifaiUria soluble
Sa per ió» fat cala mlnerxl uiu per 100 àcid fosíèric ulobla
Soperfosfat cal óssos „ pet 100.
Escòries Thomas ".'u per 100 àcid fos òl·lc soluble.
Rainita
per 100 potassa para.
Sallàt «onra " puresa.
So 10 cn sacs de 40 kilos; el sac.
—
— —SO — —
— flor en saca de 50 kilot; el sac

PclnUl

3I'«
i'H
7'K

41'M

M'H

31'»
71»

l'O
9'»
li'M

i'n
i'»
7»'H

l'I)
l'N

ll'll

D n f o r m a c i ò
mctrffima
MOVIMENT DEL PORT

ENTRADES
De Sun lcrland, vapor noru··'g «Gaca-,
amb càrrega general.
De Cartagena, vapor «Graó», amb càrreg»
general y passatge.
De I iume y escales, vapor austríac «Sient
Las -cs , amb càrrega general y passatge.
De Galveston y escales, vapor iPío IX*,
amb cirrega general
D Hamburg, vapor alemany cTunio», amb
càrrega general.
Dc Palma, vapor correu «Balear», amb
càrrega general y passatge.
De Marsella, vapor «Cabo San Vicente»,
amb càrrega general y paisatge.
De Sóller, vapor «Comerdo», amb càrrep
genera! y passatge.
De Galveston, vapor austríac «Federóa·,
amb cotó.
De Mahó, vapor correu «Monte Toro»,
amb càrrega gene al y passatge.

O B L E S DE A . D I R A T
EXPOSICIÓ

PERMANENT. - DORMITORIS,
BENJAD0R8,
DESPAI9. - ESPECIALITAT E l
D'ESTIL

SALDIS
ELS

AIBLÈS. -

MeMízaM, 28 7 30, 7 Sani Pan, 50 , 52 7 54
n i N P R en I * Wpoteca y sobre valors
UlilL·ll desde'l J per 100 anyal, en Iletres, proprietaris, industrials 7 comerciants
desde 1113 per 100 al mes.

P o r q u ó no vos desfèu immediatament y per sempre
d'aquesta Uaga, d'aquest eezema, d'aquestes malalties de la pell que vos fan la vida insofrible?
P e r q u ò conserveu aquesta malaltia quines conseqüències poden ésser gravíssimes?
P o r q u ò no empleeu immediatament el nou mètode
del senyor L . Richelet?
Sens vadladó deveu seguirlo, perquè no podeu ignorar
les curacions, moltes vegades inesperades, obtingudes en sa comarca.
informauaB y comenseu sens més tardar aquest
tractament; aquest és el millor consell que vo» podem donar.

n I N P R ^ 3a* h'poteca, usdefruits jr parts
Lli n d ! indivises, y sobra genrea, pianos,
carruatges j toia garantia que conringoL Rambla de Santa Mònica, 4, entressoL

PERE COROMINAS

QC ODMDDA moblcb, pianos, caixes
OC. t f U m r n M de capdals y objeaes.
Passatge Pont de la Parra, 6 (Reforma).

CIC12S
SBNRoMÀ

LES HORES
D'AMOR
SERENES

PIANOS Y

4* llo juer, desds 8 fa
H A R M O N I U M S Carrer del liruc, núm. 70

BIBLIOTECA
El preu del tractament es proporcionat ab totea Ica condiciona
de la fortuna.
H i ha també un tractament pera nois de 3 a 16 anys.
EI senyor RICHELET acaba d'instalar dipòsits a totes les farmàcies y drogueries d'Espanya.
Un follet, en llengua castellana, tractant de les malalties de la
pell, serà enviat gratuitameot pels dipositaris a totes les persones
que'l demanin.

Fen M

Mineit nDat fWlel.

L. RICHELET,

M i tofitim

Q, | t f U M I U , I

i)

mm

Wà

güent dia {de usar el

CATALANA

8 4 . T T M l v · r · · l t · * ' 8*
B A . X l . O M X a O l ' · ^ ·

ESQUELES

G R A N CUPÓ

MORTUÒRIES

SBN'ADUBTEN AN AQOBSTA IMPREMPTA, FINS A LES TRBS DS
LA MATINADA

3

DK

(FIUU)

VTODA

A

PESSETES

TOTES

Barcelona -SsuToas Vicawa Faiuuu y C*, Comcrs, 60; farmàcia y drogneria y <a seva sucurs;! - SSMVORS SIILS OI J. V.DAI » R.BAS, Moncada,
número SI, farmàcia y drogueria y les seves sucursals.—Docroa Anoaso.
Rambla de Catalunya, 66, farmicia-SaKtoas URIACH » C*. Moncada, JO,
tlronuerla; SanvoRa Riuooa » PARÍS, Porta de l'Angel, 14, drogueria.—
D. Josar SaoaU KeTAiaLiA, Rambla de les Flors, 4, farmàcia (Centre de
específics—D.VILADOT, farmaceuti/..—D. Aaroai SURA, Urmaceutia

Els v ò m i t s , c o r a g r e , a r d o r s ,
I n a p a i a n c l a s , p o s a d e s a , bilis y
dolors ds l'estòman, cintura y
osquona, a t c ò i e r a , desapareixen al se-

CLÀSSICA

LBS LLIBRKKIIS

REGAL

En Tirtut d-na conveni catre EL POBLE CATALÀ y ta Bibliot c« Clà»'c'
Catalana s'entregaran al portador d'aqnest cupó les obres següents:
Histo.ia de Calahmya, den Bofaruil, tp^cciA catalina, trenta to mos..
IS rola»'
Crtaica o comentaris del rei en Jaame I , fcu y escrita per ell mateta
f
en sa llengua natural........
1
Els Almogàvers, K. de Moncada. Expedició de catalans r aragonesos..
Crestotnatia de la Llengua Caralana Prosa ) rera. Desde 1 IX slgle al
s
. XIX, per Antoni Bulbeoa
1
Les obr s del valerós cavaller y degantlasim poeta Ausias March
1
Literatura Catalana
„
Tomos revistes
24
TotaL.
Totes aquestes obres van ricaauat enquadernades, essent ona veritable jo'*!
dispensable en tota biblioteca.
^5.
El seu preu es de IJS pessetes, pert presentant aquest cupó se reduirà a 1 '5 ^
setc» y. ademí-s, se concedirà el pagament a plassos mensual» de «cinc pessete» .
tre-aotse tota l'obra al firmar la pòlissa de compra.

ESTOMACO ARTIFICIAL

Desapareixen en tres dies \& dlspop*1**'

g a s t r a l g l o s y c a t a r r o s g**tr'

•voixcia

SA t o t e a

li

fairmctolos

[

com ho certifiquen milers de curats. Refuseu c o ^
fàlsificades les caixes que no portin lafirmadels
concessionaris per Espanya, J. UrtaCk f
V-^'

