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VIUDA DE 0. MIQUEL UTRILLO Y RIU
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Els seia fiUs Miquel y Josep, filles polítiques Dolors Vidal y Magdalena Morlius, néts. germana política
(ausent). nevots (presents y ausents), cosins y demés parents, participen tan irreparable perdua a llurs
u n i a y coneguts, y els preguen se serveixin assistir demà dissabte, a dos quarts d'onze del matí a la
mortuòria, Mcndizibal, 26, pera acompanyar el cadavre a l iglesia parroquial de Sant Agustí, v
després al Cementiri del S. O.

NO'S

CONVIDA PARTICULARMENT

Ocupen e l primer lloo

PASTILLA
MORELLO
B&sculòs-Còixes

entro'la r e m o / s c l o n t l f í o a d o
l o s VÏQS i · o o p l n a t o i · t o s d o s d o
fa m ó a d e vint a n y s lom

Obren per inhalació antísèptica y balsàmica
sobre la tràquea, bronquis y pulmons, curant
les causes que produeix la T O S , com a<4n;
r e f r e d a t s , c a t a r r o s , bronquitis, a s m a ,
r o n q a e r a , grip, e n f i s e m a , etc, etc
representa una falsificació de l'ideal de Qa
talunya, un sacrifici y una abdicació d e j
demandes patriòtiques, una total, definí1
f úTovocable renuncia als drets
en ei nostre esperit colectiu, y un
en l'acfuadó y en la propaganda
Ustes.

PELLETERIA FRANCESA

Grans rebaixes en tots els articles

Noadtres patrocinem la síntesi beneídí <
nostre poble, perquè es d contingut
riluaJ de la nostra sang y do la :
historia, vives en la terra ferma de Catalunya. Poecm aquesta síntesi tan alta com l'idea
de despíegamení y de realisació de la Ilibertat humana, o sigui del contingut racional
de ia civilisadó. Y mai serem reus d'abdicadons y do renuncies que vinguin a por
tar dany y perjudici a l'obra colectiva «tels
ralaiHTiB com a homes y com a poble
J. LLÜHI RISSECH

A C A D È M I A

ntmicr — DeUlls: O m r f O *

A v i n g u d a del Tibidabo, 18.
Classes de Piano. Solfeig, Armonía. Violi. Violoncello, Gimnasia
d ' A r a g ó , n ú m . 2 8 5 , y en el propri locaL

G R A N A D O S

COMENJARIS
La representació
de Barcelona - El nostre ilustre amic en Jaume Carner
ha reclamat an el Congrés el compliment
d'una disposidó legal, vigent desde 8 de
agost de 1907, quio imposa una nova divisió
olectoraJ, a l'efecte d'acomodaria a la realitat de la vida espanyola Y ha demami
al propri temps en Carner quc's compleixi
la disposidó legal que exigeix la constitució
d'un districte provincial por cada dos districtca judicials do la dulat de Barcelona
A Ics peíioions den Carner ha conteslal el
ministre senyor Barroso amb evasives y dilatòries. Malgrat tractarse de dispoddons de
la llei, no's ven la manera d'arribar a un
resultat segur. La Consliludó, la L l d Provindal y la llei electoral són una realitat de
paper, peró no una realitat viva a Espanya.
Ni els conservadors ni eb lliberals dinàstics volen anar a la reaüsadó de precepies
ineludibles del dret públic, preferint que conlinúi un estat de coses renyit amb la vida
jurídica a que aquesta vida prevaleisi en
la sodetat consliluida pels pobles espanyols.
D'aixó en pateixen els importants nuclis
urbans, les grans dutats, els orgues propulsols de la dvilisadó. Peró això no ta d joc
6. les clienteles dinàsüques, mogudes pels ressorts dei cadquismo, arrapades a les pobladors petites y disperses, en les quals la vida
social es més rudimentària, mès quieta y
més dódt. Y per això no ve, malgrat la lletra
de la llei, que segueix morta, A reconeixèrnCnt
de la total represontació dels grans motors
de progrés que són les grans dutats.
A Barodona l i corresponen 11 o 12 diputats a Corts en lloc de 7, y 20 diputabi
provincials en lloc de 12. Per aquest motiu
no exerceix en ol Parlament ni en l'esíors
parlamentari de Catalunya tot d Uegítim poder y Iota. la grassa influencia que li són
propris. Per aquesta mateixa raó se trofca
a la Diputadó provincial sacrificada, en l'orde
social y en l'orde finander, a interessos ruralistcs y a estols oonsorvadore.
Però ja ho hem dit y bo volem repetir:
ni els conservadors n i els lliberals monàrquics volen donar n les grans du tai lo
que de dret els hi incumbeix. En Maura,
amb la l l d d'Adminisiraciò local, aquí tan
aJaboila, tirava conlra ds grans nuclis urbans.
En Canalejas, lliberal vcrbaJisla,
tampoc treballa B favor dols rmmidpis de
Importenda. Els monàrquics no vden al Ira
cosa més que rcgitfcjar y escamotejar d poder
de desplegament y de dvilisació que Ics grans
urbs deuon exerdr.
Y així lamentem que no hagi pogut lograne
encara tota la rep resen ladó a la qual té
dret la ciutat de Barcelona. Y al fer això
declarem una vegida més, recullint l'jspiradó den Jaume Carner, que ni la monarquia
ni d s parlils de la monarquia són propids
a l'axíuadò de les grans dutats, laboratoris
del creixement dols esperits, motors de l évoludó dels pobles.

L'esMl regionalista acelera la sova marxa CataAinya contra; el deíalliment y la crisi
oip al reconeixement de les Lnstiluckms mo- de l'actuació patriòtica. Si nosaltres posem
iifirip iqucs. Tracta d'articülar la seva actua- en plena evidencia l'error immfTy; dels que
en la política general y en l'obra de en nom d ei poble accepten la monarquia,
govern del partit que dirigeix dcxi Antoni aquest error serà una desviació pa^sutgera
Manra. Creu arribada l'hora de pbmtojar, d'estols populars, y una perdua d'homes senseiisc cap fondií transformació del vigent ré- se gian influencia i n la tolaj « d a catalana.
gini, ois problemes latents on la oonaeneia Si persistim on la nostra obra, aquesta renode Calalunj\i.
varà tes esperanses catabíustes, triomíant en
Així ressucita una aspúacdó que estava ia crisi vigent de la nostra renaixensa.
dtM ioUida en el nostre poble per la virtusTenim ei dever de realisar un catalanisme
Ülal y por la propaganda del cataianisme. social y de multitut, veí col de les aspiracions
Els purnis dinéètics han desnonat constant- d'Un poble en marxa, expressió gloriosa d'una
n « i i I "ingrés dels catalans en les seves files, societet dinàmica y piVtgrcssiva. Per la virtut
pera iic<pl:^irhi el temperament y el matis genuïna del nostre treball, l'actuació netade Cal-olunya. Els vells nuclis caciquisles di- ment catalana ha d'acoblar les forses vives
rKr.-.'n l üixior deJs seus requeriments a una nadonate, assegurant la continuilat de la nosac^ió decidida dels calalans efias del camp tra evolució y de la nostra historia, y creant
4e 1 \ monarífuia. E l mateix MaragalL pntro- un amtóent què'ns dongui a tots els homes,
ciniv;» Jitfucs'a palítica y aquesta tàcJifB en arreu de Catalunya, una forta saturació patriò** seu toUet sobro Ics «Reials Jornades».
tica.
IVró el catalanisme ha triomíat Ens ara
Perquè únicament l'obra nostra pot detercontra facltiadó y contra l'interès dols 00- minar el fracàs de la política monàrquica,
riKius dol règim. L'intensitat del nostre mo- y donar lloc al procés ascensió nai do Cataviment era incompatible amb les convenien- lunya. La llibertat ha de resoldre els pro(»-s dele iwrüis dinasties. Les nostres aigües blemes diferits indefinidament per la resisBiuoiials no podien entrar en el llit mesquí tència y per ItitavismB de l'acció conserd^iiu organisació conformista y unitària. Y vadora. La República ha d'oferimos les soaixí havia de tenir lloc un e&fors (atolii lucions autonomistes escamotejades por la moindiiH-ndent de tota sugestió monírqidca, una narquia. Una democràcia Vigorosa y crvilisfa
oonrtatiyà intensifitació de les nostres ener- ha de triomfar sobre la aentralisació y l'olives eoieclives, y un fort sentit de lliure garquia que avui acaparen els negocis púdcsplcganicnt do l'ideal desvetllat en la pura blics.
«aiíranya de la pa'ria.
La monarquia ha fracassat a Espanyà. No
Avui torna a pcrlorbamos l'ide^ que'l ca- encarna un règim d'opinió, sinó un règim
lal·.uiisme havia sípigut orreconar o abatre. de tirania. Es constitucional y parlamentaria
Els parlits mon'lrtjmcs aspiren novament a solament en l'aparicncia Està renyida amb
ia reconquesta dels patriotes de Catalunya. la llibertat, amb la varietat y amb la naturàE' réglni vol engolirnos. Eí nostre poble lesa Es enemiga de la vida locai, alhora
y les nostres ambicions, cristallisació evi- que inepta pera una política exterior. Si al«leiif de! patriotisme, corren l'immens perill guna cosa la carocterisa oom essència de la
de veu res supedi'.als n una política quels seva ànima, aquesta cosa es la concentració
M es oposada y un'agònica, de Irobarse pre- de tota vida social y pública en la capital
«Mters d'una ornanisaeió a,dministrativa que de l'Estat, monopolisada per buròcrates y
no pot afavorií los, y de sofrir ca» definitiva paràssite, congestionada per l'abús de poder
«ma irreparable icrulada.
dels orofcssionals do la política dinàstica
ï s i aixó's mülisa, el sentiment y l'kleaj
walanistes celaran abocats a una derrota
porosa ,en la qual lltririatira v l'escomesa
" « « I B sorit det pafs nostre. Y no cal dir
L'ideal de Catalunya ha de fcrse anodí,
H»ic en aqucsíCK circumstancies, adornés de minso, purament dcsccntralisador, pera, enJi.'',
consumada una evolució regressiva quiMrao y adaptarse als motllos de La moJ^ornonte de Cabdunya, oslarS la nostra pu- narquia Ha de oonvertirse en una aspiració
00 greu p o s i i ó davant l'obra oentra- mínima, dòcil a les influencies centralistes.
-V no podrú sostenir a m b eficàcia y Deu passar per una dolorosa mutilació, a
2r*?· • Propria sfnleai social, expressió l'efocle do traduir eí nacionalisme en pro« * • de t a seva à n i n * .
;
vin eia! isme, l'ambició política en organisad ó ndminislrativa, l'inistona propria en un
accident d'una altra historia.
_ L'vsnieira caJalana to d'accentuar el acu
Pera tenir una filiació monàrquica, Catanaciooalista
lunya no té més remei que renunciar a la
'lo desnana la nccessül de Lluitar contra seva Hcaigua, al seu dret civil, a ta seva
oiwordó dels catalans pels parliB <Kn5stics. condencia oolectiva, a la seva personalitat
no e x ^ x el M n l l posü·ni de la nostra hislo- natural, n la domanda de la seva autonot
« M i l e m p o i a r ü a Ho imposen les lleis de mia.
Es debciós... IVr «La Època» ens en en"Splc^amcnt >' d'evolució del nostre pobla
Per nixó nosaltres hem combatut sempre terem. En els piessupostos confocdonals p d
« P n formes de milHw vidji colccüva.
Iota ideo de conciliació entre'I catalanisme govern dem Canalejas — ds quals conlcnen
l l o m de sostenir hardidanKnl l'enwgia do v la monarqíija, perquè aguesía conciliació un gros au ment de despeses — l l i ha una

***
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E l ranxo de l'Estat

partida que diu textualment; PORTEROS PARA CUANDO SE NECESITEN E N ALGUNA EUNGION D E L ESTADO. Es a dir,
so creen JI 8° paguen unes plasscs de porlors (25) en espera, de que's produeixin vagants pera colocar els no mona Is. Abans do
produirse la vagint, ja's designa y se paga
al qui ha d'ompliria Aquests són ds darrers mètodes Inventats y posats en pràctica
per l'honotrablo gavem del b d l país d'Esl»anya,
«Cómo — pregunta «La Època» — puede
insificarsB, por ejempto, que se haya ido
tau lejos en el camino d d aumenlo d d
pereonal; que se d é el caso de que en el
ministerio do Inslurcdón pública, cubiertas
lodas las piazas, se haya ideado formar un
stock» de porteres, para cuando se neeesiten
6 sea preciso dedicarlos i algún servido,
y que aparezea en d presupuesto un articulo
en d que se lee: «Porten» para cuando se
neoesilen en alguna tunción d d Eslado», no
iflscribiéndoso à ningún centro, negodado
ni porteria, si no con d propósito de tener
25 plazas que cubrír?»
Això, realment, no's pot justificar de cap
manera. Peró, al capdavall, no es més que
una petita mostra de la disbauxa econòmica
de la monarcpiia espanyola Y la monarquia
fa acxò pera viure. Sense otorgir favors, sense
oferir cullerades d d ranxo burocràtic, sense
donar plasscs reals o imaginaries, iquànls
partidaris tindrien les actuals institudons en
Iota l'amplada de les terres hispàniques?

De patriotisme
La crida del comitè erodor d d monument
an en Macao, que projeclon aixecar n l'héroe de rindependenda cubana d s seus compalricis, hà mogut gran revol en la prempsa
jpatriotera. E l comitè convidava ois eseulptors espanyols, igualment que als d'allrea
terres à presentar projedes del monument.
Y aquesta prempsa dol «úllimo hombro y
la. útóma pesota», aquesta prempsa culpobla
cn primer terme de la deslda colonial y
de la luduosa tragèdia que'n fou acabament, aquesta prempsa ha sorlit rabiosa, cridant que fora una deshonra pera els csculpfors espanyols acudir al concurs pera uixecar un monument a l'hérce de l'independencia cubana.
No sabem quin concepte deuen tenir aquesta gent d d patriotisme Es que creuen, potser, que'l culte dels héroes ha de ser cosa
privativa dels espanyols? Els que l'heroisme
no es honorable en la persona do l'adversari iguaí que en la d d compalrid? En
Maceo era enemic d'Espanya, on Maeco havia lluitat contra la sobirania d'Espanya. Perfectament Això en d s moments de la lluita,
en la febre de la batalla, podia jusilicar
•4'odi mntra l'hoiue q w Tirtíjava per la llibertat de la seva toma. Peró ara, desprès
d'anys do finida la guerra, quan s'han liqüi
dat totes les seves consoqüendies, quin odi,
quina repugnància pot senti is c contra l'Mrofl
que donà la f í d a per la seva nafria? Qui
no tingui capadlat pera admirar l'heroisme
de l'adversari dels dies passa's, qui consideri una deshonra que'Is csculplors espanyols contribueixin a honorar la sera memòria, es un esperit mesquí incapós d d voritable patriotisme, n i pol admirar dc^jr(lament ds héroes.
Fins ta tradidó d'aquella «hidalguía», que
lanl retreuen, han perdut aquesta gentl Es
dir que'ls esculplors espanyols no poden enviar ds seus projectes al concurs pera aixecar un monument an en Maceo y cn canvi
tonim tractes de pau y amistat amb la nadó
que ajudà a fer independent amb d seu heroisme? D'una buida podem enviar y rebre de Cuba tota mena de menadcri.es; podem tenir prop d'aquell govern els nostres
representants diplomàtics y hostatjar als sous
plenipotendaris; però en c;invi hem d'abominar fins a la fí dds sigles dds héroes
cubans, dds homes que, amics o adversaris,
aixó tant l i fa passada la lluita, sThan fd
disgnes d^adTniradó per l'exemplaritat de la
seva vida.
Bonica teoria aquesta d'acceptar y compartir les vmtatges de les coses materials
y aixecar una barrera infranquejable ea tol
10 que a la vida espiritual fa referència
Pera ser conseqüents, atpiests senyors empressaris de la patrioteria haurien de comensar decterant no voler fumar més dgarros
de l'Havana n i menjar posta de guaiaba,
ja que no volen que'ls esrulpotors espanyols
acudeixin al concurs pera aixecar un monument an on Maceo.

Notes polítiques
K t l 11 le febrer
La Junta directiva de l'Assodació Autonomista Republicana de la Sagrera, ha acordat commemorar d dia 11 do febrer amb
un sopar que tindrà lloc d mateix diumenge a Ics vuit d d vespre. El preu es de 2
pessetes. Poden inscríurershi no solament ds
socis d'aquesta entitat, sinó tots quants sentin
ds ideals d'Autonomia y República.
S'admetran inscripcions Uns d mateix dia,
a les deu, .dd mati.

La comissió republicana encarregada de
(or d ans republicà de Girona ha acordat
fer un banquet en commemoració d d 11 de
febrer, aniversari do la orocLamadó de fe
República d d 73.

Se'ns prega la publicació:
«El banquet quo celebraran d proper daumtnge, a la una de la tarde, els republicans demòcrates federals, en commemorad ò de l'aniversari de la primera República
espanyola, en d Restaurant Moritz, promet
ésser de gran importància.
Han promès assistir a dita testa política
d s senyors Roure (don Conrad). laporta,
Marial. Closas, Tona Xiherta, Mallofré, Lóstau, Vinas Itagíís y altres porsonalitals de!
federalisme buredoní.
Barcelona, 8 febrer. I912.-La Comissió.»
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UN NÚMERO. 5 CÈNTIMS
I •influencia
ritoris apòstols do les idaea republkancs quo
*"* de l a " L l i g a , ,
ha Un^ü la sort de voure imp'ajíladea B
,
Retallem d d darrer número del sdmanari la seva pàtria. ,
«Renaixement», adherit a l'Unió CalaLmiosta,
•enyor Cruella
d solt que segueix:
Ha
sortit cap a Madrid d dipu'at a Corta
«El periòdic «Acdón» comparant la última
vinguda den Dato a Barodona, amb aque- per Sabadell, don Jaumo Cruells.
Se proposa el senyor CrwJls ^nterwnir
lla cèlebre arribada que s© l i tributà l'any
1900, diu que aleshores «la Ciudad quo tanto «n els debats parlnmenUu'Ls, gestionar alguns
admirarà Ccrvantes, cearó por unos dlas d assumpte, d'interès pel disOicte y trohiillnr
archivo do su cortesia, y una juventud In- peca que no's porti endavant l'apli.·adó Ho
consdente y un populacho irrèdimiblo. se la nova l l d do reclutamonl, cncArrcg nq\uisi
lanzaron à la callo con toda la groserfa ikt últim quo l i han fot especialment alguns pares de minyons de Sabadell consülujtó ca
su vesania política.» >
comissió.
Quina manera, que tenen de traotar an m | «acció
Cambó ds seus funics d'última horal \
a-4 de l a Joventut
La secció Universitària do la J. F. N . R.,
Conferencies
reunida ahir en Junta, acordà amb gran enLa conicrenda que té anunciada d senyor tusiasme, entre altres extrems importants quo
Gubem cn d C. N . R. del carrer de JRdai, so faran públics oportunament, ds quo
ündràl loc segurament a (ferrers d'aquest mes gudxcn: |
y versarà sobre assumptes de política actuaL
Primer. Convocar a totes K'S entitals esS'espera amb interès ta paraula del nou pre- colars de Barcolona n una reunió pera tracsident d d casal nacionalista republicà, que tar dds medis de que sigui efectiu l'esfa temps no ha intervingut activa y directa- tabliment do la càtedra d'Historia y Litement en la nostra vida pública. 1
ratura Catalana n la nostrà Universilàt, M
1—També pensa donar una serio de confe- fiaiitilBí necessària pera la qual consta jà
rencies en Pere Corominas, d'aquí algunes cn l'últim preswpost d'Estat. 1
Segon. Nomenar una ponència encarnosetmanes. Seran algunes de caràcter polític;
però les més tractaran temes artístics y his- Radn de confeccionar uns manuals pera ú&
tòrics. Tampoc tindran lloc totes en entitats do les escoles catalans de prinvara cnsonyanpolítiipies, sinó que algunes so verificaran ia, amb escrits d'«Valors catalans
en Centres de cultura, i
l districte
1—Demà donarà una conicrenda el Centre
del senyor C u m b ó
Federal Nadonalista Republicà de Sant PoDeia «El Notidcro> d'anit :
liu do Guíxols, dem Joan Mata. Tractarà
«En d domicilio d d dipulado à Cortjaj
d tema: «Fonaments do la dvilital».
(
por Castellleraol, don IJUIS Forror-Vidal se han
raunido, convocades por dicho sefior, impór'Unió
tanles eiomonlos de aqud dislrito para proCatalanista
La ponentía d'expresidents de l'Unió Ca- clamar la enndidulura d d seílor Cambó à la
I
talanista so reunirà diumenge que vé pe- diputadòn é Cortes por Castelltersol.
El acuerdo implica, como se vé, la renunra canviar impressions respecte a la pròxima
cia d d senor íbrrer-VidnL, quien dos|>u6fl
Assamblca do Tarragona ,
de la prodamadón, Irasladóse al domicilio
el Congrés
dd sonor Cambó, para comuaicario d tde l a Llibertat
cumk»,
S'anuncia quo a mitjans de mes anirà D
Los dos polfücos citados dlrigièronse 6 la
Madrid l'eminent republicà portuguès Ma- casa d d primero, doode d sofior Cambó
galhaes Lima, d'ont vindrà a Barcdoua pera dió las gracías à los rounidos.
assistir al Congrés de fe- Llibortn*.
Iflb tardo los senorcs Ferrer-Vidal, CamEn Magalliacs Lima es un eminent fcs- bó y los comisionados odebraron una pocriptor lusità y un dds més vells y més me- mida intima en el restaurant «Ei Rhin».
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Prec y preguntes de DON LLUÍS D E ZULUETA
en la sessió del Congrés del dia 6 dels corrents
El Sr. ZULUETA (D. Luis): Había pedido
la palabra |>ara dirigir un ruego al Sr. Ministro de la Guerra, ausente ahora por motivo
juslificado de esta Càmara; pero d l o no importa, porque se trata de una cuestión muy
ganeraf, harto conocida, y à ml me jnteresa, por el nmmento, recabar tan sòlo la
aquiescència del Gobicnio y de la Proslileucia para ex planar lo antes posible una
interpdación, ya que la importància d d asunto exig3 que sea Iratado cou cicrla amplitud.
En la scsiòn d d sàbado pasado, cl senor
Moret. contestando à' manifoslaciones do mi
ilustre jefe d Sr. Azcàrate, oxpuso d (lesoo,
desoo vivísimo, de quo en brove se planleara aquí un debate sobre la Icy de Jurisdiecioncs, ddiate, dijo S. S., quo siempre
se anuncia y nunca se realiza. Yo edebro
muchísimo que expusiera este desco una
autoridad parlamentaria tan respetada como
d Sr. MoreL porque ese desoo no sòlo es d
mío personal, muy modeslo por ser mío. sino
tambièn seguramente el dè to dos mis dignes comnaneros do minoria, y respondo à
un anhelo, rdterada y calurosamcnte manifestado por la qpmión pública. La opinión abomina do la ley de Jurisdicciones, d
cjèrdto la repudia, d puoblo la execra.
Se trata de una ley, Sros. Dipulados, que
la opiniòn no puede ni sabé explicarse No
so ha explicado toda via ta gènesis dc csa ley,
gènesis tortuosa, como produdda en aquella «curva» en que. según confesión pròpia,
se haliaba meiüdb el Sr. MoreL
No so ha explicado tampoco la continuación de esa ley, que constituye un ngravio
para el derecho y un pdigro constante para
las libertades del ciudadano. Afirmósc que
esa ley iba encaminada à castigir los delitós contra la Pàtria y d elért',(>. J b0
creo que haya olra ley qno tanto haya perjudica do al ejèrcito, acumulando sobre èl
la sombra de los recelós y de las desconEanzas; no preo que haya otra ley quo tanto
haya porjudicado à la Pàtria, rehajando en
d extranjero d buen nombre de Espafla
So tcata do una Icy inícua, y que todos
sabem os que es inicua, v lo sabem os todos,
porque se trata de una ley que en de termina das dreunstancias, cuando se conoco al
fldincucnte, pero no puede caer sobre él la
sanción penal, castiga al inocente i sabiendas de que es inocente.
Nadio la quicre; no la quiso d Sr. Moret, que la daborò on Las amarguras de nqudla famosa «curva» à que anles aludia
yo, y que la palió luego con explicacioDes
y con comentarios en los que parecía resonar
la voz temblorosa d d arreponlimicnlo; y
d Sr. Canalejas, yo lo recuerdo, ha ce muy
pocos dias, en uno de sus discursos indicó
en un inciso su desco de i r inmcdiatamente
cuando antes, à la derogadón do esa l(*r;
y tampoco la quiere d Sr. Maura, pera tí
cual la Icy es un aparato ortopèdico, y dicho se està que si es un'aparato ortopèdico, la prolongidòn de su vianda envudvo un poligro, un daflo para el normal funciomanuem'.o d d cuerpo social, pera la vida jurídica d d pucblo espanoL
Tcnkaulo presento todo esto, yo desco cuaalo antes. as 1 que d Gobiemo y la Presidència lo consientan, ir à esa interpdación, muy
modesta mente, propoïüèndome màs que otra
cosa lograr que intervenim voocs màs autorizadas y de mayor prestigio que la mle,
ir, diao, a csa interpelaciém, con un eefiíritu de justícia, de sereoídad, de respdo
para todos y todo (en otro tooo yo ni quorrta ni sabria iniciar d debate). y con ia
esporanza de quo de eso debato salga ia
inmodiata derogación de una ley que coustituye un perenne atentado oficial contra los
principíos y las normas d d derecho modemo (Ei Sr. Giner de los Ríos ptde |a
palabra)

Ya cn uso do la palabra, si la Presidència
me lo permito, le regaré que requiera
presenda en esta Càmara, así que lo consientan sus compromisos de Gobiemo, d d
Sr. Prcsidento d d Conseio y Ministre C>
Grada y Justícia y d d Sr. Ministro do la
Guerra, à los cualoï desoo dirigir sondas
preguntos.

Desoo pregunbu- ul Sr. Ministro de la Guerra si son exactas las doclaraciones Wribuldas al capitàn g<'iic.ral de Valencià, decItir
radones en cuyu auteuticidad no me atrevo à
croor porque no puedo pjjisar que una autoridad, quo cn circunstandas normalcs no
tiato otra jurisdicción que la estrictamenío
militar, puéda permilirse, posando por encima do la disercción que lo impona su cargu,
consideraciones muy pdigrosas sobre la situadòn de las partidos y sobre ia vida general de la ciudad. Ademàs cn esas dedaraciones—y esto inlercsa muy especial meiite
& todos' los Sres. Dipulados sin distincíòa
«te parlidos y à la misma Presidència dc la
Càmara—, en esas doclaracionos manifícsta que d ejèrcito està interesado cn los suphcatorios.
El Sr. PRESIDENTE. Eso no lo ha podido
decir.
Ei Sr. ZULUETA: Comprcnderà la Càmara
que esa declaradón...
EJ Sr. PRIiSIDENTE: No es autèntica.
Ei Sr. ZULUETA: Esas dcclaraciones 110
sólo no han sldo reclificadas, sino que so
publican con la maniíestación de qtic lian
sido Iddas al soflor capitàn general y quo
èste las ha uprobado. \ d sofior capit íui goncral, dice bién S. S., no puede liabcr alirmado quo ul ojèrcito íntercsa lo de los sunlicalorios, porqut^ Sres. Dípul.ulos, y. sobre todo, Sr. Prosidente. iílximos à discutir
nosotros aquí una reforma d d Rcglamenlo^
de nuestro Ik^íimenlo, qtio al ejèrcito como lai ejèrdlo no puede ni dobe inleresaiio,
fanjo la coacdón, volunUiria ò involuulaíisv
pero coacdón al cabo, quo suponm esas polabras cn labíos do un capitàn gjnoral COB
raaibdo al frento dc sus tropas?
El Sr. PRESIDENTE . Esa es una hipòtesis.
El Sr. SANTA CRUZ; Hasla Unto que sa
desmienta es un hecho.
E l Sr. ZULUETA: Creo quo la dignidad d«
esta Càmara, por la que d Sr. Prcsídonta
vela y està obligido à velar, exige una ftclaradón dc este hocho y una suficienle pxplicadón.
El Sr. PRESIDENTE: Se pondrà cn conodmiento de los Sres. Presidcule d d Conseio y Ministro de la Guerra los descot
As S. S.
E l Sr. ZULUETA. Al Sr. Presidente d e l
Gonseio^ como Ministro do Grada y Justícia, deseabe hacorle otra pregunta "un poco rdacionada con la primera, y es la de
si aprueba la conducta seguida por d fi»cal, d senor presiden'e de la Audiència provincial j d seftor presidcule de la Auaíó»cia territorial de Valencià, l^tos sefiores magistrados, en un documento que no os oficial, peró que es público, manifiestan su
descoufianza en la jurisdlcdón ordinària, la
cuaL cn determinados casos, creen dlos qia)
conauoe é la màs absoluta impunídad; y,
ademàs esos sefiores magístraaos se permiten injuriar, calificàndola dc insana m
U mayoría de los casos, pdigrosa siempre^
ta mBtitudòD dd Jurado, que dlos tira «en
d deber de respetar. porque si DO lo baoen,
ao aon dignos de colaborar con d i a i n ta
Mlnunistración dc justícia
Y por d momenío rnufa màs, Sres. UV
El Sr. PRESIDENTE: La Presidència se
pondrà de acuerdo con d («olrterno [«ra
Bjar d dia en que S. S. puede explunar
su U e r p d a d ó u sobre la lev de J u r i s l i o

«El Pobfe Català,,

ECOS
E

L SENYOR Dnrlo Pérez, que si no ft*
d senyor Dionís Pérez, seria "I Pérez més
ecreditot del periodisine castellà, en i m arUclo liíulat cApariciíin «te t L a Tribuna» cn»
tira eo cara. que així com «EI Liberal», B
Barcelona fou rebuf desconsiderada meni, «La
Tribuna», a Madrid, malgrat y tenir procedència oalnLiiia, ha QF-but cortesies extremar
«ks. Ei senyor Pérez, deu oblidar que «El
Libecab venia a combatre les nostres coses,
els nostres ideals mts catalanistes, com els
combat enenra, y «La Tribuna», a Madrid,
no es més que una empresa periodística.
Tant es així, que pera millor triomfar no
ha demanat la colnboració dols periodistes
y escriptors catalans. Resulta, doncs, «La T r i biir a», més on'icntalana, que'Is periòdics del
«trust», en aquest sentit periodístic. Si à més
a més d'aixó, s'ha anunciat lliberalmcnl cn
periòdics madrilenys, si ha donat fcstes generoses, si ha oercaí la plana major y menor de la seva redacció on el periodisme madrileny, qué to de particular quo se l i linguin atencions inexcusables cai un medi que
com el de Madrid està fet de mclosltats y
cortisanics? Ignorem, cóm ha sortit el primer número de « l a Tribuna», perquè 4JO
l'hem virt, p o r ó l número quatre, que estí
da\-ant naslre, resulta superior al dels altres periòdics madrilenys, veritaWemcnl deplorables periodísticainent y litorariamcnL
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comanacions de diputats Corts y provinetafc
y fina d'una alta aulorilut dc Baroelona y
si n o han pnaenlaf els ceríifiíals ni sisquera ser'ls ha i i v r k als rogisire» y quan
ho han estat se'ls hi ha dona' ei número
d'orde corresponent.
Adornis, dec fur a^Snenf que ) ftmríonammt y organisació de ki Borsa fan «materialment impossible» aiials abusos.
Sols me manca, senyor Director, ateas
d'axxÀníir aques'es rallh-s, ferli prement que,
com u oomprovaeió, tingués voslé o un redactor dol seu iiusíral diari, l'amabilitat de
visitar la Borea del Treball de Bereelona
el dia que ling.ii par convcniOT', de la mateixa manera quo esfollaré sompre totes les
redamndons jnslcs del públic a l'hoia que
deixo indicada.
Donontli mercès per l'inserció d satuda
atenlannent eí se«i afectíssim s. s.
M . M , Morayas Manzanares.
6 febrer 1912.

Acabament de la Sessió del dia 7
panya contra ds diredors y adminislradors
més que a càirefj; imputables obeeixen a
ditercacics entre I establim en. I de Soni Boi y
fissimilans d'altres peísofi, diferencies no majors que los exislenls entre'ls nostres serveis
d'ensenyonsa, públics, etc, amb ds dels altres països».
En quant a l'estat d«.ls edificis, sols poden
servir d s datos pera que. la Diputació ds
tiugui en compte pern ío successiu, puig se
tracta de edifieneions que ja exi-íti^n quan va
edebrarse d contracto y que després han
objecte de considerablès millores.
En quant a admissió y porma.n·encin de
vells, nens, idioics y anormals, no pol tréuresen cap córreg contra'l municomt, perquè
amicst obeeix sempre D ordes dc fa Diputadó.
l^a Comissió no pol ficarse en les deficien
cies dc caràcter tècnic relatives al tra/ilamcíil
frenopútic. hïdrolerapfa, eleclrolerepia, etc.
L'ús dws instruments o medis de contenció
es també de «caràder técnio ( I I ) y fa Comissió no pot tampoc ficarshi. Respecte nls
cassos parücutois objecte- d'acusadó no h i
han preus elements dc prova pera determinar
si ofectívamcul existeixen o no responsabitíIBLs a exigSr.
Solomení s'ha infringit d conlructe cnlre
la Diputadó y d Manicomi en dos extrems:
la substitució de fa com per peix dos dies
a la setmana y fa privació general de v i
Respecte an aquests assumptes l'Administració del .Manicomi s'excusa dient «pic ho fa
pera donar varietat a l'nlimcntarió y que
als assifats ds convé no beure vi.
La remuneració del treball dels assifats no
està estabkrta en fa forma y amb l'ampli tul
que'ls inspectors estimen procedents, però
axistdxen en fornia dc millora d'ulimenteció
y comoditat.
Y per altra part la direedó d d Manicomi
alcfji que ja na tingut en compte ilaprofitunenl d'uqudl treball al fixarse d preu
de les habitacions.
Ln retenció indeguda dc 140 assilals nfirmaiia pels inspectors, ho donat lloc a una
discusió tècnica entre dits inspectors y d
personal facultatiu del Manicomi, y cn aqucsla qüestió no hi pot intervenir, per falto de eompetonefa, to Co:nissió diclaininadoni,
malgrat creure per converses amb uns quants
malalts que tenen més m ó ds empleats d d
Manicomi que no pas els inspeciors.
Aixó diu, en síntesi d dictamen de majoria. Com so veu. per aquests senyors no ha
passat res ni tenen competència pera resoldre
pes.. d'allò que no podrien resoldre en justícia y amb esperit humanitari més que poiantse al costat dds metges inspectors pera
ddeasar fa tranquilitat y potser fa vida dels
inídissos assifats.

Diuen que en fa dirrera sessió <fie celebrà
fa ComisMÓ de Reforma, se parli d» la demanda du fa Junta de Museus de qire's pracÜquin obres amb exempdò de subasla en
l'^difid destinat a Museu d'Art Decoratiu.
Aixó de pK·sdndir dt subusU es una vella
pràctica, .^uida (unb perseverant assiduïtat
pebterxouxLsUsdurant tol aquesi darrer biem
que Imn dominat, Iwn manat y han obusal
a mesura d d seu gust
,
Y cs aquesta vella pràctica la que volgué
«ssueitar en Muntanoia. anant en nom de
fa Junta de Museus a Ik^nfiai^t; a fa ComiPStó
dc Reforma. Es ceri que ni al seu qude pogué convèncer, ja que l'Abadal, a ' hora 0£
votar, ho fou en contra dc fa pretensió den
Muntifioia, tan ajustada n les costums, a ks
ansiot, y a les as^àiadcns lerrouxistes.
Peró to l'hora de votar d s radicals Jipoiant fa pretensió den MunUfiofe, varen guanvar fa batalla, perqué'l vol del carií COTdoroinas, se juntà, per mirack, ol vol dels
Serraefaia y C».
Amb lo quo va dc Stes, porlen ds radieiils
cinc o sis batalles guanyades. Y se'ls volia
embotellar I

Ens que sàpiffi d'una n w ^ r a conen..
que opma d Govern, no deixant d e ^ 1 3 ^
nora abandonats als industrials mt. ^ ^aterdar d pogonunt Ens cl darrer dfa t \ reItaglomaració mie, sens dubte, o,.^/, *giit
regin impossibilitals, en temps hàbil i ' ^
gar d rebut y se'Ls aumenli l aprcmi'
^

P I C A R O L

^ i T s i S t a -

En la sessW quel dilluns celebri 1M
demia de Jurisprudendn y Lkcishcin í03fa prosidenda dc don Joan Malum'icr v vN
ladol, comensà l'estudi dels medis oivL,
pera topar mnior rapidesa y econoíni,
l'ndnunistradó d« jasftcfa, havcnlse domi i0"
tum a una part do l'article del senvor n
rio y Gallardo, en d que d'una mànen K1?*
Ifant senyala te deficiències que
•
teixen.
exisLa sessió estigué molt eoncoireguda
vonthi nssistil, entre altres, els scnvtwt u
V Mim lles, Borrell y Soler. Teli, BarJC, v'"1
cdLs, l'ontov-a, Bertran y Musitu, PtastnV ft411"
y Borrdl v Zuluela. ,
l0r' Paa>
S'acordà
nomenar
una
comissió
fonn^i
.V
pels senyors Bertran y Musitu, Goy de »i
tdlà y Fontova, pera proposar els r e i •
Que un diari local deia:
oportuns als abusos a que dongui ||0c L
|S
«Ahir «e jarlava a Casa fa Ciutat Id'im aplicadó dels nous aranzels
13
assumpte quo pol reveslir gravetat
Sembla, segons s'ha dil, que fa campanya
anomenada sanitària que realisa l'inspector
provincial de Sanitat senyor Tralkro, no sols vila, do fa Junta d d Cdegi Notarial0d!0r*'
ha introduil d terror en molts conlribuienls talunya.
u·
que no saben cóm eximirse d'onerosíssims
llijyuns «lisírcssals dc iieticions, sinó que ho
invadit l'esfera de rAjunkuncnl, en foínna —Exposició Internacional dte Barcelona n.
tal, que'ls interessos y l'Erari municipal ne sembre 1912 a mars 1913 Productoo d ^ "
portadó y Expio Sccietoriat: Mundial I>aia^"
surten moll jKriudicats.

SENYOR ULLED
El diputat radical de la Comissió de Governació se dispoba a fer ús del segon torn
a favor del vuí particular dc les minories.
Comensa cxpliíaut la seva situació dintre
do la Gomisjó y l'esperit de serenitat y
de {iistícia amb que les minories esludiurcn
l'oss omple.
Segueix dient, contra lo afirmat pel senyor
Argamí, que dc les mateixes defenses dél
. i director y del personal del Manicomi se'n
| desprenen els arguments y els cúrregs conI I tra l'administmcjó de dit establiment y el
convenciment dels abusos comesos en aqucsL
Parlant dol dictamen dc la majoria recorda
quc l mateix senyor Font y Gumà, pertanyent
jQcorc/s de la 2>ipuiaeió
En un dels toms de la sessió celebrada di- an aauella, va <iir en el si de la Comissió
mecres a la tarda per la Corporació provin- «quo i i i havia massa sucre».
Sa>lé que queden en peu totes les acusacià^ en el qual s'anaren aprovant sense discusió nombrosos dictàmens, ho fou per una- cions formulades pels metges inspeciors eo
nimitat el recaigut a la proposició presentada la seva Memòria, que no feren més que expel senyor Fdgucra y Durén, roferemt a l ' i m - tractar les minories al formular son .dictapkmtacjó del servei obligitori a Espanya men.
Diu que cn el Manicomi no's segueix méEl dictamen dc la Comissió de Govornació del nostre Cos provincial, es d'acord fcrlc do curació de eap mena, no's fa l'hisCrcteni que fa subcomissió de Sanitat de
complcí amb la proposició del nostre amic toria clínica de cada malalt pera aplicarli els
Pera fallar en d Certamen dc Trajos v fn
Governació procurarà escatir lo que h i hagi
remeis
freiiopàtics
convenients.
Per
això
el
dc cert cn tol aixó. no sigiu que fa campanya d Concurs do Canells de senyora que lü.Hrí
El senyor IMroz, cn el seu article, lleuge- a la qual ajuntà la seva Cnna'l senyor Ba- quo entra allí no's cura, per aixó se'ls dona
rata
sanitària resulti pitjor que uua epidemiuj) lloc la nit d d 17 d d » correnls. dksnbtr.í
rament, acreditant que alguns periodistes maMancats d'espai pera poder publicar com per incurables, per aixó se podria dir quc l
Carnaval, en d Teatre dc Novetats, dunvnï
drilenys solen escriure, sense documentarsc desitjariem, la part expositiva del dictamen, Mitra alli en ira cn vida cn fa seva propria
L o que h i ha on aquí es que molts dds In e d e b r a d ó del t a l l de disfresses quea
industrials que's veuen molestals per llns- benefiíi de fa Caixa d'Invàlids de fa
prèviament, diu lo segOcnt: «EL POBLE CA- per la seva extensió, anirem a transcriu- tomin. (Moll bó cn part del públic.)
Tractant dol personal subaltern del Manipeetor eludit, haurien de contestar amb cl lat Mútua do Mestres Sastres «La Confiauia,
TALÀ, fustiga & «La Tribuna», por no haber re la dispositiva, convertida després cn
comi recorda la írase gràfica de fa Memoclàssic «no'm dona fa gana». Y després un o ha organisat la Comissió de l'estes de h ma'
du
nostra Diputació. Diu així:
rscogido redactores sólo entre catalanes, di- cords
altre ho arreglaria.
«Primer. Dirigéixise un telofonema a l'ex- r n dc que fan més cara dc cabos du vara
(eixa n^nipoció, ha estat designat d corres,
ciendo que los castellanes sólo sirveo ahl eclenfíssim senyor president del Consdl de que d iníermers. Per oixó els deuen preferir
ponent Jurat, do qual competència són gonm.
para criados».
ministres en els termes en que està concebut
ois procediments científics, perquè ells són
Sa fa reputadó de les perdones quc l cons
el primer extrem de la proposició presentada nrillors pera aplicar grülons que no pera
lüudxen: scnyor<s donyo P. Dols de Marti
El senyor Pérez, com a firma mitg consadonar
remeis,
peró
no
se
Is
ha
de
retribuir
cn sessió d'aquesta data pels senyors dipuy donya Mercè Soler de Puigdengolos; senyo
grada quo os tinguda cnlre'ls sous, hauria tats provincials don Manuel Folguera y Du- tant.
rcta donva Ramona Trilfa, y semors don
"CRÉDITO
Y
FOMENTO
DE
AH0RR0S„
de contenir la pkwna, quan valgués Jerla r i n y don Joan Barata.
Continua d senyor L'Iled amb accent sentit
Maiuid Vilumare, don DfaRuer Junvent don
SOCIETAT AMÓIINA
Segon. Elevis una exposició raonada nl explicant alguns casos nrtsendats per d l maRomà Jori, Fbrfardlo y llumbert '.PicirolV
senir de dagp. en contra nostra. Nosaltres
En compliment de lo acordat en el dia
no hem demanat que «La Tribuna» escullis Govern, fen lli present lo exposat en d segon tclv en les visites al Manicomi que l i revelaren brutalment fa reaiital dc totes l^s enorcxtiem de dita proposició; y
d'ahir per fa junta fp-ncral cxlraordinaiia de
ds seus redactors «sólo entre catalanes». Ens
Por iganca de nombre suficient de socis
Tercer. Comunicar els precedents acords els mitats comeses cn oquell. (Com gigui que alsenyora Bedonisies d'aquesta companyia, en
l i m i t i rem tan suís a plànyens dc que ona senyors servidors y diputats n Corts per Ca- guns d d públic fan manifestacions fa^rables
fa qual s'acorda numentar d capital en un DO p o p i é edebrarse ohir fa farde l'anunempresa de capitals catalans, prescindís dels talunya y a totes les Diputacions provincials a l'orador, d president amonesta al públic.)
milió «te pessetes sobre 1 que actualment to efada junta general dc l'Associació de la
Repeteix d senyor Ullod lo dit pel senvor
constituil, y en compliment ademés dc lo Prempsa diana de Barcelona, convocada pera
nostres escriptors y dels nostres periodistes, d'Espanya pera son coneixement y pregííntquo disposen els Estatuts socials, s'anuncia aprovar d projecte íte Montepius de la Prcmpmillor dit, que fundés un diari amb el «par- dsbi que prestin llur cooperadó a lo quc's ttícó sobro les celdes dc castk; y s'ocüpu
proposa cn ds acords abans esmentats.»
tajnbé de l'alimentadó y vestit dels reclosos,
p d present ob senyors tenedors de valors SL Se odebrarú de s^ona convocalorLi dinl i pres» de no comptar amb plomes catalanes.
consitíeiantlos insuficients.
de aquesta compenvia, l'emissió acordada per n ?ngc vinent, en d mateix local, Koniín!
Y respecte a la scgxia afirmació'l senyor
Ocupantse de ks reformes en efa edificis
dita junta de 4,000 accions serk E. de va- dd Treball Nacional.
Reunió a JTreni/s
Pérez també falseja'ls textos. En E L POBLE
.Manicomi, diu que les mateixes no redunlor nominal duescenles cinquanta pessetes caDiumcngi passat se reuniren a fa yila de dd
da una, pera que puguin ler ús d d dret de
se deia, oamenlant la conducta dels capita- Arenys de Mar ds nores de bmilia dds mos- daran en benefici dels ossifals ni de fa Dipuprekrencfa pera suscriurc fa part propordolistes de «La IriiHuno». «Potser es quo llo- sos dc la quinta ad corrent any, els quals tació, sinó dels ndimnistiadoTS, que sense haver de pa^aar treballadors tindran nous y exnal de fa nova emvoió. dret que'ls hi seré reguen escriptors com qui lloga criats y an acordaren per unanimiíat:
edents edificis.
servut fins el dfa 2à d d correnl, passat quul
DISOUSSiÓ
Primer.
Remetre
un
aleni
missalgo
CTBaquí, ja es sabut que les cases riques prefeEn resum diu que queden comprovats un
Ocupa fa presidència cl senyor Bartrina terme s'entendrà que renuncien a fer ús de
graiment y (dicitació al senador don Bar- gran
nombre de cirregs contra'l Manicomi y ccaiceddx l i paraula al senyor Valentí pe- tal preferència y jiiodrà cl Consdl d'Admireixen que sigui caslolló'l servei». E l po- tomeu Bosch, per la de&nsa que feu en d
ESTAFA
nyor Pérez, com bon «hidalgo», rocaneixerà Senat contra l'implantació de la llei de scr- y quo com que no h i hauni rectificació en n i combalre'l dictamen humiliant de lo ma- nistració admetre lliuremenl la suscripció jtk
Ahir fou denunciat a l'inspecció dc fa Secla
majoria,
e!s
r-publicans
hauran
dc
recóraccions
que
se
l
i
presentin.
que la veritat, aquesta vegada, no ha sortií vd obligatori, y pre^müi segueixi en la se- rer a fa opinió pública domanantli justícia jorai.
ció d d Nord, fa.'Riíuir Riera, de Litida, per
Lo que s'anuncia pera condxemcnt itels haver cobrat a don Ricard Sever, induslrial
Comensa dient irònicament an el aenyor
molt pulcra de la seva ploma. Aquí, pla va cai^panya.
contra'ls explotadors dels sentiments de pktal
SegtMi. Adherirse a la comissió de peres y d'humanitat (Moll bé.)
Argemi que sab emocionar a fa multitut en- biteressuts y del públic en general. — Bar- estabkrt en d carrer de Neopalria, núm. 20,
castellans, serveixen, entre altres coses, fins
d'aquesta ciutat a l'efecte d'enrobustir la seva
cara que aquesta estigui composta dc diputats eduna 8 do febrer dc 1912. — Per acord dc 1,200 pesetes pera comprar nufals y haver
pera ésser roda clors d'EL POBLE, encara propaganda y personalitat.
provindaJs, rurals fa majoria. IJe},vix efalos la Junta general. — E l director Gerent, E. esiíNircat pera Buenos Aires sense haver fet
A
L
T
R
E
S
O
I
S
O
U
R
S
O
S
que siguin naturals de la molt noble y molt
Terocr. Elevar al president d d Consdl
«sUlisiiïs que demostren que'l Manicomi dc Crespi.
fa compra ni, com es llógk, tomar d diEl senyor Puigpiqué consum també un tom Sant Boi es urMlrls d'Europa d d qual ne surdc ministres atenta protesta contra la dita
lleal, ciutat de Cuenca.
ner.
&
favor
d
d
vot
particular.
Manifesta
que
la
ímplantadó de l'esmentada Itei, fins que se
ten menys nombre <to malalts anals. Aixó
E l let fou posat en oooeixeinent del jnlj,.'
hagin complert ds requisits que aprovaren denuncia de lo que ocorria al Manicomi no sols demostra fa seva inferioritat científica
de guaida.
la
va
fer
per
haverli
demanat
cap
amic
ni
el
les Corts, y demanar a l'Ajuntament que,
oomporat amb aquells grans manicomis dels
INCENDI
VUI PUBLICARÀ fL'Esquellju una crò- cn la sessió d'ahir, acordés adherirse a fa facultatiu doctor Ferrer, tom liavla dit el pu.sos d d Nord, sobre tol
sonyor Argemi, puig ni tan sots coneixia a
A
ks
<toa
d'anit
s'midà
un
\ocn
el'i arror
Fa
una
descripció
de
k
s
malalties
mennica dea Pere Corominas, plena «lo referida petició.
do Tamarit núm. 360, primer pis. ,pii..
\ quart. Tde&afiBr al diputat a Corts dit senyor.
tals que en noblra època s'exlencn més y
exquisida literatura Sembla u n capítol més
Rcfcnntsc
a
l'apolecari
del
Manicomi
diu
OE
ra porta, el vel d d qual, don Franairtu
p d districte senyor Sagnicr. a l'ofecle de
manifesta que lo que h] ha que evitar prindo «La Vida Austera».
Vila, va manifestar que se b faivien .jV.
que davant d d Parlament dclensi l'eamen- d senyar Puigpiqué quc's tracta d'un senyor ci pal ment són les degudes o limitació, entre
que es ademàs catedràtic de fa Escola d'Agri- les quals l'epikpsia es fa més comunicativa.
mnt puntes y mobiliari per valor de 2-') mil
«L'Esquella» renova los seves Ermes y so fada petició.
cultura de Barcelona y que sols va a Sant
pessetes. E l senyor Vila estava ausent dv soa
Bocorda ds seus estudis y els d d seu paro,
renova tota ella, sense perdre'l sou caràcter
BQÍ a cobrar fa n ò m i n a "
domicili
telegrames
el
3octor
Valen!i
y
Vivó,
en
aquestes
matètradicional. Les millors firmes se apleguen
El senvor Pdforl també hi fica cullerada ries, com també els congressos ckntiíics a
Varen acudir nl Hoc dels BUCCCSSOU la bomEl president de fa Diputació ha dirigit ai en d debat Entre altres coses extravagunlfi
en ella y la decoren els més exedents dibuibn-automóbil centnU, les dc Sont Pau y Parc.
(fue ha assistit l'orador.
Ben
ddorosa
serà
pera
tots
d
s
que
la
Iracquete
del
Govern
d
següent
despaig:
els queies dels bomlters; l'arcalde Vayor
y dislocades, que va llcgúit en .un najwret
xants. Primer on Rusiflol, després l'Alomar,
Do tot ne dedueix que l'inferioritat d'Es- toren fa nova do fa mori dc la virtuosa senyo- amb
«Cumpliendo lo acordado por esta Dipula- que l i deuen haver donut, diu queTManiSostres y nomfansos guardes.
després en Bertrana, ara en Corominas, senpanya
es
evicknl
y
que
lots
ne
lenfií
fa
culpa:
ra
danya
Baraona
Morlius
y
Rius,
viuda
de
ción en sesión de ayer, tesngo el honor de comi es «una inslitudó exemplar, en ks de
se comptar els sous escriptors permanents, dirigirme ú V. E., expresúndole la convenien- son genre de lo millor d'Espanya». /(Grans negres y rojos. An aquests els diu que més Ulrillo, ocorretuda ahir cn noslhi dufat.
quo campanyes d'escàndol, 6 ha d'anar a Ter
I x i senyora Morlius, que ha jnort en edat
posen cn ella agudes y fortes proses, barro- ica dc suspender temporalmcnte los dec- rialles.) ,
obra positiva de reformes y milloniments. ben aveasada, per les seves virtuts y per
los
del
real
deerdo
de
19
de
enero
último,
jant la literatura y l'humorisme sablamcíil
Els manicomis, se^udx dient, s'han de con- Ics
ics exedents condicions del seu caràcter se
RECTIFIOAOWNS
por cuanto està proíludendo gran des dudns
y ha sembra do gran alarma outre las b m i Rectifica d senyor Micó. La contestació del vertir en reformatoris Espanya dona fa pri-1 fefa estimar per totes les seves rdacioos, enlia s de los reclutas à quienes afecta, que no senyor Argemi, diu, no destrueix cap dds ntera xiíra dc mortaldat cn manicomis y re- tre les «pic tenia gran devodó.
Rebi tota la fanuífa de la finada y moll
han podi do hacersc cargo dc los nuevos meus arguments, peró ha demostrat ademés íugis d e tota mena.
Convé cnvir un manicomi que H g à hon- especialment ds seus fills don Josep y don l ' c o t - f c > t » l l
derechos y deberes que en vi riu d del mismo quo no ha llegit d vot particular. Insisteix
se creen.»
d senyor Micó en sos punts de vista, afir- m do Baredona. Ja que gastem tants diners Miquel l Ir.lio nostre bon amic l'excdent
El C. N . R del districte quart inauguraní
[expressió d d nostre pesar ben
mant que Is republicans no van solament a en l'Instílut d'Estudis Catalans, que es fa crític d'art, l'e
Hom rebut la lletra següent:
dels sabis, per q u é no n'hem de gistar sincer,
el seu «teonu de «foot-bull» y camp pern 1
demostrar o a castigar encara que sigui moS'han
cursat
els
següents
tdepames:
,
Senyor Dircclor d E L POBLE CATALÀ
mateix sport, passat demà, a la tarde.
ralment an els culpables, sinó a lo que cs també pera dotar d'una bona casa als po- \
«president Consdl ministres.—Madrid.
Amb la conferencia que'l doctor D. CoPresent.
millor, a corrotgir y a evitar en lo futur Ims malalts del cervell ï Aqui se podria fer
ctlairx-c
Comissió de pares, en nom de centenars ds abusos.
un aixó alguna cosa profitosa, perquè aqnl róminas Prats donà d passat dilluns a l'en- I 3 Í V 1 1 » c!te
Moll senyor meu:
no accepten calificaliu de rics y
títat
«Arls>,
acabà
el
curset
d'analomia
orlls
Iti
ha
una
tradició
cienllfica
cn
aquests
esE n el diari de EO digna direcció corres- d'adherits,
La Diputadó, segudx dient, ha d'exercir
Demà, a dos quarts d'onze, tindrà lloc
sí modests dutadans orfes d'influencies, y
lica que amb tant d'éxit hi ha vingut donant al Teatre d d Bosc, d tercer ball de disfriv
ponent a l'edició d'aquest mall s'inserie una sense arrogaicics demanem compliment de una acció tutdar. fli ha que aplicar remeis mdis
fent
com
a
corolari
algunes
conaideracions
Acabem,
diu,
aquestes
dscusions
bisantines
comunicació hrmada per «La Comissió» do- Ics lleis irue deuen respectar y complir tols Immediats. Un d'ells, d més indispensable y fem obra útil pera'fa infdissos mancats sobrc'ls gests y aclil its d d cos humà cn fa ses, ndjudicanlse nou valiosos premis, entro ells un mocader de Manila, un tocanant unes queixes sobre'l funcionament de els ciutadans, sense excepció de classes ni cs rescindir d contracte amb l'AdnunisIració do raó.
expressió de les emodons, aduinl y comen- dor, dos rdldges, un artístic espill. He,
dd Manicomi. La Diputadó té dos anys de
personalitats.—Llorens Perera.»
fa Borsa del Treball de Barceloiua.
EU discurs d d senyor Valenlí, més propri tant, amb motiu de les mateixes, interessants regnfantse com de costum, un mocador tic
tomps y durant aquests pol anar preparant
l a Junta y fa Direcció de la Borsa les esel trasllat dds raafaits y construir un edifici d'una acadèmia que d'un debat com aquest, estudis fels peb més sabis naturalistes, val- seda a cada disfressa. Hi ha moll d'entusias*
coltaran sempre totes les queixes y obserha causat profonda decepció entre les mino- gueu tl i aquesta tasca forts opfaudiments y me j» ra aquesta festa.
«Primo Rivera, Allende Salazar, Polo Pey- confonne.
no poques felicitacions.
vacions quo siguin justes; així ho vaig fer ronon (senadors).—Madrid.
També rectifica cl senyor Argemi. Y com ries y sobre tot an ds seus amics polítics.
Proboblement aquíAes conferencies dd docconstar al participar a la Prempsa la meva
(En nom pares minyons modesta posició
ie irej^rrat d preg del senyor Prat de fa Musa fluix, massa fluix, l i diu tothom. Anoupresa do possessió y do fa mateixa manera y orfes influcíicies fdidtom noble actitul Seiha y malgrat cl cansanci de tothom (són los a volguer convèncer an aquesta gent — tor Corominas seran editades cn un llibre
L'Aleneu Marqués dc fa Mina cdebrarl
ho repeteiso avui, poguent el públic expo- nat ahir defensa drets ciutadans contra in- tres quarts de tres), se veu que vol essor li diu d senyor Puigpiqué Ja veureu com que anirà ilustrat amb gràlics analómics, es- grans balls dc disfresses ds dies 10, 17, IS
ura,
«ie6?1-*5
^e
1°
que'l5
hi
heu
dit,
vosent
un
manual
dc
íorsa
interès
pera'Is
armrme directament tes redamacions tols els sistencia aplicació l l d servei anomenat obli- llarg, tothom protesta dient; A votar! A vo- laran mansament contra'ls vostres projectes.
y 20 d d corrent, a fa n i t
tistes.
o r i Preguem persisteixin ddensar com- tar!
dies, de set a vuit de fa tardo
Els lleons lerrouxistes de fa Diputadó són
pliment Itei Bascs.—IJorens Perera.»
[Malgrat això, continua d senyor Araemi
Però els motius do queixa quo s'exposen
—CAMISEBIA SANS, BOQUERIA, 32 E»ooan d s de la Lliga u l'Ajuntament..
portant,
més
ben
dit,
cridant
y
gesticulant
Demà, dissabte, tindrà lloc en d ma*en la comimicaoió de rvferencia no existeixen
peciabtat en camises a mida.
Afortunodamenl
s'entaukn
animats
diàleaj
nífto local de «Catalunya Nova» y Alcii-U
La Comissió ha rebut aquest telegrama de
IWMft
y pena ovit i r que l'opinió pública ac desvü
entre ell y ds diputats de les minories y
do l ' U . F. N . R. d d districte teroer, d priy pera coneixement dels redamants, que veu- Sant Gdoni:
El president de Governació senvor Argeaixó retorna un xic l'intorés.
mer dds tres grans balls dc disfresses quo
A
proposta
d
d
Patronal
de
fa
Escola
Supe«En nom de la totalitat dds pares dels
ran han sofvrt un mal entès, me trobo en ol
El senyor Argenti se dedica, pera oonlcstar, mi contesta amb breus paraules a l'vhcmüfa» rior d'Agricultura, la Diputadó provincial ha ha amin dats pera celebrar dintre d'aquesi
cas de deinaaiarli, senyor Director, l'inserdó minyons d d recmpfas del present any p d a Ueor trossos do fa contestació del director d d senyor Valentí y Camp, lloant (està dar!) acordat upfassar fins al mes de setembre recs.
cupu d'aquesta vila, protestem de l'implan- del Manicomi a fa Memòria dds metges ins- la serenitat y fa templansa del diputat lerd'equcs'.es ratlles.
La sala estarà profusament guarnida \
tació pera'I corrent any de fa l l d anomenada
rouxista y se passa immediatament a votadó pròxim la inauguració de dita Escola.
Rea d'extrany té que durant el temps que dd servd militar obligilori, per no estar pectors, entre l impodencia de tothom
Don Manud Marqués, per nomenament de executarà'l programa una renomenada orl'humiliant
dictamen
dc
fa
majoria
reacdonaPera'I senyor Argemi y peb directore del
questra En tols tres balls un jurat cornpeieni
porten d'inscrits no h«gin sigut col oca ts, puig el seu articulat sancionat per ks Cambres,
ria de fa Comissió. E l resultat cs d següent: ta Diputadó, ha entrat a formar part d d
cí número do demandes es sempre més gran y ens adherim al moviment ioicial per aques- Manicomi, aquest es d millor d'Espanya En 15 vols a favor d d dictamen Jy 6 contra. Pitronat cobrint la vagint ocasionada per adjudicarà valiosos premis « les disfresses
cap estan d s reclosos tan ben cuidats, fan
fa defunció del VMftl tècnic don Manud Bcr- millor habilfades.
que'l de les ofertes, per lo qual eils eféctòs ta Comissió —Josep Gual.»
ben alimentats y vestits; cn lloc l'estada que fConsumatum e s t . j
trend.
.*
de l'iiKcxipció duren tres mesos. La Borsa
Y
s'aixeca
fa
sessió
a
k
s
quatre
de
fa
mapaga fa Diputació — l'35 pessetes diàries per
Segueix oberta cn la mateixa Diputadó fa
lot just funciona des de'l primer deJ mes
tinada. Es fa sessió més llarga tinguda p d
çxlós — es tan barata...
«President Consdl ministres.
ofidna provisional de l'Escola, fa qual faproppussat, do manera que no veig motiu
Infrascrits en nora propri j
iwres
—Digui que es un Paradís — diu irònica- Cos Provincial. Sortosament ara podrem <ks- cilita iruorinació al públic de tres a cinc
ennsar fins cl mes de maig, que comensarú
de <(ueLxn; aixó apart dc que fa Borea tam- y parents minyons vila Arenys ifa Mar con- ment el senyar Boig y ArmengoL
de la tarde.
poc pot gajranlisar k s colocadons u plas currents quinta aquest any, preguen V. E.
I inalment quan jo ningú s'entén, d se- d nou període de sessions.
sospengui aplicació articulat Uci servd oUi- nyor Argemi se posa a defensar el dictamen
fixo.
la m u p r e m m l ó d o f e m i e »
gatori lins naverse complert requisits acor- de majona, glosant fes conclusions d d mateix.
—BRICHS, sombrerer, ARCI1S, 3.
Pot molt bé ser que un patró inscrit a dats Ikd Bases.
En fa sessió que deu celebrar avui divenTot
aixó
entre
permanents
diàlegs.
Com
o
rola Borsa cobreixi la vagmt per diforent condrea la Junta do Govern de fa Secció r**Aix ího esperen per ésser de justícia, Fre- da final d senyor Argemi ocabo llegint alguns
L'Assnmblea que discuteix cl projecte Hc mancnl de Befadó y; Traball d d C A d°
ducte, peró eu aixó no hi pot fec res la deric Puig, Salvador Danid.»
«sublimsa pensaments d'alguns visitants reRogïainenl
dc
fa
Prostiludó
a
Espanya,
celeBorsa, p-rqué l'ofortor de la colocaeiò a l insM
publicans alguns d'ells, en elogi del Manfeomi
Que entre ks molles etzegalfades dutes a brarà sessió avui, a dos quarts de deu de D. d d C. j de l ' I . , entre allres ünporwnB
fi
criures no jguoda Uigat amb la Borsa fins
terme
per l'Ajuntamcnl, que, ja ha mort, fa nit, en d local de l'Acadcmia d'Higiene assumptes que són de fa seva compe.cno*
Germans
«Aaiar. Reíoslillo, Pena, Herrero, Pulido, 'L!^JXat c·ntUS'f,la «kk0*1 ^
al pont do no podes- cobrir la plassa per
1 orde de Sant Joan de Déu, al quals sigui per s ori dels barcelonins, n'hi ha una que fa de Catalunya, plassa de Catalunya, 9, prind- tenim entès que tractarà àmpliament dc
López, IVlegrin y comte vilfamor.—Senat de
mt do pas mngu havia anomenat en tota fa posar els pels de punta.
alteo medi.
qüestió de la supressió de festes
—Madrid.
ml.
Se tracta d'un municipal que delinquí, caEn k s pissarres no s'hi troben més colomana Is quo tan apassionats comentaris n
Complint I k i Ba%^ erdem no pot apüCT. a dos quarts de quatre sc posa a votació ient en delicte penal pel Codi. Sc l i insoacions que tos ofertes y vaginls y si alguna carse arliculal servei oUigatori Centenars paDesprés del míting celebrat pels Gremis mçgut en general y especialment cnlre b
nominal d «ketamen Voten a favor els sevegada pot donanse'l rns do que continúi res de família demanen justícia.—Per Co- nyors Forcada, Micó, Puigpiqué, Bota v Ar- truí expedient y quan aquest estava a punt en d Teatre d d Bosc el dilluns darrer, se jXTndojüSi.
do falfarso y passaree'l tan! de culpa als cursaren telegrames als diputats per Barcedesprès do coberta, es degui a llmposabilitat missió, Uorecsj
mengol, Ulled y Valentí, total 6; en contra els
La v a g a a e l a o o t * o P »
de J^shcw, d ^ a r d a presentà fa l lona, envianllos per correu les conclusions
ii.uierfal de taberho y esboriu/iu al moment
senyors Aíniguet, Bartrina, Borràs, Cabot Du- tribunals
dimissió,
quedà
arxivat
1
cxpedknt
y
de
p
r
ó
r
r
o
g
a
Atens
d'ahir,
« u n es sabut, se dcclar-ai^
lo
i
\
cordo
des.
ran y VOTlosa, Eages, Font, Isamat, J.u^ana,
cn què's ooloca al pretenent. Adornés, en
dels tribunals no hi hagué res.
Aviat serà designada fa comissió de regi- en w ^ i efa 900 aods de fa Soüctai ^
El governador d vil manifestà anit als pc- Mjuxh, Pdfort, Pencas, Queralt, Ràfols, Sanaque^ punt, convé tenir present que fa BorL'assumpte quedava mort, així, sense que dors quo ha de traslladarsc a Madrid pera cotxers «La Fratemil», «pic fa d scrv^ ^
ea necessita del concurs dc tothom y no riodi'rtes que tenia noves de que seria conce- snlvador, Valls y d president, total, 18
ningú
se n'adongués.
reca bar d d Govern fa petició de l'Ajunta- ta Companyia General de Cotxes y A"
Bcbutjat el vot particular, se nosa a dispodent on Niar couslantmont u demaj^ar als dida una pròrroga del plas pera'I pagament
Doncs
bé; al cap d'un quant temps, an ment favorable pera Is interessos dels indus- móbüs y d d Sindicat de llegidors de ^
de
les
quotes
quo
s
estableixen
en
fa
nova
cusió
patrons si tenen coberta la pla^ssa, s'ha de
aquell home se l'empleià a consums y des- trials dds poblés agregats.
l l d t d servd militar pera fa reducció de
xcs. Com es natura», fa vaga s reaaan^
prés, encara, quan ningú se recordava de
esperar a quo oontestin y aixó, per dissort, aqued.
Davant l'ansietat que d'un moment B l'alres rAjuntamcnl aprovà un dictamen, cuita- tre disposarà el Govern de conformetat amb efa carras, reatant desartes k s J » ^ 1 ^ ,or
no ho tan tots amb l'activitat desitjable y
Peró consti, també, digué'ls enyor PorteAl mati ooDferendó amb tí g o V ^ ^ g
oorrents y sense preocuporsen, abonant an lo que sc solidta, fa majoria d'industrials
n donen casos à a no contestar res, devent fa, que serà pròrroga d d pfas, de cap maJa efa nostres llegidors coneixen les con- aqudl empleat ds sous que havia ddxat dc s'abstenen de joagar fa .contribudó j i moll una comissió d'obrers, peró com qu
fe Borea ter una veritable W f M M l
nera apfassanieul de l'aplicació de » Itei. dusions d'aquest dictamen, per haverles pu- cobrar desde que presentà fa dimissió de
més tenint en compte que en una de k s gestions d d senyor Porlda no havien
fe oousegOenl pèrdua de temps.
blicades una passada edidò.
municipal, hns que se l'empleà a consums. conclusions se demanava pròrroga pera'I _pa- duit resultat, no d o n à cap nova an ei> ^
Qonvocaforia
En ell se donen tota mena de satisfaccions
Nqjo en absolut que les demandes siguin
Aquest home mereix un monument...
gament mentres se resolgués l'assumpte.
misfaonaJs, pregintlos que no
fessm
^
La coiuisaó creu de necessitat canviar i m - als empleats d d Manicomi, amb tal servilisme
enviades sense n ú m e r o d'oíertors y c^ie tes
N i per conducte de les autoritats locals, ooaodó pera no yonres ohtigti • 161
pressions amb ds parcs y interessats y an me, que no sembla sinó que la Diputadó
demandes un xic regufars s'entroguin en 1 ac- aquest efecte convoca reunió pera demà, a
a les quals s'entregaren les conclusions, ni «B de te. f o r » .
__^.r;i « 1 »
directament, ha lingul fa Unió Gremial conte «aenso que passi por tes pissamvs». No'm dos quarts de den dc fa nit, en d Centre en pes depengui del Manicomi
Els senyors de fa majoria fan constar fa
Que ja h i ha altres nous lerrouxistes ho- testació a les mateixes.
Al carrer de Sepúlveda so re»2^rOStxe
podran citir cap cas; al contrari, s'ha donat Autonomista de Dependenta d d Còrners y de «convicció profonda de que k s ofirmaciona
noraris.
La ponència encarregada d'aquesta campa- cooedó, resnlaait amb eroesiDns •»
«i d'índivi·tus que s'han pressent»! amb re fa Indústria.
dels inspectors en que va basarse la camEn Muutafioia y en Gondomincs.
nya insistirà novament cn sa darrera demanda d oolxer Jcen M o n * « . Efa agressors W
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Poble Català,, — Divendres 9 de febrer de 191a

LAR
DE CAMPOO demana que s'atengui pr«empoK*w; T prrqiié h à w n l d senyor Courgentment a ta reparació dc l'abadia de btan mtrtíticat é h prindpals conceptes tritaim . \ \ * > p . d'un d'dia.
Aguilar do Campóo per ser un monumott taris, sembla Uóiàc y fúnainenlal esperar S
desenroflkancT»».
^ e v i t a r mcldeots, ta cotterw m vajj»
do gran valor artístic que merdx l'atén- son
Quins impostos nous ni quins nous g;a\àdó d d Govern.
mens ten d'ostiblirse en aquestes oondlcàatsl
Demana també que's reparin y conservin
endreçades a trotor solució
Consti, dracs, que ja h i ha pressuj^ sias y
convenientment gran nombre de monuraenl» quo tos Corts podran dintre de pocs «lles
Y ^ t X a e , atons do Ics prórinws fetes
artfelics qsio estan m d t desatesos.
estudicrlos tan «kllnfUitamenl ooiu desitgin.
t ^ i ^ o l t e s pek pwpidicis <r«o
EI crim d e B a d a l o n a
El senyor CANALEJAS diu que p d nüI* .raíwriJs dies la Viifla a encara duravà.
Madrid. 9, de 1 a 3 matinada
Per un asBumpíe particular v* anar mall
nisteri de Insliuoció pública s'atendrà a la
I150?! smyor Porteia teiúa onnvocals aliir a
La Comlssld dePressupostos
a
ta
Qudalura
de
polida
don
Josep
Ruiz
reparadó dd monument d'Aguilar de Can*
L terde en son despaig a la comiastó d'oS'ha reunit la comissió do PreiMipostos
(Max
Bembo), director do l'Escola de Despóo y que fa fot lo possible pera atendro de deJ Congrés pera estudiar el dictamen del
l^vrs W0ds«s, però aqiiesls no acudirtsi
am
parats
qu«
p
o
r
a
son
nom,
establerta
al
cargudamenf a la reparació d'iglesics, dintra projecte de crèdit pera la creació del vor t a crida, per lo que'l Rovemador cis ha
rer
do Corts, barriada d'l loslafrunes.
de l'escuscsa de medis amb que's compte
P yocat novament pera a\\ü al matí.
El
dictamen cuedà acubal d'SOCHd amb
Men'jcs estava esperant veure at quefó,
en el pressupost.
luntariat cn l'exércàt d .Mrica.
I ^ h í r no's produí cap incident desa^rudase va fixar en unes fotografies exposades
L- ges dubte perqué b anios, per la vaga
pl senyor ALVAREZ GUIJARRO demaní d projecte.
a favantsala y quo ho eren del cadavre
La oomtssió estudià extensamenl Iv petició
I Jjer >» p'"ia no feren sortir els cotws
que subexmin alguns errors relaciona's amt
crèdit da 16 milions du pessetes pera
trobat ci dia 29 d d mes passat en d torrenl
5e hs < l ^ d r « datos quo Begi en sessions passades y que d'un
ta reparació de carreteres y pera pagnr cerdo Can Grau, a quatre kilómetres do Baapareixen en el «Diario de Sesiones».
tificacions de obres a oonlractisles.
dalona. Al fLxarshi ya creure recordar el
El senyen- POLO Y PEYROLON diu que
S'entaulà una interessant ilisc t sio sobre la
senyor Ruiz la fesomia del cadavre y tt
havent ammdal el bisbe de. Jaca una i n - intorpretadó que deu donarsc a un dels artili'ofecte va preguntar si aquest havia estat
lerpeladó sotae l'Escola SUfBriór d d Ma- des d d projecte, per entendre alguns indiviidenliScal. L i van contestar que no y alespsteri, y estant au sent el pr-Jat, podria ex- dus <to ta comissió que estava en conlradio
hores d l manifesti que potser podria dopbmar d l l'intcrpdació d d reg'ament no ció amb altre Brtícte y per creure altres qus
nar alguns daíos que facilitarien l'identifiera improcedent l"nclaradó del projecte per<
s'hi
oposa.
cació. En vista d'aixó l i fou pregat ni seho proibdx b llei
Audiència provincial
Pregi, per últim, al senyor Canalejas que qué
EI dictamen quedà sobre la taula.
nyor Ruiz que's personés en et Jutjat d d
cecàó segonx — Baix ta. preBidenCiB del
tn d pròxim pressupost d d ministeri do
districte do La Concepció, escrivania Gros,
El s e r v e i o b l l g n t o r l
yor Gonzaiez Torreblanc:!, en Bi&lilució
Gracia y .Fusticta consigni ta quantitat nequo
instrueix d sumari de la troballa del
Al final de la* stsaió del Senat se Jtogl
W senyor Soavadra, wi ceiebrarse ahir matí
oessiria pera la reporadó de gran nombre
cadavre. Així ho feu d senyor Riuz, y a la
^ a t pel deüciB d'hoflücidi contra Manuel S e n y a l a m e n t s p e r a a v u i
d'igtesies, quo estan tan dderiorades, que avui d dictamen sobre l'articulat de la lld
de servd nàlitar obligilori.
Sala primera do lo d vil. — Jutjat de la escrivania va manifestar que una nit d d
no's pol celebrar en dies cultes.
Se rectifica lartícte 326, exceptuant (tol
^ d u a v a de fiscfil d senyor Mcsai y d'ad- Darodonda. Menor quantia entre dem Ra- mes d'agost do 1910 se presentà en la seva
El senyor CANALEJAS diu que'l bisbe servd militax y no d d servd a liles als mi<
«Obra»
un
subjecte
desconegut,
quo
repremon
Abneda
y
Baudili
Campo.
l^t
defensor
penyor Degallada
de Jaca ha Onundat son prompte retorn nyons compresos en d cas número 30 de l'ork Madrid y son propòsit d'explaÉiar l l n - ticlo quint do ta l l d de 21 do jxdioi ito
1876.
terpetadó d^idida.
També se Uogí en el Senat d dictamen de
El marqués d'IBARRA demana al Govern
que atengui a millorar l'estat sanitari de ta comissió que « nien en d projecte dc lld
sobro ascensos en tos closes de tropa.
Madrid.
Les
I n o n d a c l o n s de S e v i l l a
Diu que dc la totíiira d'inforniadons peEn virtut d'un Idegrama dels dipulals. se?
riodístkpies se'n dedueix d temor do que's nadors y forses vives de Sevilla, demanant
produeixi una epicfcmia de tifus.
ue vagi a oqudta capital d ministre de
El senyor CANALEJAS afirma que no
oment davant ds grans ck.nys que causen
hi ha cap raó pera alarmar al públic, puig les inondatiems, d senyor Gassct, atcnenl als
l'estat sagitari de la cort cs actualment im- desitjós dc dites entitats, ha sortit aquesta nit
en l'e:cprfs pera Sevilla. L'acompanya d se-1
millorable.
Durant
tota
la
nit
to
con
li
mm.!
ajimentant
TTTT "PPON
| tiostra disposidó la operació que projectem
EU senyor QUEJANA rectifica, insistint cn
nyor Peris Mcncteto.
Ncgi
que
hi
hagi
temor
d'epídomia
•
contes scws manifestacions.
[PER
T ^ r M ? A T?
I com a resultes (to )a conversió do l'amorti- la inondnrió de manera alarmant.
El telegrama que ha dotemihjnl al ministre
seqüència
dc
les
cales
(pic's
fan
cn
la
via
El veïnat no te dormit.
El senyor LLORENS ta un pjeg al miY
sablo, que es jm emprèstit quo no's presenda Fomfcnt a marww a Sevdte. diu així:
pública.
En
totes
les
cascs
estaven
anoescs
les
llums.
oistre de Foment ,
i
, •
«Diputats, senadors j rqjresenlnnls forses
Madrid. 8. de 10 mati a 9 m/ la amb cap .disfressa, perquó claran^nt, BSCita d cas que on d districte do l l n - vives aquesta capital, reunits nrcaldia teleL'aspoc tn dels carrers es imposant.
ho diu d projecto llegit a Ibs
El ministre de FOMENT l i contesta. ' I
plfcitament,,
Consell a l P a l a u
dusa, que es aont més cales s'han fd, no grafien V. E. pregantíi surti cap a Sevilln
Nombroses barques ds recorren, prestant
El senyor ORTUNO demana al ministre
El Concdl de ministres celebrat nqracsí ma- Corts.
s'ho dona* cap cos de tifus.
tren aquesta nit amb motiu inondadó que
auxilis.
i
do Foment alguns datos referents B crèdits
al m i m M i x |a presidència d d rei, s'ha
E x a m e n de comptes
Lo
que
ocorreix.
afegeix,
es
que
s'han
afecta
barris Triana, Sant Vicens y Alnmedla,
Les
autoritats, també en barqacs, oirndd- pera carreteres.
' •
En dia el quefe del Govern ha donat
De resultes d'una pregunta formulada pel exn als llocs do mès perill.
donat diversos caso? tuilals de febre tífoi- peró molt especialment el primer.
El ministre dc FOMENT promet portar dea en persones qual posició social lia ocaPiTg sc funda en d temor dc que temporals
freduil a una reunió normal,
senyor Moles, avui s'ha constituït la comisS'ailobtcn grans precaucions.
els
«latos demanats.
pddiun pendre caràcters moll fteas, puig encompte dds darrers successos polílds, dins sió
d'examen da comptes que b 5 B7»ys
sionat
que's
difongués
més
la
noticia.
Per moments aumenta la iníranquililat al
El senyor SANCHEZ GUERRA intenré pecara no han arribat totes ]es aigües d d temv fora a E'F'nya.
no's consti luia, a pesar de quo sempre sa veure que continua la inondadó.
El senyor MELLADO Intervé pera afir- poral.
'
rn posar cn clar algunes frases d d ministre
designaven
regbmentariament
els
diputats
També s'ha ocupat de les inonctodons omar
que testat do tos nagües del LozoyB
La
situació comensa a preocupar serta- ds Foment. .
Nit darrera mal temps seguia. Si situadó
/ f '
torregudes en cüfeents llocs amb motiu dtís quo la formen. ,
es ex «dent.
no canvia se tem seran precises mides quo
ment.
|
Cita
datos
pera
demostrar
que
les
enteotemporals regnonls, y per últim ha desmenHa
degil president al senyor Vinoenti t
Dedara que dds anàlisis practicats se'n sols Govern pot outorisar.
Ceuta, — Ha fondejat d vapor cA^ósído» bértcs alusions d d senyor Gassct no's ditit toies les íilanues que s'him llcnsat u ta secretari al comte do Santa Bngracía.
dedudx que no exisldx en les aigües d
Opinió unànim tofc reunits tenint cn compque estigué detingut a Gibraltar set dies sen- rigien an ell.
f
ciixulació sobre l'cstal jamtari do Mh'triiL
«badUus» d'Hcrberl.
to incertesa pervenir, puig persisteix d mal
El senyor Motos, que forma port de fci se poder carbonejar p d temporal S. 0.
El ministre de FOMENT nrçp que aludfc
El r d ha expressat davant dds mtnfe comissió, ha demanat Jes memòries d d Fis(Entra en la Cambra d ministre dc la temps, cs que seria oportú cl viatge del miDiu
la tripuladó que cn aquella badia 12 al senyor Sànchez Guerra.
nistre.»
ftts la satisfacció quo l i ha produït son cal d d Tribunal .da Comptes, expedients d»
Guerra.)
Explica sa conducte dintre «tel nrinijteri
natge al Ferrol,, pnt ha presenciat la bola- Foment sobra concessió da comissions,, gas- Sàvia 150 barcos de'inguís. Un (TteDs, |sA l a m e m ò r i a den Joaquim Costa
S'entra
en
l'orde
d
d
dia
y
s"Rpro"v%
sonponyol, reculli a 30 milles de Punta Etarodura d d cuirassat «Esptifla». i
Sariagosa, — Ete republicans radicals han
tes d'algunes caixes especials y altres do- (^i a 5 nàufro^ d d falulxo «San Antanio», an lo referent a les subastes d'obres públir so disnrsió d projecte de l l d eslaMml sciénl
qtues.
cqmmemciria.t Pamversari de la mort den JoaDesprés do odebrat d Consdl alpins mi- cuments d'interès.
pera
les
dones
empleades
en
comersos
^
de la matrícula de Màlaga, que naufragà ri
Rectifiquen d ministre y d senyor Sàn- tailcrs.
quim Costa.
nistres han sotmès jlccrols a la firma d d r d .
La comissió's proposa imprimir gran ac- dia primer entre Gibraltar y Ceuta. E l temchte Guerra. (
A la aanclò
S'aixeca la sessió.
A Ics deu del matí se reuniren n la Casa
tivitat als seus treballs. I
poral l i trencà d pal da vela, fcntta anat a
El senyor GONZALEZ BESADA explica
La mesa del Senat ha estat al palau >r
dd
Poble y marxaren en manifasAció al
Sembla que raès d'un expedient aufori- fons. Composaven la tripulació salvada d
Madrid. 8, de 11 a 1 matinada cementiri do Torrcro, aont reposen els resei rei ha sancionat la llei do proceclknen} ;ant gis'.os no ^ajusta a la Itei de comptabi- patró Jonep Blas y 4 mariners, tots dc Mà- ta sevn (yslió en les subastes quan fou mi^n-isdicdonal pera processar als senadors y litat y alguns hauran d'ésser molt discutils. laga. Han quedat a ta misèria ,perquó, ado- nistre de Foment
ta den Costa.
Demana al senyor Gossct que an els dadiputats. 1
.
1 •
SobHe ta tomba h i flipositaren flors y cornés dd barco, xarxes y eines, ban perdut ro- tos Bolicilaís p d senyor Ortufio n'hi afeSevütta — Se reuniren a l'Ajuntemml amb TOnea Sc prcmindaren alguns discursos enbes
que
portaven
a
Ceuta
pera
véndreteai
Manifestacions d e n C a n a l e j a s
geixi uns altres referents a les subastes que l'arealde'Is diputats y senadors y represenTambé entrà a Gibraltar, remolcat, d ber- se realiaaren mentres ell fou ministre dc Fo- tants de les forses vises de la pobladó a carint ta necsssilal d'aunar voluntats pera
Ei senyor Canalejas, jfcsdo l pa teu, s'ha
Quasi totes tos Unies te*e©-5fiques estan
arribar a la terroenadó del nKusolou n la
(pnti goleta «Anioeta», dc la matrícula da ment.
dirigit al màiisleri de }a GovemaciS pern interrompudes.
cordant tetografiar al ministre dc Foment meroorfa den Jotiquim Costa
;
i <
Barcdona ,que amava amb rumbu a Honrecullir les últimes noticies relatives als temEl m&Tfslre de FOMENT ae mostra con- pera que vingui a apredar ta magnilut de
Sds funcionen les d9 Bhrcelona y Va1 porals y desde plll marxà al seu domicili, lencià amb normalitat ,y encara fan d tre- dures.
I"inondadó y a adoptar urgenta mides pera
brme amb d senyor Gonzàlcz Besada.
í
I cot ha rebut la visita dels periodistes ^ | ball amb retràs.
que- pugui informar degudarnení a les Goirts.
Al nord cte ta iltn Vcrde, prop ff GíbraL
Rcctffiqaen ambdós.
B
Rcspocl^ a la aplicació de la Ud de rcclutar, s'ha perdut un talutxo de ta matriente ! E l senyor FERNANDF.Z GTMENEZ demaEsftan detinguts els tirus de tes linics de
En tes demés, algunes amb racab J
I bment, d praddeart bn fet algunes aclaraEl feminisme a R ú s s i a
na al ministre d'Hisenda quo vingui demà Cúdiz y de Màkigi, ignorantse aonl sc troEn les de Andatusin .Tjcon y Extremadura, de Barbats.
I fions que interessen jüa pares deis mossos d servei es f cr-i
LvAp6stol> trobà a l'Estret un bo» talva- a ta ítambra, puig diu que té de ferii pd- ben
dos d'efa, puig les OOnMintcndoTC esPdersburg, 8. — La comissió UcgislaücV»
nul. n
*
B que Vian d'oUistarae aquest any.
db ta Duma ha didammat o favor del protan intcreepfciides.
No s'admeten conferencies exfraordinàries. rides, sense poder determinar a quin vaixdl guïics preguntes de gran interès.
B
lla dit quc'l Govern té forsosament que
Han
caígií* molts afbrw; y pals d d te- jecto <fc llei permetent a les dones sludiar
Hi ha gran ansietat per tos notícies de peirleneLx.
E ndnjsltre d HíSENDA se posa a ta seadmeses cn fa dc Mededna.
B mantindré la vigenda {to la Ud, y, per tant, Sevilla, que's troba incomunicada.
Continua el temporal
lègraf.
va di-ípoBidó.
B lo relatiu a piassos y quotes que d dia so
S'han desbordat ds rius Ncgron y Katòx,
Alguns fcrns h«n retorna* als punts de y exercir ta carrera de lieis, com ja són
Els
vdins d d Carrer da TJUgo, bnrriadh
Svntra a l'orde d d dia.
B de.'crmineo, peró atenent & Ics nombroses dds Quatre Camins, porten alguns dies pn inondantse una extensa /x>na.
Els
conflictes s o c i a l s
. Se dona oomp'e dds dictàmens sobre b partida per t'impossibilitat de passar avant
Bnnutos, 8. — Han ocorregut greus desorI Instàncies que reb en demanda d'aplasair con'imiat sobrcssnlt.
El camí de Tetuan e>là intranzilable.
Etesde l'estarió de Cabezas a la do Seprodamatíó d'al^ms diputats elegits úllimadles als vnl'ar.'s fle Mons, onl estan cn vago
' roent pera fer pfectiva la cpioía, donarà facivilla tota ta línia es un immens Hac.
Aquest carrer, formal per modestes camicnt l f
/30 000 mfaiairea
li lats pera d pagiraent; es dir, que's man- ses d'Un sol pis, té un imbomal de desaigua,
Lo
d e
M e l i l l a
At carrer d d Gaslillo, d d barri de TriaJuren d càrreg do diputat ds senyors PéEls vaguistes han assaltat y robat un cot' tíiulrà la dota d d 15 do febrer, a U do que com
na, s'ha enfonzat una casa, en la que hi xe, ten apedregat baflgues y tramvies y han
Elm
noboldB
també'l carrer d'Oviedo.
rez Oliva y Lama.
,
m ella cis mossos hagin declarat per qoihabitavon
16
famílies
y
hi
havia
dos
nens
MeSJla. — En d aoc de Zebuya cetebraLa claveguera, de resultes do l'excés do
50 renua la discjisió d d projecte de l l d
comès altres malifetes.
na classo dc ^enei so decideixen, y teta capdal per tes persistents pluges, ha revm- ren
malalta do snrampió.
els rebds junta de notables sssistínt- do reforma d d reglament de la Cambra.
La gendanneriB de cavall ha donat algu•questa dedaradó se donaran facilitats pe- tet y pBigua s'ha extès per la fondanada que lú ef Mizaan y Sidi Ornar.
Tota els liabilants foren salvats pds he- nes carregues.
Se Ueged xuna proposidó meidentel firmara abonar d .diner.
Els
vaguistes han rebut n cops de pedra
forma aquell lloc, arribantse a convertir on
S'acordà establir un zoc prindpal pera d da per alpins diputats radicals piroposan* roics esforsos dds individus dc la Creu Roja
Potser aquesta tardo matdx so publiqui un veritablo estany do 10 a 12 metres dteot- earapijment y duana pera contribuir ats gts- que's retiri d dictamen y que's modifiqui y do guardes de segurelnt que's valgueren y alguns trets da revòlver a H forsa púuna reial orde en aquest sentit, y donant tenrló. I
blica,
do llanxes.
|
1 i
, i
tos de la guerra.
d'acord amb les minories.
Hi Ml v n mort y nombrosos ferit».
ks degudes instruccions.
Segons sembla, a 'barrera hora decreix un
L'barca ha rebut contiitírnls de l'interior.
Els
vetns han tingut que tencarsc en tos
El PRESIDENT concedeix la paraula n
Segueix ta efcrvóaencta y se tem que's
Els h o r r o r s de l ' e m i g r a c i ó
xic
d
n
i
v
d
l
de
les
aigües.
sews cases.
don Emilià Iglesias, advertinlli que's cinvdxi
reprodueixin els des ordes.
Santander. — Procedent de Colon ha enToledo. — Comuniquen d'aquesta capia l'assumpte, prescindint d'alasions persoHan
acudit ds bombers pera treure 1*1Els
que « e ' n v a n
trat d vapor «Guadalupe», del qual han des- gua y .•fihnr ds vetns ,quo ten sigut Irotal que la carretera d'Extremadura eslà inr
nals.
Nova
York,
8.
i — Un dospaig dc Rio Jaembarcat nombrosos emigrants quo han tre- partits cn les cases de socors y altres caEl senyor IGLESIAS (don Emilià) pro- vadida per les aigües d d riu Arberjo, que ndro anuncia la ranrt d d baró dc Rio-Braftv
S e s s i ó del dia 8
ballat en la obertura d d canal do Panamà. scs dol boiri.
s'ha
desbordat
inondnnt
les
hortes.
' 1
El comte de Romanones declara oberta testa de radvertenria del president, perquè
co, ministre de Negocis estrangers d d BraTols venen en situació trislíssima.
El Tajo també s'ha desbordat tallant to sil.
Sevilla. — Continua d temporal cada ve- la sessió a tos 3'50, trobantse al banc blau aixó es coartar la llibertat d d diputat.
I n re ells se compten els 11 desditxats gada més menassador y imponent
ds ministres de la G o w n a c i ó y Hisenda.
Llegeix un paràgraf d'un discurs pronun- carretera, i I
Russos y ainos
obrers que de resultes do la durissima vida,
Se prenen mides pera evitar desgrades y
Londres, 8. — Comuniquen dc Pekin b l
ciat p d comte de Romanones en 1908, troSi dura gaire més, Sevilla serà víctima
S'aprova Tacte de l'anterior.
dd trcboll y de la msieria, han perdut ^ d>m
-Duily Telcgraphí que segons rclerencies ofipaorós cs^ilabrament. <
'
Se Itogdx una comunicadó suscrita per bunt contradicció entre lo quo digué alta- se reclamen aussilis.
raó.
Valladolid. — Dc resultes del desborda- cials bandes <to mongols, ajudats pels russos,
L'anund do que'l riu haviot baixat un xic don
Lluis FERREB-VIDAL, en ta qual a- vors y la advertència que acaba de fer.
Entre ells hi ha aquests, catalans:
Fnlra a la Cambra d senyor CBUBtojas. ment d d r i u Adaja s'ha enfonsat el pont que desfilen spodenuse del Khalkas oriendo nivell cn els pobles do la conca superior quest senyor presenta b renuncia do l a c atacat la pobladó dc Ix>u-Prin.
Pere Anfruns, do 30 anys, natural de Va- havia f d tenir al^mes espermses, peró a- ta do diputat pel districte de CastolltersoL
IJegei x d senyor Ij^csias mès para^afa Prind. en la carretea de Olmedo D Itofia- tal,Hanhan rigut
rebutjais, tenint una trentena do
feta. Barcelona.
questes han desaparegut desde Ics sis do
Prtscs y preguntes. — El senyor IGLESIAS de discursos de diputats lliberals pera provar randa.
mqrts, entre dls pn oficial rus.
Antoni Quart, do 26, de Combanet, frla- la tardo dlahir.
Marxà
al
lloc
d
d
succés
personal
lécnic.
crue
pot
defensar
ta
proposkió
ilimiladnmenl
(don
Emilià) demana que s'activi l'expedient
Dorca.
Noves d e l Marroc
No han ocorregut dos gra des personals.
La pluja es imponent.
d'api essa ment del vapor «Gemma», que con- y desprès diu:
Lluis Marian Casals, .de 32, da Borges
Salamanca. — La crescuda d d riu Aguel'ni fs, 8. — Tdcgraficn de Tànger ipte
Tots d s barris baixos dc la dulat estan duïa conlriíbàndol d'armes pera ds monàr51 la comissió vol una concòrdia deu reBlanques, Lleida.
inodats, y davant d temor de quo ItdgDB quics portuguesos.
tirar d dictamen pena presentarm un al- da obligà al veinat db l'arrabal de Ciudad les tropes imperials ten alcanaal una vidoTots foren portals a l'hospilnl provincial, pugi mès o tos cases sienfonzin, ds que
ria sobre'ls rebds.
Desprts s'ocupa de l'alteració d'orde pú- tre prmonisanl les opinions de la Cambra. I t o l r . » ' a abandonar les cases.
d'ont sortiran un d'aquests dies cap als seus hi viuen s'han traslladat al centre de ta blic quo hi hagué l'altrii dia a Sanlúcar <to
El riu Ilucbra porta una grossa crescuda
A la regió de SefrA s'ho» sotmès nomNega que'ls radicals se proposin far obsrespectius pobles.
havcnlse purtil la carretera.
dutat.
;
brosos poblats.
Bartameda, que acabà amb l'assalt dds o- trucció.
El nivdl d d riu Tonneí ha aumenlal noEt soldà enviaifl mealles a Riato y alDiu
que amb el sistema proposat per ta
Els projectes d ' H i s e n d a
A la barriada de la Fira l'aigua hà cavà- brers a diterentes fleques.
tres tribus, amb objecte d'assegurar \ \ troncomissió es impossible sabor si ds diputaW tablement.
EI ministre d'IIisenda ha confcranciat amb dü ds barris baixos, tenílü moll de mal.
Demana datos d'aquest assumpte.
Códiz. — Sortiren ds vapors correus de quilitat en d camí de Tazza n l'cz.
d president de ]a comissió de pressupostos,
En l'Escorxador ha reventat la davagueEl comte dc LOS ANDES s'associa a l'úl- subjectes a suplientoris són vfdimn de persecució o delinqüents als quals es necessari l'Argentina y de Fernando Póo.
«enyor Suàrez Indan, a qui ha manifesta} m. y grneics a la rapidesa amb quo s'adobà tim
prec del senyor Iglesias.
Inondaclons a P o r t u g a l
A conseqüenda d d temporal la nu ral la
que'l Govern té Jnlerés en qdfe amb Iota l'averin, se va poguer evitar que les algues
El ministre de la GOVERNACIÓ ofereix castigar.
Lisboa, 8. — Persisteixen ds temporals
dd
Swr
està
escardada
cn
una
extensió
de
Urgència la comissió dongui dictamen so- invadissin fes naus y fessin impossible |n portar ds datos demanats.
Considera que la Cambra deu conèixer
80 metres, havent desopu-c^ut tes garites de cn bona part do Porhígd, essent giavís^ms
brels projectes do reforma do llei del Banc matansa. •
f
El senyor PI Y ARSUAGA se queixa de prèviament ds suplicatorís.
ds danys caueah por les plug-'s, sobre tot
yconversió de l'amortisable, essenlli indi·
Acaba dient que ta comissió den Recep- mamposterli (lacant dds Caputxins.
S'ha inondat l'hold que cn d «Prado de les vexacions a que so sotmet als vta'gers
en tes Unies fèrries, adeniés d'essea° molEn
l'exprís
han
nurxat
cap
a
Sewlla
depfceat que una o altra sigui la primera.
San Sebostiàn» ocupa l'ex ministre senyor Ro- cn les estacions y fidats amb el pre'caí tar ta proposició presentada.
les y moh extenses tos oommxpics inoiulaEl senyor MORET,, presidcnl de la comis- do Són Fernando, 36 cabos y marineni de dea
Així matdx el senyor Rodrigàfiez ha in- ^drlguez de la Borbolla.
de cobrar l'impost de pesos y mesures, com
. I. '
\
l'armada
quaJs
serveis
te
reclamat
d
ca
«acat al senyor Suàrez Jndan quo Hassi veuAquest ha hagut de traslladu-se and) ta si no fos encara prou càstig el quo no ar- sió, enien quo la proposidó dds radica Ip
Bn
d
Tajo
corren
gran perill toia da so
pilà d'aquell port.
j e d s representants do Ja minoria oonserva- seva famiba a l'Hotel RITÍB. t
ribin al consumidor els beneficis de ta des- cs inadmisible.
d'emborcadons, y tuls ds riu ; d d pels han
La
via
fèrria
fins
a
Lebrija
eslà
inon™a
do la comissió de pressupostos que poEls
republicans demanen votació m o t e l
Els
obrers d d munkipi y ois enginyers gravatíó dds articles per imposi de consums.
tingut grossíssbnes crescudes, pobant en apu* n comensor l'estudi d'ells y donar el cor- militars conslntcixcn a tota pressa defenses
pera veure d's pren en considaradó la pro- dada.
Combat 1 impost de pesos y mesures.
rada d t u a d ó a k s poblacions riberenyes,
responent dictamen tan prompte com vulguin. íi la entrada dels carrers quo <lonen al pasLo q n e dlo e n R o d r i g à f i e z
El senyor RODRIGANE2 manilesta que posició.
espedalment ks d d IXiero.
Adcmés d'haver dit el ministre d'IIissnla comissió té jjn son poder ds pressu- seig dc Colón, pera impedir ta entrada de aquest arbitri, cobrat ois Sdats, es Sega!,
S'acorda no péndrda en consideració per
I n droutorió de tens se troba in te r romda, que sols faltava romelro a la Comissió de
postos parcials de tots ds departaments, ex- les aigües.
102 vols conira 13.
;
y així ho creuen d l y tot d Govern. (
puda en molla punts.
f^ssuposlos
d
d
Congrés
ds
dds
ministeris
oeptels do Foment y Instrucció Pública.
Se proposa una adició e l'article 67 d d
L'arealde y ds tinents «Tarcalde repartiRectifkfuen tols dos.
d'Instrucció pública y Foinenl, ha dit el
^ pressupostos d'aquests departaments su- ren 3,000 patis emtre'ls vetns ctols hams inonEl senyor P I Y ARSUAGA demana que reglament pera que s hi afegeixin k s pa- senyor RodrigàíVez, en contra de lo que s'ha H o l a n d a y l ' a c o r d f r a n c o - a l e m a n y
La lla Ja, 8.—El Govern iiierlandés, pera
tDa^n 1«B mateixes xifres que'ls del passat dats, Valeníso de llanxes pera ferho.
se tramitin amb urgenda les redomacions raules «y de los suplicatorios».
afirmat dc que la Comissió no podia comen- adherirse a l'acord franc-aleinany sobre el
""y; per lo tant, la Comissió té'ls dates de
El senyor IGLESIAS (dem Emilià) combat sar l'estudi per desconèixer d conjunt dds Marroc, esperarà ta termenadó de les neEls
Vcíns reben ds socors pds balccBs. presentades contra'l cobrament i l q p l de l'im•^iunt que soliciten çls conservades, pol'adició.
Ahir l'aigua va arribar a dos metres d'al- post de pesos y mesures.
pressupostos que està ja cn condicions l'es- gociacions fraiic-c«ponyolcs.
P^a' comensar l'estudi dels pressupostos por- sarin en molls carrera d d barri de Triana
El senyor MORET explica l'objecla de to :inen!ada Comissió d'examinar d pressuposi
El senyor RODRIGANEZ: Ja sba incoat
que ja t é la Comissió y quo per rà- y més d'un en l'Albaroda de Hércuks.
aldició dient que tendeix a completar d ci- dc gastas y de donar els respectius dictàexpedient.
mens, treball que s'abrovia perquè la xifra
|"da quo sigui no tindrà que entrebancar
I-a Devesa da Tabladh es una gran llaEl senyor QUEJANA manifesta que'l fra- tat a r ü d e , quo es Incomplet.
dds ingressos cs la mateixa del pressupost
treball, perquè'Is senyora Jimeno y Gas- cuna,
Els
republicans
demanen
votació
nominal.
f
càs de la supressió ciris consums correspon
de 1911 que's prorrogà per decret.
no trigaran molls dies en enviar els de
La població està quasi bloquejada per ks sols al Govern ,que no to fet lo que devia S'aprova l'adició per 89 vots contra 14.
No nego, ha afegit d senyor Rodrigànez,
"^departaments.
Se presenten algunes esmenes y són re- que's
aigües.
1
j
pera portar a la pràctica amb eficàcia ósoliciten auments cn les quantitats conEl soayor Rodrigàfiez Ja insistit cn les
VILAFRANCA D E L Pt^NADES, 8 febrer.
tall jades algunes d'dies.
La circulació de tramvies està sospesa des- queste reforma.
signades pds mmisleris, peró pera cobrirSe'ns comunica que en la darrera visita
raons
Sia sospen el debat.
y
la conegudes, per lo que a son judici de tos vuit do la nit.
ï
Diu que amb el pretext d d reconeixement
los
hi ha que atendro abms al projecto d'inspeedó que ha realisat a Vilafranca d d
Pressupost pera 1912 té que ésser un presEl senyor MÉNDEZ BEJARANO dema de l l d sobre conversió del Deute del 5 per IVnadés, l'inspector de Sanitat, don Miqud
Com
que la enorme corrent d d Guadal- de les carns se registren ds equipatges f
"j*06' micrí.
quivir bat furioaa d pont do Isabd I I , ds maletes en totes les estacions de Madrid y oa socors pera ds perjudicats pels últims 100 amortisable, que es també projecte dc Tralkro, s'iian obsersnl una p o r d ó d'enutemprèstit, com clarament se diu en el preóm- joses irregularitats que ten posat en sospip r l ^ m i e l l t « fes negociacions d d Marroc, es enginyers creuen que l i fallarà
resistència. lo mateix passa cn d cobrament de l'impost temporals.
r * í s subordinar ds oconds que reca^uin
La Cambra p a s » a reunirse en seccions. bul, ja que's demana auiorisació pera eme- ta a ta majoria d'industrials d'aqudia loApenes tos permet d trànzit rodat.
de pesos y mesures.
R
tre 2,000 milions de pessetes mentres que si litaL
13 coordinació de nostres gistos.
Desde tos hortes de ta Ma carena demaPregunta si es necessari que les redama- Després se renua la sessió.
fos així n'hi hauria prou dient que s'eRe«ultal d'aquesta inspecció són un sens
o no amago que'l pressupost d'ingressos nen
So dona compte d d resultat dc la rounjó nometés
molt sovint auxili issanl banderes na- dons so formulin pds particulars, o si n'hi
la quantitat que resultés amb arreglo nombre de mulles, injusti/icades Iotes dies,
rur«tT ^ c i e n l , potser, pera Baldar amb gres y aviant tret».
te prou amb que'l Govern tingui cemetxe- de seccions y s'aixeca la sessió.
a l'equivalència segons d tipu do la con- segons sembla, que. rdadonedes amb ks
^^peravit el pressupost de pany aotnal; peAlguns teatres ten sospés k s representaEl senyor RODRIGANEZ repeteix lo que
versió y l'import del Deute convertiblo ,
irregularitats a quen s hem releril, posen en
C
*eB .,,e^ormES tributaries d d senyor dons.
>
ment dels delictes pera castigaries,
Els pressupostos, segui dient d mnüstre, dubte ab honrats industrials y al públic
Ç^T"" no s'han /lesenrotltat amb tota sa
presentats y així que's dictamiíd sobre ells', en general
I-i situació dals pobks riberenys les mòlt to dit al contestar al senyor Pi y Arsuaga.
S e s s i ó d e l d i a 8 que serà aviat, podran comensar les rnoDfJf1510' CÓIn' ^ P01^1 què, complicar més angiuüosa. i
Està en (era t el sovemador de cóm s ban
i
El senyor FRANGOS RODRÍGUEZ expliportat a cap aquefles visites? Ho esta, tam«««ifa enredada liquidadó í r i b u l s m ?
Embarcats en una llanxa ban srribat % ca les raons per k s quals se cobra y se
Comensa la sessió a dos quarts do quatre, sicions a discutiries.
Es un preBSupost interí, y ho es perquè bé, d d resuRat que deixa entreveure ta nari,.
tapissos
se poden rdorsar cuicfenf la ciutat, pera vendre les seves mermcfcries, fa l'impost sobre carns y l'arbitri sobre pe- baix ta presidència d l senyor López Mufioz
les necessitats I imposen per dues raons per- ra dó
de ks mateixes, feta a «sotto voiea,
^ r e ^ u d a d ó dds actuals impostos, sense alguns hortcJans.
La Cambra, poc animada.
sos y mesures.
què
hi ha pendente» negociacions diplomà- pds industrials de Vilafranca' l'.Klrà diruna
* ? s m a l da cieame pltos nous.
La
cujlite pot cnasidriMin ffdrebé perS'aprova l'acta de ta sessió anterior.
Afirma que l'Ajuntament compleix amb
tiques quin aoord deliniliu pol encloure con- sa fcxcdencia, qué cs lo que hi te <<e out
^ «xribés d dèficit, ppra aixó taúnv n ta duda.
B n ó s y preguntes* — E l marqués d'AGUI- seqüències quo haurien de reflexarse é n é b aquest assumpte?
son devec » tai «.vaimpa», ;

-OSB

que fe policia tópüp r o més

*àoos

IT

RIBUNALS
Y JUTJATS

Segons se desprèn de Cï prtfva píacgcpH^
b nií del 25 del juliol passat, entre nou
y deu de la njt, d processal junt amb un
amic SPU anpmenaí Alemany, va entrar en
una taverna esiablcrfa al carrer Torrent de
l'Olla. A poca «s'anà d esar aJU varr-n sostenir una viva diacusió; oi dependent do la
cosa Dionis Blasco, amb inloat do caJmaj"
eia ànims, va intervenirhi En mal hora. bo
va fer: els insults foren per d l y !o pitjor
va ser <jue adornis dels insults vn rebre una
gmivotada al cosiat esquerre, de la que va
morir als set dies a l'Hospífal Q í n i c
Després de finíorme del defensor, per lo
avemsajt do l'hora va sospeodres el j u d i d
fins la pròxima sessió.
Seodó terocia. — Per dispar y lesions
va octebrarao en aques'a soaàó un j u d i d
contra Ferran Farreno, q u o l dia 11 de setembro proppassat, en una baralla que va 1Pnir anib Bartomeu Buxó, at veure q i » a
quest volia ferirlo amb una baryi de ferro,
el processat va disporarü una pistola, firintlo y causanlii lesions que trigaren trenta
cinc dics em ourarse.
El tisml Va demanar se'l çastigués imposantli un any y un dia de presó correccional.

CRÒNICA

'Sob SE^na. — 7uí.iflit de Falsa. Dasttraci
entre donya Rosa Es'ivill y don Joan Rcrul.
Secció primera de lo criminal. — Jutjat
do les Dressanes. Jurat, per assassinat frustrat, contra Frandsco Serra.
Seodó segona. — fuijat de Llotja. Per
robo, con'.ra E. Eorné.

senlava tenir uns 30 o 40 anys y tenà
l'acxvnt ik-'s Ueidataw, d qtial l i demanà
refugi, dieaiíli que era mestre d'una escola
laica d'Una població de Lldda que fou clausurada després dels successos de juliol do
1909,
trobanJse'l mestre en la nasena.
Anà
explicant d senyor Ruiz com protofp
a] desconegut, d d qual no sabia més que's
deda Bamon, y quo divoracs vegades acudí
an e4 feenyor Ruiz, d qual l i propordonà
en diverses vrgides tugetrs de rcomanadó
pera d director de l'Alberg munidpal
del carrer do Rocafort y pera la Borsa d d
Treball establerta en d Foment.
La darrera vegada que aquest va veure
al Ramon fa uns tres mesos, que se'l trobà
a ta Rambla, més ben vestit, y l i explicà
que estava de teixidor en una fàbrica dc
Sant Andreu. No havia tingut més notides
el amyor RTÒZ d d tal Ramon fins que ahir
la casualitat d va posar davant d d rel ral
do son cadavre.
En vista de tes manifestadons d d senyor
Ruiz. d jutjat ha ordenat la pràctica da
noves diligències pera desoobrir les causa
do ta mort d d Ramon, que asseguren els
metges forenses que han presentat Ta relació de l·autopda del cadavre, que fou violenta y que degué ésser deguda a més duna
persona, donada la corpulència del mort y
d nombre do cons que presentava d cadavrtj,
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CONGRES

Inforfflac|fleCataliya

SENAT

«El

ESPECTACLES
Teatre Circo Barcelonès

O

Cinematógraís

Manel Utor
Jaume Casanas

SALÀ MERCÈ - Cine y Grates
Espléndit Naixement
amb vistes panoràmiques y animades de gran
art Ningú deu deixar de visitar tan interessant
especlacle.

Confinados 10 y 13

Gran Cinematògraf

Les millors pelícoles que's projecten a Barcelona, variautse diàriament el programa.

Ideal C i n e

R O M E A

R I C A R D

(òpera), per l'ovacionat tenor senyor UTOR —
Preu» tnverosimils : Entrada y butaca, un«
pesseta.

C A L V O

primera actriu
H A - F E I L M A . A»-A.X>X-A.
Avui divendres, nit, a un quart de diu:
primer, tEl cuarto de la p!ancha>; y segón.
estrena de la comèdia en tres acte»; den
Pere Calderón de la Barca, refosa per en
F. de P, Villegas, -

Bsooties Thomas -/u per 100 àcidfe.òri.
lublc.
ne·9·
Kainila % per 100 potassa pura.
Saliat eoure
puresa.
Nova-Yoiut, S (te fihrtr
Obra
Taaa» Sofre en aacs de 40 kl los; el sac.
Caf* (Tipu nin». 7)
•••
— flor en tacs de 50 kilos; el sac.
•

_

a o x»3oxjioc>iaaD»,a o
de veritable . strena, entre elles:
IJÍ. CARTA ANÒNIMA
les Uples senyores Casals y Dernier; senyora
nL·A MUNECA SALVADORA Sanahuja, Vicentct, Sanchez, etc. — Diumenge,
EL PROFESOR
11, Cartell superior, ficacuse bé, tarde a les 4:
Funció entera, due» obres inmorta'.s, per una
pesseta entrada y butaca. Primer, «Marina»
(òpera); &egón, «Cavalleria Rusticana», les dues
JP·IX.-EJ c r s
ElooassróiMcío»
el colossal tenor UTOR y senyores Casals
Pales sense entrada, i pesseta; butaca de pre- per
y Demicr, senyors Sanahuja, etc, etc Nit a les
ferència, o'so; entrada a platea. Cas; primer nou en punt, magnífic y monstruós programa:
pis, o'i 5; segon pis, o'io.
^ ^ ^ ^ ^ ^ dos joies espanyoles, sis actes. Primer, «La
Tempestad», per cl cfelebre tenor senyor CASANAS; segon,

Companyia còmic-dramàtica de l'eminent
primer actor

78*7$
78*75

fulioU
•••••
96'M
^ A L O À Z À R E S P A / t O t , — 7, U n i ó . 7 Tftub Deute Mon-, f903-4-S··· ÍS'IS N ' M
Setembre
96'8»
O » S X O Tot, els dieSi Urde y niti G R A N T R O U P E 1DB
96'8S 96'75
—
—
— 1906
Hois.

,

Extraordinàries funcions per la nova com- V A R ' E T K S . — S A f c S U E L E T E S CÒMIQUESpanyia d'òpera y sarsuela que dirigeix el mes- Resta,iranta la carta.Servei dei.«orde,dia y nit
tre Cristiay, de !• que formen part els colosalss
tenors,

OR AM
OlMEMATOaRAF
Avui. divcndreí, sessions completes, de quatre a set tarde, y de nou a doUe nit.

Los

PoMe Català,, ^ Divendres 9 de febrer de 1912

Dissabte I
dia 10 I
tercer ball de disfresses; local adornat estil j»- •
ponès, nou premis de gnm valor, recalo d'un ]
mocadó de seda a cada disfressa que's pressen- •
ti. banda «El Bosque», 25 professors. Aquest es
el local que hi acudeix rais nombre de disfresces. Restaurant a la carta. El teatre està en iumillorables condicions d'hivern. — Tltul cavaller amb dues invitacions de senyora, ducs
pessetes.

Gran Teatre de! Bosc

Corts, 605 y 607, entre Passeig de Gracia
y Rambla de Catalunya.
UI-A.
X33D I V T O 13 ' V
Estrenes de veritable interès; «Un dolor
de muelas», «Cien dollars muerto ó vivo»,
y la sensacional de 600 metres,

58'65 97'00
—
—
— 1907
—
— Reforma 1908.... 94'35 94'65 94'85
—
— Mai;,' 1899, Biuxe. 96'50
Man
—
— Abril 1907, Easxe. 94*35
99'00 99'50 Maig
—
— Man. de Sarrià....
I00'50 I00'50 I3!'00 Juliol
Emprèstit Diputació Prov
107*50 108'00 Setembre
Port de Melilla y Xa ariaes...

Obligacions comptat
Oper Dio«
83*00

Notdd'Eiiv, prior. Barcelona.
—
Lleida, Reas, Tar..
—
VlOalba a Segorla. 96'50
—
esp. Alm. VaL Tar. 96'25
—
Caca a Fr.a, alt. liu. 95'S5
Mines Sant Joan Abadesas....
Tarragona a Barc. y Franja... 58*25
Madrid, Sarag. Alic. sèrie A . .
—
—
— B..
—
—
— C95'85
.
_
—
— Dl.
95*85
Madrid a Barcelona, directes..
—
— Reus a Ko la. 57*35
Alm. VaL y Tarrag., no adhet.
—
— adherides.. 78*00
Mad. Zam. Or. Vigo, era. 1880. «4*35
_
—
— ISSJ.

P»P««

96'25
96'00
91'50
81*59
53'25
I06'50
103*25
«5'75
95*85

95*75
96*25
95*75
82*00
58*50
107*00
103 50
95*85
96*00

»7'2S
62*25
77*75
44*25
44*25
78*75

57*50
62*75
78*00
44*50
44 50
79-25

n'M

78*50

PARÍS, * d e f e t r »
Obra
Taana

Sucre (nàna. j)

W * m * i U a t U casa]. RsaAl.

«'SI

H'n

OLIS o·ouv?

z>í'» « té AI
E t a i o ï l t i l » , Rra consu a,
4···f
M'ST An*«u»· noa
4 Miri
.•..••..••«
Je i03'00 a lOí's,
M'M
4 Octubre
••
Tortosa
de 130 00 , u j . ' " • « ^
Sostingut.
Bore». no»
At 138*85 » M7l7.
IIAMSORO, 9 dí ftbrer
Baix Aragó
de I5)'03 « l37,5,
Sucre (Uase 88 per 100)
Obra
ArrU*det fth nrít, - es/arhn 41 elfi,j "
15*09
Febrer
Caciódcl Bogatoll, 00.000 kilo,.ram3.-KWlri* ''' ^
15*17
Maig
oo»a,M.0Mld.-Est*ció del Nord. o . o » ^ ' ' • •
1545
Agost
•
Octubre-Desembre
11*52
OI·lS REF,!«.
Sostingut.
EncaUei de 6 bi Joai de 4 litcj,
Lo.toag». $ Je/cirtr
Regia, extraverge
7,s» P ^ - t - , . . .
OH*«
Tanca
Sucre (Basa 88 par 103)
—
snperfl
h 75
15
4
12
15/i
Maig
L« Trompeta.
I'M _
' i:4 |/4 l i / i
Agost
Febrer

•

Sostingut.

49*37
ÍOMÍ
36*58

LLANA
HAVRR, i diftirtr

S o c i e t a t s y
f e r r o c a n
COMPANYIA DKLS FBRROCAHMLS DS M. S A
etres en
explotació: Xarxa
metres
cu CKUIUMWKI.
/ M i x n aotig
KOUg,!1, 2 )(• x^"~ Küo.

Obr«
Taac»
—
— «erie (I y H .
Buenos Aire»
IM'M
Asturias, Gai y Loón, L·iirie.
Maig
168*00
Una. 719. Tota la Xarxa. 5.664.
* •Vlr" c«,.
166'i.D
—
—
a.* lüpo.
Setembre
IM'iO
In
:rcssos
dels
dies
11
.,1
20
dc
jancr
U n d n a m a on e/ f o n d o d e l m a r
Valladolid a Med. de Rioseco.
Calma.
1913
Exit colossal de la pelicola de 1.000 metres
Madrid, Cicer. Port. aerie l A 104*50 104*50 104*75
PEBRE
Pic». Cv
_
—- i * .
HAVU, 5 di fthrtr
* C,
Xarxa anL 2.453.079-58
943,58l'98 ;,4 .
95*50 9500
—
J.'.
Tellicherry
Obra
Ho
bnrlas con
amor
Xarxa caL
Ml,321'·9
—
tots eb cent. Impara.
Mars
64'25
— Demà. dissabte, <No hay burlas con el
Baic-Aiturià,l
•
hipoteca
.
.
.
.
Maig
•
Totab
3.M4,400-27 3.630,202 09
65'00
iiATRE COMTAL Y GRAN CINE BOHÈMIA—
amor» y primera representació del drama
104*00 104*50 Setembre
Avui divendres.
68'25
en un acte, en vers, de J. de la Parra y
Ingressos desde 1 al 20 de janer;
Caimena a Saragossa
•
Desembre
67'00
R. de Godoy,
ivt o iry J±.
IOII
Olot a Girona
94*00 S4'00 94*50
Calma.
Extraordinari programa:
Pla. Ca.
Pti. Ci.
Companyia General Trararies
95*75 96*25
METALLS
— Diumenge, tarde, a les quatre: primen
Xarxa anL 4.649,316 05 3.783,58134
—
An. Tr. Bar. Ka». G
LONDSBS. 5 de febrer
<Ma am de sol»; segon, «No hay burlas
l.6S0,632'67 1.397.179 68
6 u n drama onol fondo dol mar
—
Tt. Bar. S. A. y ext
M'7$ 95'25 Coure..
amb calefacció a vapor
con cl amor», y tercer, l'entreteniment
82
• . . Xarxacat
dels germans Quintero, tEl cliiquillo». —
—
Barc. Elec (juliol)
I·l'7$ 102*25 Euany.
Obert dia y nit.—Gabinets particulars.
«Cien dollars, muerto ó vivo», «La novia del
191
18
. . Totals
6.300,003'72 3.!30 74· U
Nit, «García del Castafíar» y «El cterno
jCheyerne», «Poder de la Bondad», «Villy sabé
—
— (abril).
M*75 94*25 Plom .
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
15
15 9
Barcelona. 7 de febrer de 191 j . - El st
burlador». — Se despatxa a Comptaduria.
Cobmrtm lloada li pmaam'.aa • | llevar el gabàn», «Ilory D, Hore»; Bebè tira y Companyia Transatlàntic» . . . . 84'50 94*50 95*00 Plata . .
28 13/18 . Comitè, Felip Blcnu.
*'
i hace «Diana», «Purotni hace los juegos mala- CanaldUrgoll
62*00 81*75 82*25
Atraccions Americanes
| bares». la de gran èxit,
CAUCHU
Soc
Gen.
Aigües
Barc.
QulioD
77,00
77*50
Scenic Raihvay, Wàter Chute, Bowling
J n f o r m a c ' ò
m c r n i í m ^
Fine Hard Para Rubber
—
— — (abril),
93*00 93*50
Al oys Cake-Walk, Casa encantada, Pa.,
MOVIMENT DEL PORT
lau de cristall. Palau de la rialla. Pas- i {Demà, dissabte: Interessant pelicola de la casa Comp. Gen. Tab. de Filipliief
I88'75 101*25 Norcmbre-Desembre
cinc. — Butaques, 0*70 pessetes; entrada geneseigs, etc
General Sacrera d'Espanya
77*M 78*0}
ENTRADES
' Pathè.
BESTIAR
ral, 0 2 3 pessetes, preciós verraouth: per primeE n ti-.-*<-ïUv. O ' S O j s t e i s .
Comp. Asfalts Asland
n vegada, (tres actes), «La casta Susuna», seDU 2 feirer
De Galveston, vapor austríac «Clara», iv*,
•mb dret a escullir una atracció.
—
preferentt
96 00 96'50
BOU oi-inió dels millors músics y dilettanti, cl
Moltons carta^enesos
Pies. 2' 18 c o t ó a l'ordre.
Pou da Barcelona, cm 1905
millor brindis es el de A. Arrieu y M. Fernàn-1
parlifDlar ••
Taris
Ovelles
—
— 1*90 De Ceta, vapor «Colón», amli càrrega "t(8oo metres )
dez. — Nit a un quart de dèu, butaques, 2 pes—
— — 190S
RESTAURANT DE LUXE
Corden
—
— 2*15 neral y passatge.
;e;es; palcos, 10; entrada, s» cí ntims: primer,
—
— CircuL 1909
Servei a la gran carta.—«Chef» de Pans.
De Palma, vapor «Jairae II», amb cirtegi
m
m
m
m
m
i
m
Moltons
castellans
—
2*10
«Abrcme i« paerta», per la Montoro y PepinConcerts diaris per la
—
— — 1910
general y passatge.
segón, èxit, (xit, (3 actes),
Ovelles
—
—
l
'
M
—
— — 1911. 105*58
•
ORQUESTRA D E T Z I Q A M E S
UNDIAL PALACE. — Concerts Santos tots els
De Valencià, vapor correu «Jorge Juan,
—
— t'IB
I · l , 6 5 lOI'IS 101*65 Corden
dies. Coberts desde pessetes 3-50 Els di- Port de Tarragona
Tramvia directe, sortint cada 20 miamb càrrega general y passatge.
Existències
escasses.
Preus
ferms.
Tendència
a
pa
94*50 95'0D
vendres, bouillabaisc. Dissabtes, menti corrent Bonos prot—Comp. reg. Ebre.
nuts, desde la cantonada del carrer Craygrandiós dúu de A. Arriela, y M. Fernàndez,
De Castelló, vapor «Numancia», amb càry vegetarià.
Foment Obres y Coas^nc
98'50 99 00 jar.
«El Toastaff», deliciós hall de moda a Nova- « winkel a LA RABASSADA. Automòbils
rega general y passatge.
•
desde
can
Gomis
a
la
RABASSADA.
CaTou
1
os
del
país
Pies
X'
14
Comp. Cot-tes y Automòbils
York; el popular dúu dels paraigües, pla Mon—
Valencià
— t'l*
toro y Pepln. — En ensaig, «Anita la rüiuena». J rruatges desde'l Tibidabo a LA RABASSiemens Schuckort, I n i l'J c
98'00 98'50
•
SADA, Automòbils de luxe directes,
—
Extremenys
— t'l 8
Societat Valenciana Btec
101'50 102 00
Gran com- • sortint desde enfront a la Porta de l'AnPlassa
sen^e
existències.
Preus
amb
landencis
a pnNavegació
y
Indústria
92*75
82*50
93*00
cantonada Santa Agna, fins a LA
panyia de £Z £;e',
Societat Carbons de Berga
M*50 97*00
RABASSADA,
ile
onze
matí
a
onze
nit.
sarsuela y opereta.—Avui divendres, a les 9 nit
DROGUES
Acciona ff de mes
primer, «La casta Sasana»; estrena de la avende
la
casa
VIUD»
V
Ffl&S
DB G. BOAOA
Oper. Cada acció ptea.
tura còmica-lírica, quasi real. en un acte diT TRAVSSS v, tlaaa AntU Born, 14.
F . C Nord d'Espanya
480*50 479*75 480-00
vidit en sis quadros, original d'en Manel MonLA
BOHÈMIA MODERNISTA
c yo, música del mestre PcneUa,
— Madrid a Sarag y A l a c . 474*75 474*00 4 7 4 ' »
DU 20 joner
RONDA SANT ANTONI
J y f o v i m e n i
d e J j o r s a
QUEDA
Preus per loo kilograms franc envia y estació • mill
ORAM BALL DE DISFRESSES
Op«r. Diaac tvy*
de Barcelona, salvo variació
estrenada amb gran èxit en el Teatro Apolo de
Dissabte, dia 10 a les 11 de la nit. Saló de
160*00
Les sessions d'avui han transcorregut sen- Banc Hiipano Colonial
Madrid. — Dissabte, no hi hauri funció pera ball, el més gran del món; la monstruositat del
donar lloc al extraordinari ball del «Centro de local, l'adornament, brillantment iluminat, amb se gaire interès. En el rotllo dels tarrilaires — Prestamsy Descomptes
Nitrat da sosa 95 per 100 riquesa y *i* per
• ••••>
Viatjants». — Diumenge, dues grans funcions distingida concurrència y abundància incompa- s'han fet algunes operacions que no han mi- Catalana General de Ce d i t . . .
100 izoe
M'M
tarde y uit, «La casta Susana», y «La novela de rable de disfresses, fan l'espectacle més emo- llorat el preu de la tanca d'ahir. L'Interior Societat de Crídii Mercantil
Sulfat íerro crtstallisat
8'59
ahora». — Dilluns, aconteixement teatral.
cionant y la festa carnavalesca non plus ultra
F f'. Med. a Zam. y Or. a Vigo. 20'00 20*05 20*15
ultra ,; se mantó ferm.
—
— pols.
7'0D
de Barcelona.
Comp.
Reial
Canalisació
Bbts
38*00
39*90
A Paris tanca l'Exterior Espanyol a 95*65;
—
— criatallisat por 10 tonelades.
NOTA: En tots els nostres balls de disfreses,
Ferrocarrils Andalusos
82'50 62*50 82'55
EDICIÓ POPULAR
—
— pols
— lo
—
• eles del cèlebre mestre Franz Lehar,
cclebrtm concursos de trajos y no supeditèm els Nords a 445; els Alacants a 440, y e ü
BOSS1
Y CANVIS
Andalusos
aaSy.
— amònic •/« ixoe
•*sa
els premis a nombre determinat; doncs els am— 5.000 —
B O R S A D E M A D R I D m/frmoM dí U iaia FttL» 08 V. MAS SA<OÍ. Ra*- Olorar potassa
equivalent a "/„ per Joo
plièm segons el merit y el nombre d'elles, y a
tia del Mil;, 12.
contar dasde avui s'exposarín els seus noms y Interior comptat
85"00
M'M
potassa pura
exclusiva d'aquesta empresa, es posarà «mb es- disfressa en una tauleta a la porta de la Secre—
iídemes
85'It
B o r s í del m a t i
obra Taaea Sulfat potassa */« equivalent a " u per loo
cena am tota esplendidès, tres magnífiques de- taria. — Siguent el local de propietat de l'em—
— pròxim
4 Interior, ff de mes
85*00 85'00
M'OO
potassa pura
coracions del reputat escenògraf Castels. Aques- presa, fa que s'exigeixi amb cert rigor, abste- Amortisible 5 per 100
I02'0S Alacants, ídem
M ' M 94'55 Saperfoafat cals mineral <Vu per 100 àeid fotta hermosa opereta es l'última qu'ha estrenat a nirse de certs Ilibertinatjes, doncs aixd es ga3 PtSiETBS
7'
—
* per loo
fòric soluble
Nords, í d e m . . . . .
9 5 ' M 95'85
Viena amb èxit colossal el gran mestre Lehar, rantia, perquè puguin freqüenlarlo les bones
Banc
d'Espanya
(accions)
449'00
famílies.
Superfosfat
cals
mineral
"/„
per
100
icid
foiOrcnses
ídem
.
.
.
.
rey de l'opereta.
S'M
Accions Tabacalera
290'00 Colonials, ídem.. . . . • . « . . . . . . • • • . . • •
fèric soluble
.....
— NOTA: El divendres 16 del corrent, Gran
Rin de la Plau
177 00 Andalusos, Ídem
M ' 4 i Superfosfat cals mineral " a per loo àcid fosBall Artístic, dedicat a l'abonament del Teatre;
f»
KSTA EN VENDA UÍ TERCER MILEE
preferent»
45'00 Cotons
fòric soluble
presidiran ta festa les típics de la companyia,
NO
i w m w i w Sucrera
que lluhiràn preciossos disfrassoa de capritxo.
— ordinàries
Superfosfat cal óssos "/„ per 100
Bors! da l a t a r d *
La Sala estarà ricament adornada, devassall de DEL COMERS Y DE LA INDÚSTRIA
— obligacions
,
Interior, ff de mes
85'II 85'07
confetti, serpentines y boles de neu.
Francs
,
91-70
0 4 1 1 D E D I S F R E S S E S pera 1 dia 10 LUotes
Alacants, ídem
94'60
27*11
LD0RAD0 (Teatre de Catalunya). — Compa- de febrer, a dos quarts d'onze de la nit, en el
Nords, í d e m . . . . . . . . .
95*75
nyia Larra - La Riva. — Avui divendres. T o a t r o N o v o t a t m • Saló esplèndidament
B O R S A D E B A R C E L O N A Oissses, ídem
Funció a càrrec del Institut benèfic-social la adornat y illurainat. Banda dirigida pel reputat
Colonials, (dem
•
Cotiaació oficial
comèdia amb quatre actes, «Felipe Derblay» professor senyor B m l l a r t í a .
Andalusos, ídem . . . . M
82*25
y «estrena» de la comèdia en un acte, escriCONCURSOS DE TRAJOS Y MANTONS
Opar. Dl BOT Pap»
Banc Espanyol de l'Bla de Cuba
ta en català per en Josep Pous y Pagès, tr»- DE MANILA. — V a l i o m o s p r e m i s , que Londres, 90 dies vista.
M'71
• • ••• Cotons.
duh'ula al castellà, per en Ramón Purtusach, estan exposats en els aparadors de la SastreK-O.
—
xec.
27'Í8
27'»7
«Golpe de Estado». — Demà, dissapte: Benefici ria New York, carrer de Fernando. — CONC a n v i s de moneda
T'OS
dels ferits y faroilics dels morts en campanya: CERT PER LA RONDALLA ARAGONESA, Parit, xec
7'M
Alfons
7'M p.loa
0' 30
«Dona Clarines» y «Zaragücta. — Dilluns vi- prcnenthi part una parella de cantadors y ba- Madrid y plassas banca, a 8 d'v.
rent: «Benefici» del primer actor y director lladors de J o t a * Invitacions y palcos: SastreIsabel
It'M —
Efectes p ú b l i c a espanyola
ARTUR LA RIVA: «Primavera en otono» y ria New York; Alt de Sant Pere, 40, Barberia;
7'M —
Oper. Dluw Papae Unses
«La victorià del general».
r«Ingenio», Raurich, 6, y pera més detalls en
O r de quatre durus
7,l· —
Deute
Inter,
fi
de
mes
(abril).
85'
10
85'075
85'10
el local del Centre. Rambla de Canaletes, 7,
Or
de
un
j
r
dos
dar
u
S'M —
—
— fC prixlm
principal, Méndez Núfiez, 3 y 5, Colmado, y VaDollars.
M I0'50 —
—
— comp., sèrie A . . . 86'30
lencià. 283, Colmado (Cantonada Lauria). I n Avui, divenLliures esterlines.
27'03 ptas.
—
- B . . . 85'65
dres, a les nou, vitació cavaller, am dos de senyora, 5 pessetes,
Francs
7-65 p, D 1
grandiosa fun- inclòs el timbre, s'han aumentat am gran nú—
- C . . . 85'55
Mai ca
I32<S0 —
ció a benefici de la «Clínica de S. José, gra- mero els premis en vistn de tantes senyoretes
—
—
—
D...
tuïta pera artistes de varietés»: Primer, la co-que's presenten pera pendre part en dits con—
— — — E . . . 85'00
cursos.
mèdia en un acte,
es'00
p l a s s a
d e J j a r e e l o n a
—
—
- G.H. 87'25
COTONS
—
— — dit series.
Prens corrents de cotons en rams, donats perla funti
—
Amort
flmes
(IJ
feb.).
segón, 30 atraccions de distints genres, entre
Sindical del Golegi de Corredors Reials de Coma»
—
— comp., sèrie A . . . (02'30
elles la notable canzonetista,
de Barcelona, en pessetes els loo kiloítaras.
—
— — - B . . . I02'20
i ™ 4 l l l l i n 0 i R l · » J
Procedeoda
Middllaf
Fully fool
Cood MUMiddUnr
I02'I0
(alt
Telèfon 1801
mídd.
dllar
el dueto italià FI.ORETTI, LA SALERITO.
—
— - D . . . I02'00
170 a 172
N.-OrU-Texas.
«Los cojines del sultàn», per LAS TUDELI163 a IM
158 a 181
E L TRIO MORENO, M1S MARY THE RO—
—
—
B
.
.
.
Altres ports,
• . . . 181 a 163
BENTSONS y altres. — Demà, dissapte funció NAS, MALDONADO y ARAGÓN. SALERI158 a IM
—
- F...
mónstrua, tCarics de Espana» y «La Reina TO, la coupletista del dia, la gràcia per arroCAFÈS
Y
S
U
CRES
—
Amort.
fl
de
mes
(abril)..
bas, lo millor, LAS GIRALDINAS, LAS BILJove».
BAINAS, DAL1E, DELPRAD. LES SOUVER—
— comp, aerie A . . . 94'«)
InformacU de la cisa Eutu GABSBRT t C , carrtf
N1LS. — Debut de la bella OVERL1NDA am
—
— — — B . . . ••'20
Pritueia, 61.
F R O N T Ó
C O M T A L nou repertori.—Dissabte: Gran ball de disfresHAVRX, S de feirer
CARRER DE C O R T S , 5 8 6 - B A R C E L O N A
Avui, gran partit a les quatre tarde. Rojos: ses, amb asaistencia de tolesjlcs artistes. Ale—
— - D...
Caft (good average)
Obra Taaea
gria,
bullici,
devisall,
maremàgnum,
cares
boSala ar y Casaliz; Blaus: Olamendi y Blenner.
Mats
79*25 79*75
niques.
Entrada, 1 '50 pessetes.
—
— — dit seriós.
Tt'M
78*75

liay

el

LA

RABASSADA

E L SUBMARINO

Los

confinados 10 y 13

r

Hoieí'Resiaurani

t

| Los Confinados 10 y 13

Teatre Tívoli ^trdf.'S

Casino

La mnier divorciada

Carley Colms

Jefs

M

Í

Teatre Novetats

'.nfermacii

P E R E COROMINAS

Sflefeorer úe 1912

La

novela de ahora

LA

VIDA

AUSTERA

Estrena a Espanya

W16 út ïiiiianls 1

E

APARELLS Y ÚTILS PERA

Teatre Apolo

LLETERIES

Concerts

ROSITA G U I L L O T

DAVID FERRER & COMP/ (S." C.)

w
Mh

A PLASSOS - v n
M m , m m i

— O a r r e r d o S a n t Pau,

BIBLIOTECA CLÀSSICA CATALANA

ell.

54

ülcrlltor m Ixcapx-osMor

—

GRAN CUPO R E G A L

n l N P R en hiPotea'· usdefruits y parts
u I I I L . n in divises, y sobre genres, pianos,
carraatses y toca garantia qne convingui. Rambla de Santa Mftnlca, 4 entressoL

i

O C P f l M D D A mobles, pianos, caixes
O C U U I U r n A de capdals y objectes.
Passatge Pont de la Parra, 6 (Reforma).

S A H R o M A

i

FORA PEL MOIXl

a-a, TTxalTT-exrailtMt. 3 4
n. o a
o KT

B

n i N P R en Wpoteca j sobra valors
L r m t . n desde'l } per roo anyal, en lletres, proprietaris, industrials j comerciants
deadel I|2 per loo al mes.

C I C I 2 S

pera mecànicay relloiS^
Torns pera aScionats

t

REPRESEHTAMT
dels toms y útils de prea«* ,
ww o ï t ; J Ü . » » » « •
j deies acreditades M n t t h t y
mca suïsses marca i ' *
Frmnolmoo L a y ^
^
E M A D O Z . NUM. >, P R I N 1 ' 1 ^

En vinnt d'un conveni entre E L P O B L E CATALÀ y la Biblioteca Clàssica
Catalana s'cnltegaran al portador d'aquest cnpó les obres següents:
llisto.ia de Catalnaya, den Bofarull, tradaedó catalana, trenta tomos..
15 votanv;
Crènici o comentaris del rei en Jatune 1, fetay escrita per ell mateix
en sa llengua natural
I
»
Eb Almogàvers, F . de Moncada. Expedició de catalans v aragonesos..
I
»
Crestomalia de la Llengna Catalana. Prosa y vera. Desde'l IX xlgle al
XIX, per Antoni Bulbena
a
•
Les obres del vilerós cavaller y elegantisslm poeta Ansias March
i
»
Literatura Catalana
.,
1
»
Tomos revistes
3 »
TotaL.
24 volums
,. To1?, aquestes obres Tan ricament enquadernades, essent ona veriuble joia, innwpwisable en tou btbboteca.
El seu preu es de 135 pessetei, però presentant aquest cupó se redniri a 115 pessetes y, ademés, se concedirà el pagament a plassos mensual» de «cinc pessetes»» entregantse tota l'obra al firmar la pòüssa de compra.

LA POMADA y ESSÈNCIA AWTlHBRPlíTIQUaS ds
Borrell, curen d una manera prodigiasa aïi
is malalties
• bdaas
BOUS yy dem
ommm
awalt10* o» '* >~'Z Li. nei"'1'3
des qne riguin. Són tan grans a s ymmt a
a q w IIIIM»I%
Caqaosts
remei», qoa
qne •i aaa
l > «can»
n . « « í _*·mÀré&
^^iw
qne tenien molt amugats els briam y qoa cada estia tenen da pendre banys a ai*
roses, sense lograr enraria.
. COMTB DB L'ASSALT,
al carrer de Sant Ramón).

Unic dipòsit:

HÈRNIES

ESQUELES MORTUÒRIES

(trencadores). TRACTAMENT RADICAL: no més
accidents que fassin necessària intervenció quirúrgica
Bs f O L V O S COSMÈTICS DB FRANC Crvoeo en pocs minats el pèl de qoaise·
(TALLS DE BISTURÍ^ amb no usat annotostes,
•o' paït del cte, mala aes arrels y no toma a sortir. Ne irrita'l cnt». Aquest dcpBatori ea un. ÍSBN'AOMCTEH AN AQÜBSTA mbraguers y vendatges de basar ai eb propalata
feaafaa a l a Moyocca qae üagoia pèl raoni (Vdlo) a la can 1 bnsass, para qne així ponia
en anuncis y reclams. Els incalculables y altament re4eMn>Mo-f (&l ataa —8'caria otA&cal p a COP- f i à BIM en LUÜRANSA do Giro PREMPTA, FINS A LES TRES DB I coneguts beneads del PROTOTIPO D E L TRACTAMENT NO QPERATORI (amb reial
l'N FOT, i ' » raw si p a endavant *• rdMS • " f W * Mata o safeUs da conao.
I privilegi — tres patents d-invenció), per la Reial Acadèmia de Medecina y Cirurgia Uanrejat,
LA MATINADA
garantís en comoditat incomparable, re tendó absoluta y la curació en poc temps. Despaie
de l'autor, especialista P E R E RAMON; CARME, NUM. t i PIS PRIMER, BARCELONA
COMTE Q£ L'àSSALT CCABBER MQUl NÚMERO 5% *•
Demanis grat» cFARO LUMINOSO PARA L O S ENFERMOSa.
i
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Perllongació de l'existència
RETRASSAR LA VELLESA Y LA M3RT: VISTA-RICA^^ ^ J

Demani vostè el notable llibret «HABLA E L MAESTRO», J gosari da bona
metges m medicaments y el malalt sa veu aviat lliure de la malaltia. mdisi>JSiciO D aquest notable estadi eminentme·t prictic queda un reduit nombr» &e*em'''\l„.
..wwun, vsMnu
ac
.Udunts.- PrnL·nH*, 61, «LA SAL UD». B t & l ° * * _
fregaran gratis ala primers sol
•
"^TL
al
llogoen desde 8 fins a IS P " 3 ^ ..M»'PIANOS Y HARMONÍUMS S
Camc dat Bruc,

