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Barcelona. Una pesseta al mes
Espanya,. 4'50 pessetes al trimestre
Extranger. S'OO í l 11
Pagant fer anys, una f estela de reiaixa
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mmi m r m

ha dit regions perquè encara no s'ha enterat
ek bon senyor que aqudles regions de tes
quals se parlava en l'aüre sigle s'nnome.
nen ara nadon&li'ats, s'estan acàbaní de morir d'un dia a l'oltre. El dodor Antich viu
tant als llims, que no sab que arreu dd
món hi ha un formidatile revisedameni dds
grupus nodonals y que són precisament ds
homes que van al davant dels moviments
polliies d'esquerra ds que més se preocupen de que aquests grupus puguin seguir
lliurement l'evolució que'ls pertoca. L'exemple dd partit llifacral anglès, liuieant per
donar l'autonomia a Irlanda amb d oonKUTS dds laboristes, es prou doqüent A
Alemanya els socialistes han afirmat repelides vegades d drd a la vida de les poiii.es nadomJitats. A Fransa mateix, d més
miíornHs'a Ens ara dds Eslau europeus,
els homes que estan a l'avantguarda dds
estudis polítics, comensen a prcoaiprvrse seriament dd problema dds grupus nacionals
en d sentit de donaries llibertat pera que
puguin "desenrotllar la seva vida propria en
d sentit que'ls marca cl seu temperament
y d seu geni
Ja veu, doncs, d doctor Anlich resulta
fora do Hoc combatre l'autonomia dds pclils grupus nacionals en un congrés de la
Uiberlat Avui això, en comptes do fer aven1^;', fa Kacdor.ari.
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e&a en Josep Sió; en Frandsoo "Estiudi,
que ho feu en represeníadó d d G N R.
de Badalona, cridant a la lluita als joves
<fio sembla s'apartin de l'ideal; nostre company en Xavier Gambús, que brindà per i a
totura República, feta perfecte per l'honoraMlitaí dds qui la duguin y per pendïe
exemple dd període de turbulència qué féu
que la dd 73 resultés efímera; y, per B,
d president de la Junta Munldpól de la
'J. F. N. R. de Badalona en Ramon Pereïoan, qui nsumí els discursos pronundats
amb un bell parlament sadollat do doctrina nadonalisla, democràlica y republiaina.
Tingué parauka d'dogi per la memòria y
l'obra dd gran Pi y Margaíl, e l'entorn
de ta qual ^ra avui, y en l'avenir encara
més, tota la poUüot dd nostre poble.
Els» oradóïs foren aplaudits amb cn'usíasme, acabant l'acte a les onze de la nit, en
mitg de gran animadó.

NÜMERO, 5 CÈNTIMS
€1 servei miliiar obligatori

Exposició

«La Veu de Catalunya» y algun altre dia^
elevada a l Çovern
ri han insesrtat l'acla exiensíssima d'um reu
nió do pioprioiaris de la comarca dd Vallés
per la 2>ipuiació Pro»
interessats en la proposició den Gonzal de
Rivaa en el penúltim concurs d'aigües j
vincial de £arce!ona
en l'acord pres per la majoria lenouxiste
Excmo, Sr.:
de l'anterior Ajuntament
I * Diputactòn provincial de Barcdona, cU
Se persegueix avui l'intent de rassucilai
virtud dc acuerdo adoplado en sesión de esa tota costa la proposició esmenlada, que
ta fecha en méritos do una propo-sidón preesta\"a moria després d'una forta campanya
sentada en sesiòn del dia anterior por los
a l'Ajuntament y davant l'opinió pública,
Sres. Diputades don Manud Folgucra y Uucampanya que havia motivat la descalifkadí,
ràn y don Juan Barata y Quinkina, se di^
den Lerroux y dels seus regidors.
rigerespctuosamenlcol liobitarno dc S. Ui,
indicàndolc la conveniència de suspendor
Pera. conseguir aqueixafinalilal funesta, s'Ir,
temporalmente la aplieación de la Lc-y de 13
volgut axbilrar d recurs de cedir en Gon
dfc Gnero último por la que so eslablec^
zal de Rivas els drets de ia seva fyropod servicio militar obligalorio, y de que sa
d d ò al senyor Oro mi, beneficiari dd conabna al efecto una informaciòn pública &o*
cert de la benzina, y de demanar a l'AjunlaLA PEOTECClfi LEfiAL DELS TREBALLADORS
bre ia reforma plantsada, para corregir, CM<
ment l'acceptadó de la transferència, L'and concurso de fa opiniòn general, los ÚICOIM
L'elecció de la mesa. - U n socialista es elegit pri- terior Comissió de Reforma havia acorda!
venien tes y dificultades que puede ofrccc4
su aplieación.
de conformdat, contra el parer de les mimer vispresident-Renuncia del prenories; però d Consistori no va arribar a
l a Ley de Bases de 29 de Junio dc 1911^
la disousió ni a l'acord del dictamen, per
por la que se Varia d sistema reforenlfl
sident electe Herr Spahn
A
l'Ateneu
Enoidopédic
Popular
hi
ha
al redutamiento y reomplazo dd EjérciU<
lo qual la nova Comissió de Rdbrma, pd
donat don Josep M.» Tallada, director dd eslabledendo d servido militar obligaloriou
vot dels regidors no lerrouxistcs, ha proMuseu Social de Barodona, una iatoressanl encargaba en la última de las m is mas al
posat a l'Ajuntament el refús de la susDea votacions celebrades el divendres pasE« l'elecció de primer vispresident, la vic- dita cessió de drets, responent així a la
conferonda d'exposidò de la finaliat dd Gru- Ministerio de la Guerra la rodacción del
atücutedo de la Ley que en tales Baseu
sat pera elegir la nuesa de la Onniíwa tenen toria deis socialisíies va ésser, no ja moral, puresa de la lld y a Ia jiotoria conwpu Català pera la Prolecdó legal dds tro- debfan
dcsarrollarse, dando cuenla del mis<
una gran importància, sobre tot en quant ànó material'. El socialista Schetdemann sor- menoia de Barcelona.
boliadors.
mo à las Cortes, y al propdo tiempo le enco*
Després de dir que Hdealitat dels homes mendaha la redacdòn y publicación dd Ro»
indiquen les tendències y la situació dels tí elegit per 188 vots contra 177 que'n va
Aixó ha alarmat an els que temen inde tots ds partits polítics y confessions reli- glamento para la ejecuciòn de dicha leyj
terès en que renmxi y prosperi l'acord do
diversos ogrupamenls polítics. Aqueixes voaplegar el conservador Dietrich. Una bona l'Ajuntament amb majoria lerrouxista. S'han
gioses que amb una gran tolerància y res- oyeauib prèviament© al Consejo de Estadq
tadons posen de relleu y accentóen encapecto mutu, integren la ooledivitat interna- en pleno.
part dels nadonals-lliberals y dels radicals reunit ds proprietaris, s'han pronunciat diíra mes ia forsa formidaWe dels socialistes
Oampanya lliberal
cional de la qual forma parí d Grupu, es Importantísima era la reforma que en ma<
que en l'elecoió presidencial havien Votat cursos y s'han fd manifestacions favorabte
en eí nou Reidislag. Un dels aspectes més
la de posar una mica més d'amor y de jus- teria tan delicada como es la dd servicial
A
f
i
de
donar
compliment
a
l'acord
de
a
la
proposició
condemnada
per
la
coneieasu ponia la implanlación dd servimteressants de la lluita pera el nomena- el candidat dretísla o s'havien abstingut, a- da pública. Y se procura, evidentment, sus la prempsa democràtica y radical d'Espa- tícia en les rdadbns econòmiques dds ho- miliiar
miliiar obligitorio. Ello hacÉa esperat
mes dds nostres temps, va fer una clara do
ment do la mesa està en l'haverse dividit qpiest cop van donar eJs seus sufragis al so- dtar una opinió propicia an aquest assumpque d Gobiemo, haciendo uso de la facultad
te, posant en greu perill a la ciutat, y per- nya, en aquesta Redacció se recullen fir- exposició del principi iiriervencionisla que es indicada ea la Regla 6.a de la Base 13
notòriament els diputats en dos blocs: el cialista.
l'idea
marc
de
l'Associndó
Internacional
pera
de la referida Ley de Bases, que dice: cLa
mes de conformitat amb la petició d una
Pera Ha segona vispresidenda va tíegirse torbant l'adiial porlada d'aigües.
dretísla y l'estpierrista, el demòcrata y el
p resen te Ley empezarà à regir den tro del
Però no es de creure que en ddlnitr'·.i ample amnistia 0 indult general que cor- la Protecdó legal dds treballadors.
el
nadonal-Uiberal
Paasche,
per
274
vots.
conservador.
El senyor Tallada hisloriejà d desenrot plazo màximo de dos afios, à contar de la
puguin triomfar ds patrocinadors do la pioAdemés, entre'Is secretaris elegits hi ha posidó den Gonml de Rivas. Sitothoracom- respongui a tots els condemnats, proces- Ho de dit priadpi vencedor dd lliberajish publicactòn en la «Gaceta» y tan pronto como las Cortes voten los créditos ordinàries
El primer combat s'entaulà apropósit de dos social istes.
pleix amb d seu dever, tornarà a frustrarso sats y desterrats per delictes d"opinió 0 so- me clàssic, fent an aquest objecte Una pre- y extraondinarios que pnra dlo sean prela presidència. Tres votacions hagueren Se
cisa y dora síntesi dd moviment social duno aplicaria dicha Ley hasla tan to
l'obra lerrouxista.
cials, com així mateix en demanda de la rant d sigle XIX que acabà amb d triomf cisos»,
edebrarac pera arribar a l'elecció definitiva!.
que d país, y por consigiiiente los ciudaEla titulats drets den Gonzal de Rivss
rai general, estuvicsm en condiciones
El deader» socialista August Bebel recull,
no existeixen. Va caducar o expirar el ma- derogació de la antijuridica llei de Juris- definitiu, tant en l'orde cfenlfíio com en d uanos
apropdadas para pieslar tal servicio militar
de
Ics
pràcliques
realitats
de
la
vida
social,
diccions.
nament deia proprietaris. En Rivas no poen !a primera votació efls 110 vols justos
del printípi d'intervendó dels poders pú- obliga torio.
El triomf de Scbeidemann pera la pri- dia cedir bo que no era seu ni lo que
dels aeus correligionaris, menlres el prínblics en, els problemes y eonflides sodals. Que dlo no se ha hecho, lo demuostra de
cep de Karolath, nadonal-Uiberal, n'aplega- mera vispresidenda dd Rdchsteg ha con- no tenia. El contracte tampoft era suscepti- M é s dissidents
Complement necessari, indispensable, dd una manera evidente la Ley de 19 do Encble
de
traspàs
o
substitució,
a
tenor
de
la
va 88 dels seus correligionaris y dels ra- trariat vivfesimamEnt als catòlics y als con- seva genuina naturalesa jurídica. Y així està La planta de la discòrdia va prosperant en principi intervencionista, es el donar exten- ro último publicada en la «Gaceta» dd dia
del pronio mes, en cuyo articulo 333 t>o
dicals, y el catòlic Spahn en reunia 185 servadora. Aquests dames, que anys enrera en lo jusí y en lo ferm l'actual dictamon el camp lerrwixista. Ara surten uns altres sió y aplicadó internadonal al mateix. Sa- 21
«ficc: «La prescnle Ley einpezarà à regir
dissidents,
que
en
número
d'uns
40
han
but
es
y
no
pot
negarse,
digué'l
senyor
Tadels catòlics y dels conservadors y reac- eren omnipotents en la Cambra germànica, de Reforma, inidat pd nostre amic en Lhihí
desde l.o de Enero do 1912, etc», con |o
constituit una Agrupadó Republicana Radique la qüestió social, aquesta suma cual se pruda que lejos de demorar su
cionaris protestants. No havent reunit cap ara s'han quedat sense cap representant a Rissech, patrocinat pels senyors Abada', N> cal, al carrer de Ponent. Oficialment estarà llada,
de problemes que debateix ía nostra època, aplieación dentro dd plazo cousentido fin
lla y Carreras, y volat, sense excepció, pels
de's candidlals majoria absoluta, va haver- la mesa.
adherida aquesta entitat al perlit radkàl; però es essendalment Internadonal. Amb més o la aniedicha Base, se ha dado d caso desregidors no Icrrouxisles.
una política en absolut oposada la menys inlensilat, amb unes o allrcs moda- usado de hacer aplicables los preoeptos do
se do tomar a volar; el resultat de la ae^
Tant fonda ha agut aqueixa contrarietat,
Aquest dictamen el té'l Consistori daraunl seguirà
ks
orientacions
senyalades pel senyor Ler- litats, es igualment viva y dolorosa en tots una Ley desde una fecha anterior à la que
gona votació va ésser bea» semblant al dè que'l doctor Spahn, degtt president, ha re- ta taula B pe&ciò del Senyor UUed Pot
mismn lleva, y, por consiguiente, à la
roux.
Ha
près
ademés
l'acord de publicar un kqueiis pobles que han arribat B. un gran la
de su publicadón.
la prinu'ra. Bebel obtingué 114 vols, Spabn atmdat el tórreg, d'acord amb la minoria discutirse en la sessió d'avui o en la pióperiòdic que sigui d seu orgue en la premp- desenrotllo econòmic, que han entrat en d
ISt y ei p: tncep ete Karolath 35.
det «Zenlnnn» catòlic a la qual pertany. Les sima. Y d dictamen prevajeixerà si ds re- sa. d qual soctirà'l, dia 16.
no si)pondría un gran inconvcnieiv·
règim iadustrjal, capilalisla, que ctiractedsa teEslo
^dora
acudeixen
a
la
sessió
y
voten
ara*
si no ofrecieran adam as multitud de onorla nostra època La profecia den Marx s'ha malidades,
La tercera votació, la definitiva, va re- raons de ia seva remuflda són dues: pri- arreglo al manament de ia Ud y a la condudas y confusiones deriradas de
on periòdic
complert y anirà oomplíníse; en lots aquelb la incongruència con que ha sido dasarrollado
sulíar interessantíssima. No més van entrar mera: la presencia de socialistes en la mesa venienda do Barcelona.
Ha comensal a publicarse'I periòdic quin pobles que entrin en el règim de l'industria- el articulado de la nueva Ley, con rdación
en kitalia dos candidats: el socialista y et de ta Cambra; segona: la precària siluadó
las Bases prèvia mon te establccidas y vojsenal
«Sanejament», adherit a l'U. F. N. lisme capilalisla, se plantejarà dolorós, pao àtades
en
que's
trobaria
Spahn,
elegit
per
196
dicaMHift Y alesliores va ferse la separació
por las Cortes.
rós, d problema obrer.
R.
Com
d
seu
nom
indica,
aquesta
fulla
vo
de dreíea y esquerres. Dels 87 radicals y pulals entre 374 votants y tenint en cemtra
Resulta ante lodo do un efecto deploraEn aqurst punt recordà d conferenciant
a dcfensir un criteri de sanejament en k
y fallo d© equidad el que se haya pueslíüiorals-nacionals presents, 12 s'abslinguenen, al bloc de les esquerres. Aquesta1 renunda
política bareelonina, que bona talla l i fel. la tradició de l'organisació internacional dd ble
en vigor una Ley que estabíece la reProletariat y en quant a l'acció dds Estats lo
l i desitgem llarga vida.
10 volarein a Spahn y 65 a Bebel. Aquesta acaba de posar de manifest ta preponderantín
forma màs trascendental, en cuanto à los
demostrà que an aquests ds convé també ciudadanos afecta, que de gran número do
darceAli xifra es do gran valor, puig demos- dels agrupaments csquerrisles en èl nou Reiplantejir in'ernacionalment Ics reformes so- anos à esta porto se lia implantado, sin
Naturalment
tra que la grau majoria aels nacianali-lia» chstng.
dals, perquè de no ser així, moltes d'aquestes prèvia preporadón, sin que estén votados
Demà tindrà tloc la ntiva voteidó de prerals y dels radicals estan disposats a Tor
Entre'Is molts drets de l'individu fai ha En d Centre Monàrquic Conservador Ki podrien rcporlar perjudicis econòmics als Es- por las Cortes los crèdilos ordinàries y cxtraondinarios de que antes se ha hecho mémar el bloc esquerrista amb els socialistes, sident Es ben inoert lo cpie pugui passar. indubtablement d de dir tonleries. Pitjor per ha donat don Lluis Ramonich, una conferen- la. Is que Ics impL·inlessin.
riló, sin que oxista d número de cuartdes
cia sobre «Conveniència d'una immediata'acEntrà
després
el
conferenciant
a
expücar
Hi
ha
qui
creu
que
serà
elegit
l'adual
visqui
les
diu.
Però
aquest
dret
no
arriba
fins
sense dedxarso intimidar per la por de l'essuficientes para albergar los imlividuos quo
luad.ó
de
les
forses
regionalistes
dintre
dd
pantall 'vermell, que les dretes alemanya!, presadent segon, el' nadonal lliberal doctor al punt de fer servir de pretext parst dir-" partit conservador». Com se veu per l'anun- els antecedents directes de l'Assotíadó In- habràn de ingresar en ellos, sin que talcs
ternadonal pera la Prolecdó legal, dds tre- cuarteles tengan las condiciones debídas, ja
les, un d'aquests grans mots que impulrcl Mi^i
a tota hora. Si bé triomfà Spahn Raflsche, en qual cas hauria de votarse no- sca l'humanitat per la seva via ascensió- ciat toma, l'acte era una justificació de la balladors, exposant d moviment d'idees que que està rcconocido por lodos que actualorientació monàrquica de la Lliga. El senyor nascut a Suïssa s'exlengué per tota l'Europa mente no las tienen, sin que los hospitalcs
per 196 vots contra 175 sumats per Bcfaei, vamearf et lloc que va obtenir la setmana nali.
müiiares reunan las condiciones de capacidad
la majoria del candidat catòlic es feWissi- passada y Que quedaria vagant
Aquest es el cas dd doctor Anlich. Ell. Ramonich trobo molt bé aquesta orientadó culta en el darrer quart del sigle XIX y é higiene neoesarios nara la impJantacióq
y
digué
que
s'ha
de
persistir
en
ella.
trobà la seva coucredó en la Conferenda de un servecio cuyo ouen reginíen no dema, a l'ensems que la xifra, al cansada pei
Dih'dl y delicada es la Situació. Si con- com a Oiutadà y com a dotíor pol pensar
NaSunabnml.
i
de Berlín del mars de 1890, en la qual fou pende ni de la volunlad dd legislador ni
candida* sodalis'a representa un veritable flictes anàleg al present sovintegen gaire, y dir totes ks ridicoteses mie li vinguin
reconegut pels Eslats d caràcter Internado- de la docisión dd Gobiemo.
al
pensament
y
a
ia
boca
Ni
nosalu-cs
ni
l
districte
IrlotíXf moral. Amb una mica més, el cap com ea molt probable, ben segur que aviat ningú podpm tenirld res a dir, perquè no
de Castclüersol
nal do la qüestió obrera y fou convingut
Ni kgalmente era exigible, ni las circunsdill de la Soml-Domociacia germànica es- oomensarà » parlarse de la disotudó dd hem pas dje eonvertimos en marmífiors de
Autorisada per les firmes de nombrosos un extens plan de reformes sodals que des- .lancias que actualmente afravissa Espana
devé president de la Cambra, de diputats Rdch&lag.
la bona o mala fama que pugui tenir el correligionaris dd districte segon d'aquesla près, però amb molta dreunspeedó, han vin- aconsciabon, ni tan siquiera la opiniòn púdodor Anlich com polític o home de ciènde l'Imperi alemany!
que complen amb valioses reia dons po- gut desenrotllant ds governs. Pera empè- blica demandaba, como lo prueba el clamoi
,
A. R. y; y. cia. Però ni et doctor •Aniidi ni qui no dutat
lítiques y parücuhirs al districte de Caslell- nyer an aquests per dit camí, va nàixer reo que hoy de todas partos sale y haca
sigui et W,octor Anlich té dret afa-rsce&- tersol, ha Sigut enviada al Consell general 011 1900, desprès de múltiples reunions y acudir à los partícula res y à los repox-sentantes esa Cortes, con sus reclamaciones cerca
cambdl d'un congrés de la Uiberial, cosa de l'U. F. N. R. de Catalunya, una ins- congressos, l'Assodadó Internadonal pera la del
Gobiemo ,que so pusiese en vigor una
Protecció
legal
dels
treballadora,
qual
orrespectable
sempre
mal
0.0
sigui
sinó
pel
tància
en
la
que's
deniana
la
presentació
d'un
ba una paraula nova, Y en Vives, no es un
Lev que, quenendo establecer d servicio
ganisadò,
tasta
y
desenrotllo,
així
com
ds
nom
que
l'encapsala,
pera
engegar
lo'a
una
candidat d Esquerra en les properes deccions
militar obligalorio, d primer proceplo quo
periodista. Y es l'únic català que i figude les Seccions Nacionals de la mateixa, aplica es la exacción, con falta de equidad
ra en la redaedó de «La Tribuna». No cons- sèrie d'idees falses, crbjlxaries y an'iquades, a convocarse en d referit districte.
que ja fa una colla d'anys esiaa manades
A l'hora que's iecullien les indicades /fir- se n'emportaren d res te de Ta disertadó por no decir injusta, de lo qits la misma
titueix això una rdvindicadò de tots ds
denomina «Reducción dd tiempo de servicio
'AMADEU VIVES, ha comensal a ac- escriptors catalans que han estat postergats? retirar de ta circulació, respede dc l'auto- mes s'obria entre'ls firmonís una suscripció dd senyor Tallada, que no esmen'arem per en filas, mcdianle- d pago do una cuota miesser repetidament exposat en aquestes conomia.
pera
cooperar
a
les
despeses
de
l'elecció,
tuar de periodista—d'un home que eslitar».
Se veu que pera el doctor Anlich no pasr pocaudanise en poca estona una quantitat lumnes.
criu quotidianament y més o menes llarNo cabé nl tan siquiera objotar que haVa acalar d senyor Tallada la seva consa d temps. Fa com aqudles dones pre- reialivament imporltmt.
gament, ne diem periodista—a sLa Tribu'ALBERT DE QUINTANA està traduint tmdoses que's planten a la trentena y de Els Comitès radicals dd "distride de Cas- ferencia exposant com cl Grupu Català ve a ynn podi do ser la causa de la rài>ida imdo Madrid. Abans d'ahir, ens oferia un
la novda «Josateit, den Bertrana, al cas- allí no passen, segons d seu dir, natuialmcnt, tell lersol han acordat presentar candidat a cooperar en lla mida de les seves forses plantadón de dicho servicio las circunslancias por las que atraviesa la Nación, debido
artido amb una barreja tan sorprenent de tellà. L'Antoni López, serà l'editor.
perquéï temps fa d seu curs y BnveUqB Ja Diputació en Corts al propagandiste don a Ja tasca nobilíssima y humaníssima do à la campana de Melilla, toda vcz que do
lleugeresa aparent y d'intensitat, que no tel'Assodadó
Internadonal,
com
es
necessàEn Quintana, també, junt amb en Joaquim implacable toies les coses, tant la caia de Domingo Gaspar.
rcputarse eslo como tiempo dc guerra, no hanim cap inconvenient on afirmar que l'arti- Montaner, està traduint «Les hores d'amor se- les dames com les idees. El doctor Antich
També's diu que pnsentaran candidat els ria en nostra terra aqueixa tasca guiada per briase admiüdo la redeución a metàlico de
tant aíts principés y com seria vergonyós los mozos alistados en d presento a&o, ya
de millor que ha aparegut a «La Tribuna>, renes», den Corominas, pera la Biblioteca s'ha plantat també. Les seves conoepdons carUns.
que*f Grupu no podés compliria amb l'efi- que, según lo prevenido en la referida Ley,
de Madrid, es d den Vives. Y es que en «Renacimiento», de Madrid. En Quintana, do- socials y polítiques estan encara en aquella
tiempo de guerra cosan los efectos qüs
cada que desitja, per no trobar aculliment en
Vives, es un dels catalans més sorprenedors minador dd castellà, d'un perfecte gust mo- bcnaven'.urada època dc l'Exposidò Univer- O o m m e m o r a c i ó
se derivan dd pago de dichas cuotas.
entre'ls
que
més
obligats
estan
&
donariin,
y inquietants que corren. De la seva vida dern, que pot fer servir amb castissos parau- sal. El dpetor Antich continua encora cri- El dia 14 dd corrent mes, a les nou de
Mas como són muchas las anomalias que
es, les organisadons professionals, tant
y do la seva visió de la vida se'n podria les, lograrà unes justes y galanes traduccions. dant visca ia Vida, amb majúscula, y reven- la vetlla, se celebrarà en d Centre Autono- aixó
ofrecen ya desde ahora, y habràn de
patronals com obreres y les entitats de cultu- se
fanf
les
nadonaliats
en
nom
d'aquella
Huofrecerse
lo sucesivo con la aplieación
mista Republicà dd districte X, un sopar ra popular de nostra terra.
fcseriure una meravellosa biografia. La semanilai, lambé amb inicial grossa, que s'in- íntim en commemoració dd XXXIX anisin previo estudio ni conocimiento claro do
va conversa ha infinit poderosament en molts
vocava a tort y a dret en les taules do
Et senyor Tallada tou merescudament a- los preceptes de la Ley repdida, con venien
de la República, assistinthi entre alfids nostres homes exedsos. Y es una gran
te serà para la mejor apreciadón dc Jo
A COMISSIÓ de l'Institut d'Estudis Ca- cafè y en les «peflas» IrascendenlalLslei, allà versari
plaudit
tres orattors ets senyors Baldomer Tona Xique en esta exposidón se consigna, ir anallàstima que aquí ont sabem les gestes y
talans, encarregada de redactar les ba- per aquells benaventurats temps de l'any berta y Albert de Quintana.
l'mn^fi metòdica mente. aqudles anormalidaparaules dels vulgars que'l vulgus respecta, ses de la reforma ortogràfica dd català, té 88 de la passada cenluria .
des y contradàcciones que hasla ahora se
de febrer
desconeguem com irradia, fora del seu art, ja acabats ds seus treballs. Les bases són vin- Però el dodor Antich, que vol passar per ' i l l
hecho patentes, rdacionàndolas con lo
Demà dimecres, a dos quarts de nou del han
a Badalona
aquesta forta espiritualitat que's diu Ama- ticinc, y entre moltes altres insignificants, home de ciència a la moderna, hauria d'bar
expuesto en la ley de Bases que la precediò.
Els sods dd Centre Federal Nacionalista vespre, l'advocat don Ramon Martínez Gras Es de importància notòria pora la Irasdeu Vives. ,
de la llista, hi han tes que proposen l'adopció veree adonat de que tot niló ja es his'.oria Republicà
3e Badalona celebraren dissabte donarà una conferencia pública en el local
anti^ia,
com
ds
cabells
llargs
y
d
fumar
que enderra y por d senti do anL'article era molt b r e a y molt senzill. de la «i» llatina, la supressió de totes les en pipa. Avui en l'Humanitat ja ningú hi a la nit d 39 aniversari de la prodama- de fAteneu Obrer (Tallers, 22), parlant res- oendenda
tijuridico que revela, lo referente al pago
«h»,
menos
les
etimològiques,
l'ús
dds
acpecte
l''«Associadó
Internadonal
pera
la
proParlava d» les dotze campanades que sonen
do las cuotas militares. Denominanse dichas
creu y ningú l'invoca, sobre tot en d sentit d ó de la primera República espanyola, amb
en d tercer acte de «Rigoletto», quan a- cents tònics y la separadó dds sublixes dds d'aquella esmentada època de l'Exposidò Uni- un banqud de germanor, que's vegé far- tecdó legal dds treballadors. Son origen, pro- cuotas de «Reducdón de servido en filas»,
cual evidentemente determina que d inquesl espera rebre'1 cadavre dd que odiava. verbs per medi d'un menut guió.
versal. Y això senzillament perquè tothom sa concorregut y en d que hi regnà una pòsits y desenrotlla Consti tu dò dd Grupu lo
di viduo que hace uso de d las, previo d
català.
Tothom
pot
y
deu
cooperar
i
sa
accoral
y
franca
alegria
A
l'acte
hi
sigué
S'
h
a
(l011^
compte
perfecte
de
que
l'uniEn Vives, sb pregunta, per qué en Verda
El criteri den Pompeu Fabra ha triomfat
pego què la Ley seflala, obtione La venia ia,
tuadó».
no (a sonar les onze, ni les onze y mitja? en la gran majoria da les qüestions debatu- tat de l'espede humana es una cosa anar convidat nostre company en Xavier Camd beneficio 6 denecho, llàmesde como quieque hi portà l'adhesió dds qui fan
tómica y fisiològica, però no un fet espdf bús,
ra, de servir, en tiempo de poz, en lugar
Per qué aqudles campanades són dotze, y des. [
aquesta fulla.
de los tres afios que la Ley seflala para Tos
rifual
y
social.
L'humanilat,
socialment
no
més, com si tot el temps estès reduit
A instanda d d senyor Rubió y Lluch,
de la primera situación, solamente dhoo me»
Transcorregué'l soper, com diem més aen dies? Per qué aquesta teatral artificialitat? diuen que's conserven també les «fa» finals existeix. Existeixen els homes, inf in i lament
ses 6 dkz meses, según la cuota que se sa»
diversos, infinitament heterogenis per la men- munt, coral y alegrement, y al final se pro- S O C I E T A T
Gsfe|p, sea la de 2,000 pesdas ó la fl|
ï d l Vives, se respon. Perquè en aquell dels poms propris. Naturalmenttalitat y per les costums els uns dds altres. nunciaren els brindis de consuetut
mstrnt del temps, y pera «Rigoletto», no
L'Antoni Duran, president dd Centre FeNegir d dret a la vida d'aquestes varieExistia cap més hora que les dotze. Ni les
Però'dlo no es ast, pues defcténdoso sa*
CATALANA
tats humanes en nom d'una unilat inexis- deral N. R. pronuncià unes breus paraules
tisfeocr con caràcter pcrenlorio y ne cesària^
0f2e, ni la una. Les dotaa. L'hora, ont s'hatent, es obra de tirania. Pretonir que'ls gru- explicant la significació de l'acte que's ceà tenor dd artícolo 276 de la nueva I^ea
^ deturat la seva vida, l'hora de morir
pus humans diversos no tenen dret a se- lebrava, tenint després en l'ús de la pado Bedulaxniaito, d pago dd primer plaz)
D
'
E
D
I
C
I
O
N
S
0 de tomar a nàixer, l'hora digna d'esser que prengui l'antiga y acreditada pasta pec- guir d cura do la seva evoludó segons ta raula en Jaume Cuixart, d veterà Sebaslià
do ia cuota (que asdende à la mitad de U
Viscuda, més que totes les altres plegades. toral dd Dr. Andreu y se la treurà ben propria l l d interna no pot sostenirse en Uoo Gots, que aapdgué posar en ses paraules tot
rais me) procisamento desde d l.o al 31 d i
y moM menys en un congrés que té per únic ei vell foc d'una ànima ordida; en FranNo podien tocar més que les dotze, si «Ri- avia- — Demanis a les farmàcies.
Enero dd aóo dd alistainienlo, ò sea nec»
S'avisa als suscriptors que's rer sarianunle antes dd sorteo (tercer domingq
íí parlar de la llaberlat humana, de totes dsco Canals, en Grané, que • tingué una piegolctlo» hagués passat per aquelles hores,
tosa rcoordanja per la memòria den Renom,
do Febtero), es evidente que d iadividu<|
si «Rigoletto» visqués, si qualsevol altre mú- FILLS DE F, MAS SARDA les llibertals humanes.
partirà la setmana entrant el terce- safisface una oantidod que después no hg
el
bon
republicà
badaloní;
d
regidor
de
Si
d
doctor
Antich
no
s'hagués
plantat
sic, tornés a fer l'òpera den VerdL
en les conoepdons abstractes de la passaf fU. F. N. R. Jaume Bachs, que portà als volum corresponent al segon semes- de serio devudla partíeu lo 281) antes de nua
d Estado, que es la entidad que le oWtga
En Vives, desprès de tants anys passats
BAMBÚ DK CBOTRS, ao. - Baaaatasa
da eenSuria, ni hauria dit que les auto- comensals l'adhesió dels « u s companys de
à pagar, le haya indicado, ò mejor dlchcy
Per tothom en la contemplació de «Rigoldto»,
nomies comensen en l'individu y han de minoria; d representant d'«A«4ò», qui lle- tre de 1911, y poc després el pri- te haya pucslo en coudidones d© saber g
l'dl çom un d'aqudls telons desfigurats que
gí
una
carta
aclberintse
a
l'acte
de
l'exNegociem ds cupons Amorlisatble 5 per 100, acatar en tes duiols, ni hauria sostingut,
la aactidad que satisíuoe ha de reducirla
h' ha eo els històrics esoenaris, encara tro- ca d ment 15 de febrer pròxim,
sense escaparii d riure, que ks refons, tíi regidor nadqadwta republicà, nostre bon » mer del semestre actual.
6 no d tiempo de servido en fihu, lod»
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" E L Poble Gataíà„ —i Dimars 1 3 de febrer de 1 9 » 2
vr/ q .r tüvidiénàoae el crfnfmjf-nte «nuol provi sí annieB dd MtaMafa de Is Guerra de dentois y fins, pera fer mfa discursos, s'utilisfi peeial contributiva pera hospitals, com la que
en cupo üe fila» y cm capo de instrucciúo 26 de EDCTO último; nero en ello ha de haccr tai petita tribuna posada en l'cstrada del saló està-cn vigor en algunes ciutats alemanyas. res
agents, que van recoriex-vc. u " " " « u " ^ '
Han sfcut declarats a la «ZCRiru
(cxcodrtitcs de cupo), los efue pertcnezcan 'Kntar esta Gorjwrar ión, que se ha cometido central Així sc pert miserablement una hora.
D'ieual manera, se fixà en les cases dc Tdn Fairie Mendoza y Jocin Martí, dients de to panyia General de Segurs contra l'i 0In·
. - i • J
li
-t
„ Munirtl
i esta Éltimo, de saberio aates de pitf·r otra conculcaciin de la relenda Ley de Be- Finalment íou aprovada la proposidó no mecidents y to Responsabilitat civil
• AccaoU alguna, se habrían abslcrado induda- ses, ya que con arreglo 6 ella dcbfa hab^rse na ntse als senyors Figueras, Vallverdú, AnModei ^ - ^ establerta al número 10 da
a Zurich (Suissa , oficines en
W t ^ ^
Ucmnntf de haoerlo ya que la efeclivldwi redactado necesariamente, para implantarse tich y senyora Villafranca pera anar a visitar
del carrer de Fonollar, ds lladres se'n varen cesa, 61. principal, durant el passat m "•
àd puff>. aun cuanno les produjcsc alguna dicha Ley, d Begla mento correspondiente en ais presos y far la petició susdita a l'Ajun- conserva sa dignitat dó ciutadà'y sa Ilibrr- emportar 100 pessetes, diverses pess«s dé roba
jancr. 11,998 casos d'acddenls.
^
^
venia ja. éeta por si sola ha de reeullar laii d que se hubiese oído al Consejo de Efitado tament
lat individual. D'aqueixa faisó, per lo demés,
altres objedes.
„, , ,
insigiiificaiKc que indudablemcnte no I«A hu- em pleno; es asf que las inslruccioaes |tlc
Seguidament d lletrat madrileny senyor Ba- sc fomentaria l'estalvi, allunyant de nosaltres y —M
tercer pis de to casa numero 27 dd
Meae movido i impotmrse d sacrificio que que se ha faecho mérilo h(in partido única eriovero puja a la tribuna a desenrotllar d l'espectre d'una Vdlesa desvalguda, especta- carrer de
Ics Egipciaques també hi varen enrcprcMdta d pngo de la cuoto militar.
y exdusi·/amcnte del Alinisterio de la Gue- lema «La separadó de l'Iglesia y de l'Estat» cle vergonyós que a tot prou cal evitar en trar lladres,
emiiortanlsen diferents objectes
Ix> expu·sto « tmto m&s anómalo en ctian- rra, luego puode afirmarse categóricamente quo corresponia terho al senyor Miquel Mo- els temps moderns.
valor do moment no's po^ié precisar.
La meritòria tasca del docte catedràtic de qual
fo si, se examina defenidamente la Ley de que talcs instniedonea adolecen de un vicio rayte, d qual no ha pogut per tro bar se Q
—Tres individus anomenats «Coíchoncro»,
Bases j el arliculado redítetado por el Mi- oe nulidad, pues to que les laita el requisito Sevilla convalescent El senyor Barriovcro to nostra Universitat fou premiada amb re- «Fustcrct»
y tCobcfio». varen esser detinguts
nisterio de la Guerra, se nota una contradio previo de audienda dd Consejo de Estado tampoc tingué temps d'escriure'l tema^ per petits nptoudimenls pfr to nombrosa concur- al carrer dò
Rot,vr de Flor per in'-nlw· limar
lo
quo
d
d'isenrotllfi
de
paraula,
fentho
amb
rència.
rión palmarfci entre la lelra de uno y otro en pleno, ya que no ae menciona en ellns
a
uns
individus,
ofciíntloshi mïdallcs daut a l l s d o dlorti-t
toxlo k^d en cuanto à este particular se re que se haya observado; y no se objete que farsa eloqüència.
--CAMISERIA SANS, BOQUERIA, 32. Es- rades com a monedes d or.
fiere. Inre literalmuite transcrita la Base C uicho roqnisilo no tiene importància, por el
Sostingué que l lglesia y el Dret amb tot
La Sodctat d'oficials cerrallcrs ha oro •
INCENDI
tai su opnrtado 2 °: «Todos los mozos que de- hecho de quo se observarà cuando se oiete el y esser autèntics, viuen cn nostre Estat cn pedalilat en camises a mida.
sat un gran ball do disfresses a bea»^*,1"'
iwen aceuerse à los beneficiós de este apar- Keglamcntoi, pues sí la liene, desde el momén- una promisouilat que rebaixa la dignitat dd
Anit, a Ics onze, se calà foc a la fàbrica la cr^ició dc son Montopius, ques c.·lf.kL^
Lo Secció d'Esbarjo del Centre Nadonalisla
fcdo y <íel nnterior, tendràn que solidtarlo to en que la precipitadón innecesaria con darrer. No sols l'Estat cstfi sotmès a l'Iglesia
do tints y aparells que to raó social Aguilar, el dia 15, a les deu do ta »u!t, en
Rcpubliefi
dd
districte
VII,
Roser,
31.
primer,
que.
&
jiiido
do
esta
Corpwradón,
se
ha
Mites dd sorteo & que se reüere la lefra H
on l'orde econòmic que's concreta cn un
Pla y C» posseeix al carrer de Sant Joan dc
de la Base 3 «, y en ningún caso podràn go únplantado el servido mililar obligatorío, ha pressupost de culte y elero de 45 milions cdebr.irà assamblea extraordinària el proper to Wata, númerq 62, proprietat dc la senyora Esquerra dc l'Ensanxe, Aribau, 21. ^ • ' ^ ' I
Hi assistirà to coupldista Elissa Pon
dia
15,
a
les
nou
de
to
vetlla,
do
primera
TUT do ellos después de verifica do el sorteo hecho quo sc iníringicra el precepte tcrrr.i- (quan d pressupost de Justícia no es més que
viuda dc Arafló
PB!* invitacions n l'esmentada viciat '
Un hBberlos sofidlado y «compro metido 6 nanie dc la ley de Bases.
do l i \ sinó també en tots els ordes. Y d se- convocatòria y B les deu de segona.
L'auxili immediat dds bombers va poder
•bornar las cuotas n-SDC-tivas.»
De suma convenienda es el hecer notar nyor Barriovero anà esmentant l'intervendó So prega als socis de dita Secció llur assis- extingir el foc al cap de mitja hora d'iniciat,
ols privilegis de l'Iglesia, mantinguis cn d tència por tracta rse d'assumptes de gran im- haventse cremat únicamenl cinc pesses dc tdF-sfc precepto, de una manera clara, ter- también que efccto do tal precipitadón BC
di Penal, cn d dvil (matrimoni), etc. La portància.
mirumte, que no deja lugar 6 duda de nin- ha tenklo que dejar incumpüdo el preccplo
xils que actualment estaven operantse.
pina dase, htuts obligaforio el Icner que so- que exige fi los bdMdnoB que descan redu- vida p-•lítica espanyola cstfi també sotmesa als En to sessió darrerament celebrada per la
DIVERSOS
Bdtar los bonefidos de la cuota militar 6 cir d tiempo de Servicio en filas, el acredilnr edcsi3siics y d senyor Boriovero nc donà Secdó de Ciendcs Naturals dd Club MonlaK R de reducíJón del servitio en Bas antes la instrucción inihuu fi que hacen rderencia d això abundants y demoelrafus exemples.
Una dona anomenada Josepa Bofill va innyenc so llegiren alguns treballs, sobressortint
Després d'aixó, d senyoir Barriovcro, omb d den Maties Pallarès sobre prahistoria y unes tenta- onveruwrsc bebeiit<> una 99f» d'àcid
dd sorteo, sin exigir que untes de diclia ope- los orllculos 204,265, 267 y 268 de la nueva
mción ptioda obli^yirac é la decüvidad do Ley, cu las Escuelud Militares nludidas cn molta in coherència (bc es veritat que diu no'.cs malacológiques, producte d'una excur- clorhídric.
pego alguno, toda vez que à lo único que dichos articules, lo cual se ha reconocidp quo està molt cansat), parla d'un sens fí dc sió a Ra^u (Suïssa) portada a cap per en
S'ignoren les canses quo motivaren que
El president dc la Comissió Municinnj i
compde es al corapsombo de abonar las en d articulo transitorio de las inslrucciones coses encertades unes, equivocades y fútils Ealtisor SÏorradcll. Al mateix temps so reberen prenRucs semblant determinadó.
de que antes BC ha hecho mérilo, al dis- altres, pera desenrotllar gon tema. X acaba diversa; exemplars recullits per la Secció en
Hisenda
senyor Rosés conferencia ahir ^
cuontas nepettivos.
—Pel carro que guiava Eusebi Puig va
Bkm 6 mal dirtado «Kcho preoeplo, que este pensar fi los mozos dd reemplazo coniente amb un elogi dd poble anticlerical de Bar- to excursió verificada cl dia 14 dd passat esser atropellat al passeig de Pujades, amh tan d governador sobre assumptes d inleié»»/
Corpomdón estimo acertadlsimo al no exi de acreditar tal inslrucdón, indudablcmcntc cdona demanant que continuí essent l'exem- a Papiol y altres exemplars donatiu dds socis mala sort, quo l i va trencar to cuixa dreta. nómic de l'Ajtinlamcnt.
pago alguno ontes dd sorteo, debta tras- por no existir tales Escuelas, y por ialta ple d'Espanya, y presentant unes conchisions Ferré. Duch y SerradeU, de difereotes fcoL'auxiliaran B to casa de socorsus de to
—Una nombrosa comissió do propri^,,,
àrsèle igual el articulado de la nueva Ley, de tiempo materiai p i r a redtnr la inslrucdón, on les que ve a dir que no n'hi ha prou nerpics.
Ronda
do
Sant
Pere.
de
to Bonanova visità al governador v*t
amb sepòrar l'Estat de l'Iglesia, sinó que
y só lo cibln que se precisaran bien las con- aun cuando hubicsen cxisiido.
protestar <*p que's tracti dc construir ^
Si
todos
los
in
cou
venien
tes
de
que
se
ha
essent
aquesta
immoral
y
basanlse
son
poder
El
pl:is
pera
Rolidtar
els
premis
a
to
viroidancs en quo debfa prestarse el referido
d terme munidpal de Sarrià, en lloc de
oampromiso; però quo en d artículndo se hecho mórito y los mudi os oir os que pudie- en l'injuslicia, hi ha que combfiüela y per- tut y ol mèrit oferts per to Societat Econòa dita borriada, un odiíid deslinat a HM
ran
oponerso,
no
evidenciaran
la
precipitaseguiria.
mica Barcelonina d'Amics dd País. s'acaba
ha ido muebo niàs lejos, conculcóndosc noto
pital dd Nen Déu.
El senyor Barriovcro fou repetides vega- d dia 31 dd pròxim mes de mars, admetentse
riunonfe la referida Basc, se dcmueslra del dón, y por consjgui< nlc falla de estudio y
una m,riera evidente con transcrihir el artí preporeción con que se hn puesto cn vigor des aplaudit y Jes seves conclusions aprovades fins aquesta data les instàncies documentades
El senyor Porlela ha remés a IVcalde
B la Secretaria de to Corporació, carrep-de
cu lo 276 de la misma, que dice así «Todos • referkk Ley y no lueran sufi dentes para per unanimitat
dc
Sarrià pera informe, l'expedient insu^i
Una exposició
Bplkadón de la misma serà
Després puja B la tribuna don Emili Gante, Sant Sever, número 5, prindpal, de qualos mozos que desoen acogerse
«-rse fi las
los bendi demos'rar que la aplicidón
amb motni del projecle que ha motivai j»
una
sono
de
dudas,
coniusiones,
reclximadohistoriador
de
la
prostitudó,
a
llegir
unes
tre
n
set
de
to
tarde
dels
oies
femers.
Els
què
dos quo so indi can em los articulos an tenores
S'ha esidressal a fes Corts una exposició qudxa de dils wfns.
(retiucaón dd scrvfdo) jnediante el pago de ues y, com» resultado final, la variación dc quantes quartilles d'orfenladó antirreligjosa, tíngmn ja presentats expedients en concursos Gnrjuto per nio!Is rares de minyons de l'ac— Ha si^Jt confirmat en son càrreg d submultitud
de
preceptos
do
ella,
bastaré
con
proposant
també
unes
quantes
conclusions
anteriors y dcdtjàn ojilar als premis contin- t" recmplàs. Ivn aquest raonat document
nrm cuota militar, tendrfin que abonar d
importo dd primer plazo desde el dia 1.° al decir quo ni tan siquicra d espí ritu domocrfi- demanant que no s'ensenyi religió n les es- guts cn eí programa adual, bastarà que do- s'eapow lots ds arguments incontestables delegat interí dc Farmàcia dd districte de
31 de Encro 4> I aüo del alistanaento (que en tico que pretende animaria nuede darsc por coíos y quo se substitueixi per regles sen- nsinin per esent, dintre 1 terme sonvatot, que's que contra, ta vig?ncia de fa llei dc recruta- Igualada don laumo Morera Ferrer.
dongui per reproduït
d presente ha sido {worro^ido hns*a d 15 sotisfedio con la implantadon de la mismn, zilles de mo:aJ universal.
—Per aquest Govern dvil s'han olorat
ment s'han glosnt cai diaris, protestes y conEl aenjxir Bertran presenti una adició a les
En d local de la susdita corporadó se faci- verses.
del actual), ftisado esTe. plazo no poilrfin aco- ya que fi pesar de llamaree de servido milids tituls de proprietat de ks mines «fe {erm
tar
obligatorío,
casi
puede
asegurarse
que
de
conclusions
dol
senyor
Barriovcro,
sentant
la
Utai·an exemplars del programa a quantes
gerse los mozos del reemplazo por ningún
cPepita» y «Diana», dda termes de Brocà
dlo sólo tiene d nombre, y que en definitiva necessitat de propagar d Uiurepcnsaraerit pn persones desit^n enterarse del concurs y conconcepto fi dicho i» n i. ic
y
Bagà y do to de Ugnkz cretsd «Carmcnaia.
lo
que
imponu
es
una
se
ne
de
trabos
fi
les
comarques
rurals
y
de
crear
pera
aquesta
dldoiLs del mateix.
lív oontradicdón es mnnifiarta. y aún mfis
dels de Valleobre y Fígols.
quo d mal efecto que ello proauce, cs pre- aquell os mozos cuyas tuniiius por conlar tasca una Lliga Nadonal del Lliurepeusament
—El representant de la Soddat d'Aulon
Pera to siBcripdó tt (avor de les vícticiso consignar de una manera categòrica que, con medios de fortuna antes uttlizaban la Pera ddensar cl senyor Bertran la seva adidó
til eoiuo cstfi conoebido d articulado, oca redención fi mctfilieo, sin ventaja alguna para puja a to tribuna y pronuncia un llarg dis- mes del Rif s'han recaudat les quantitats seDramàtics soli(ilà dd governador to prdiisionsi molesiias y perjuieios, en muchos ca- aquell os que por no contar con tales medios curs ple de retòrica y de faramolla.
fBeíltS:
bidó de to opereta «Eva», t*renad:i anit
La senyora López de Ayala manifesta al seles irreparables, fi todos aquell os que quie- se vdan precisades fi prestar d servido cn
Senyor Malagrida, 5,000 pessetes; senyora
a Novetats, perquè l'autor do l'obra Frani
l
a
v
a
g
a
d
e
l
s
ootxona
filas.
nyor Bertran que lot lo que ha proposat ja mori p i
mn hacer uso de taks cuotas.
de Castdl-Florile, presidenta <fe to
Lehar havia donat permís pera traduiria al
Elk» deriva de que mediante el pago de existrix, malgrat lo qual, v després d una Junta Regional, 500; senyora comlesa dc LaEfeduéndose el sorteo el Jcrcer dominai
Convocats pd senyor Porlela estigueren
senyor Martínez Sierra y no ai finnanl
dd mes de Febrero, es evidente què al obu- una cuota, llfimcsela como quiera, d indi- petitu aclaradó del senyor Bertran, s'aprova vei n. vLspresidenta, 1,000; scnyxira Agna Giro- ahir matí al Govern dvil els patrons cot- Uterat
gfirseles al pago de la cantidad antes de oue viduo que la saüsfaco obtienc ventajas que l'adidó d'aquest Se Wéu que Is congressistes na de Sanllehy, tresorera, 5,000, donya Car- xers. El govcmadoi· els proposà la fórmula do to fraduedó es'ronaíto I n petidó dc!
rste acto haju lenido lugar, se Ics obliga fi na- han de redundar noocsariamente en pcriui- creuen que no hi es de massa
me Flaqucr de Pa jes, vistresorera, ibO; do- dds obrers de soïmctre a un arbitrat^ la representant de hi Societat d'Autors ïou renovada pd cónsul d'Austria a Boridot»,
cer efectiva una cantidad que podríon retener do ó fi lo menos en dos ventaja do aquell os El senyar Villagrasa proposa un vot de gra- nya Faustina Mata de Fàbregas, vocal, 2,000; Jtaludó de la «RgÉ .
des peta'l senyor Barriovcro, s'aprova, T'a- donya Dolors Bonet de Benet y Colom, vocal,
en nom den Franz Ijehar. El governador
on su poder hasta dcspuóa del mdicado acto, que no las satisfacen.
Els patrons djgu«en que tornarien to res- consultà d cas al Miiüslcri d'Estat y com
Si d Es la do cn cada reemplazo nccesitai graeix d remer eia t amb afectuoses paraules 800; donya Josepa Maqua do Alvarez, vocal,
y no solaniento la imporlanda la tiene en
cuanto fi este hecho material BO refiere,sinó para d Ejórtíto mozos en núníoro mayor ó y s'aixeca to sessió a ks set de la tarde, des- 500; senyora comtesa de Figols. vocol, 250; posta a to tarde y en efecte, a Ics dnc que en aquós* l i digueren que Espanya no
que, y esta es 1» que tiene caràcter Irascen- menor que han do pertonocer oa filas un prés d'anunciar el senyor Buto d programa doii>a Adda Sanehc-lmos de Gaíobart vocal. tomaren a visitar al governador, en d des- tenia cap tractat dc proprietat teatral firdental, de cumplirst con lo dispuesto en la número determinado do mesos siompire su- d'avui quo comprèn: al mati, a les deu, 250. donva Carme Robert de Juncadella, 125; paig del qual hi havia també don Josep mat amb Àustria ni aquesta s'havia adhuLey de Dases, muchos de los que compelidas perior al que supone d fi que queda redu- una excursió pel port; al milgdia, un dinar don Andreu Gil·L, 150; don Pere Salisachs, Monegal y No^ife, que segons semblà hav.a rit a to Convenció do setembre de l'JlO,
por d preerpto obligatorio dd articulo 276 cido d qua han de servir los que paguen íntim en obsequi als ponents, y tarde y ves- 150; senyors Figueras Sagrera y C", 150; e^tat eseullit pel senyor Portda pera esser manifestà als representants do la Societat
antes mendonado han pa^ido d primer pla- cuotas, icómo no ha dc resultar eviaento pre sessió dd Congrés.
don Andreu Gjllarda, 100; seTiyors Puijrj rnau l'àrbiíre.
d'Autors y den Franz Lehar no poder aczo. no !•> sitksfarian si el número oblcnido que d tiempo quo éslos dejan de servir hay Mans, 50; donjn Maria P. de Ddoustàl, 100;
Els comissionats manifestaren al governa- cedir B llur demancto, permetent per conm d sorteo les indujcse fi croer quó no brfin de pasorlo en filas aquellos que no
don (i. E., 10; don G. At do
125; don
deberfar formar parte dd cupo de filas, sinó han satisfecho cuotn alguna? Es to por lo
don Auastasi de la Cruz, 5: donya Incoenda dor que no podien sotmetre B cap arbi- •egüent l'eslrena d'tEva». Total: on «bomque se refiere al tiempo de servido en filas,
rin»plenicnlE dd de Inslrucdón.
Gracia. 5; bisbe de Barcelona, 500; donya tratge d punt d'abonar ds salaris dels deu bo» m<s a l'empresa...
Generosa Fanlo, 5; donya Julià Herrero, 5; dies dd «lock-oul». puig sobre aquest punt
Importància tiene también d cumplimfcn- pues quo ademfis so ofrece otra des ven la ja
a los que no salistacon cuotas, cual es La conferencia del doctor Anloni B . Pont don Rigobcrt Herrero, 5; don Agustí Vistucr, la ssva resposta era categòricament negato do dicho preeepto por lo que se re fiere
dc que pudícado elegir, los que las pei los individuos quo presumen quo pedecen
En la conferencia que oquesia nit tindrà 5'4G; don Joan Baptista Sanllehy, 100; don tiva,
i•
Cuerpo y pnnlo donde quicran SOT Hoc en aquesta Assodadó sobre'l tema «Ex- Manuel Sanllchv, 100; senyora Coll de Coll
defeclos flsicos que han de perles reconoddos gan
Aleshores
d
senyor
Monegal
proposà
als
destinados,
es
innudable
que
el^iràn
los
que
y
donya
N.
de
Padrós
dc
Valls,
d'una
colecta
6 apredados cn d acto de la clasihcación,
nue tiene lugar después del sorteo (primer satisbgan las cuotas los Cuerpos y sitios Iperiendas dd algodón argcnlino y dixsins- ea !a parròquia dc Sant Pere, 61'54; don patrons una altra fórmula, y es la segQent:
tornar a reanusar d treball y nomenar una
oomingo de nlarzo), ó que por razones de que orrezcan mayores ventajas y com odi da d ' tandas favorables pera impeler con d d Jnü Midler, 25. Total, 17,277 pessetes.
ponència para estudiar y buscar soludó a
bmili.i han dc ak-gir exccpdones del mismo, para prestar d servicio, y en cambio, par deftenvolvimienlo y riqueza de la indústria
loda vez que, no admitididose solidtud al- los que carezcon dc Menes de fortuna queLa Junta Dirocüva del Club Niulie ha res- les diferencies existents entre pa'rons y o- A u d i è n c i a p r o v i n c i a l
pina de reduedón de Servicio m pago ide dar in los puntos y Cuerpos de menos van- manufacturera cspofiola», presentarà a l'o- to* nixt ronstituida:
hrers.
cuota después dd sorteo. habrfin de verse tajos 6 mayores penalidodes signifiquen, ó rador doctor Anloni B. Pont, d cónsul geSecdó primera.—Vn comensar un juií i
í'residont, senyor comte de Figols; vispreEia pa'rons confcsfnren que acceptaven el
dJiíjulos tales individuos fi pagar la cantidad cuando menos un servido mfis duro repre- neral de l'Argentina a Barcelona, honora- údaú primer, marqués de Vilanova y Gel- nomenament d'una ponenda. ent«ra que no per un suposat ddicte d'assassinat truslrat,
correspondiente, sin que la misma les haya de senten.
trú; vispresident segon, don Frandsco Pla- estaxan ge>ns satisfets de l'anterior ponen- que va tenir que esser sospés por no comproporcionar beneficio alguno, si se les con- No cree necesario esta Corporación esfor- bio senyor Albert I . Gache.
oàs; secretari, don Antoni Castellà; vissecre- da, to municipal, que hi intervingué (així parèixer els testimonis do càrreg
oede luego ba exclusión del contingenle ó zarse mfis en exponer lo conveniente que
Secció segona.—Davant dd tribunal d'afciri, don Lluis Peypoch; comptador, don Ca- ens digué'l governador) amb d ben emtés
Aquesta
conferencia
es
cl
primer
acle
púexoepdón del servido fi que benen dorecho, es quo una Ley do tanta trascondancia no
questa secció va comparèixer, acusat d'un
sinnr Rambaud; tresorer, don Alfncd Boada;
cantMlad quo sólo habrfin satisfecho por b sea puesta en vigor con tal precipitadón. blic que realisa la Secdó de Rdadons Co- consarvador, don Amadeu Riln; bibüotecari, de que demà mateix (avui) so reanusès d «Idicle de rebo. quo per haver sigut sor ,
ïndudihle necesidad de hacer lo, fi menos quo No es que esta (.orporación trate de hacer merdala de la «Casa de AniMca», creada don Victorià Amell; conidor, don Jaume Moy- treball.
va quedar com a tomptaliva, Josep Martin
se expongan fi no poder hacer uso de un la crítica de dicha Ley ni de proponer la rcccnlmenL
El governador coimmicfi la dedsió dds Fcmàndez.
si; motor macter, ídon Josep Llaguna.
deroeho que la Leyregula,si no les son apre- preseaitación de otra nueva. Lo que dia
A l'acabar les proves, que demostraren la
patrons (quo no cal dir que a l'csser conecií das los cans '.s de exclusión ó de excepci^ón estima oportuno es que d servido obligitorio
L'obci-bira de la conferencia que, com diem,
Durant to darrera setmana to Coixa de guda fouraorescudamenfcensurada per tot- culpabilitet. varen pronunciar ds seus Iníorque dlos dc bucua fe presumen les asisten, debe necesariamente suneditarse fi la vota- •erà pública, anirà a càrreg dd president Pensions pera to Vellesa y d'Estalvi ha re- hom, per l'esperit d intranagenda que de- mes respectius d fiscal y l'advocat defeny aún quizfi ten.aa la evidencia de que en cióo de créditos ordinàries y extraordinari os
but per imposidons to quantitat de 179,33i8 mcB'ra) o una comissió d'obrers que estava sor. Resumit d debat pd president el jurat
ellos con cu iran, pero que por circunstancius para la implantación dd mismo, fi la cons- do dita Secdó senyor Riera y Soler.
oeaseíes y na pagBt per reintegres .d'estalvi esperant to resposta. Els comissionats obrers va donar un veredicte de culpabilitat y la
que no les scan imputables, dejen dc concu- truedón de cuarteles, de hospitales militay por ptossos mensuals de peasió 128,323
Sala va dictar son tenda, imposant al promanifestaren al govu nador que, com es na- cessat una multa <Io 230 pessetes y Ics ECrrir on dlos al hacerse la clasificadón.
res con las condidones neocsarias. fi poder
havent obert 144 llibretes noves.
tural, no podien elis decidir, que havien cessories corresponents.
Ilnco especial hincapié esta Corporación en facilitar fi los que han de acreditar instrucEn la darrera junta de to Societat dc Gco- de sotmelro u sos companys l'acceptadó o
Secdó tercera.—Contra Scnén Gracia bnix
este punto, por cuanto es d mfis escaciaL, fi ción militar d hnberla recibido cn tiempo
[•rafia Comerdal baix to presidencia del se- rc'.'iS dc l'ulliimilum patronal, peró que no to presidencia dd senyor Català, va óomensar
ido de la misma, de los que ea dicha oportuno;firegulardc una manera equitativa
iivar
Mas,
el
qual
donà
compto
d'haver
arIemen c;ip eonfliuisa en que Tos acceptat un judici per jumls per estar d processo!
iy so cstablecen, y asi de be liaoor constar y justa d pogo do las cuotas; fi que Ipo
riblal a un oeord amb to Reial .Societat Geo- A dit efecte li anunciaren que a to nit acusat d'haver mort a un Individu anomeque interln no se avia re de una maner.i que reporto des ventajas para el pobre lo que
gràfica de Madrid pera celebrar a Boroelona se reunirien cfs vaguistes en d local 'de nat Blai Huarte.
no cloje "luBir fi duda a l ^ m , to conW^c<^n| ««presente ventajias para d rico, y en fm,
v on data propera un Congrés y Exposició l'Esquerra dc l'AixampIe.
Se tracta d'una revisió: d jurat va emetre
de que antes se ha hecho mérilo. d cobro I * <\u«_una rdorne de tanta trascondenda
olontol que ambdues entitats projectaven, haveredicte d'mculpobilitat, ou© la Sala no'l
do las cuotas antes dd sorteo puede revestir'"se ha SÍ de manera que, si no satisfà ce fi
ventse
resolt
comensar
eb
treballs.
Els
pa'rons
mr.nifcílarcn
també
tà
|Jovcrva creure conforme y acoroà la revisió amb
d caràcter de una exncción no ajustada al todos los dudadanos. fi lo menos no imponga
Se donà compte d'haver rebut dd Centre nador quo cslnn deddits a ronuar avui d un nou jurat
p recepto vota do en Cortes único poder lo- vejàmenes ni ncàrrec perjuidos sin benel lnformadó Comercial dd ministeri d'Es- Servei del modo que puguin.
gislaüvo, aun iruando to íacultad para ha icio posilivo pora nadic.
^Er esser moll extenses les proves, no \a
tat, l'important colecció de mostres d'eslamPor to«lo dlo, esta Diputación Provincial
cerlo, y aún màs el deber de efectuar lo, lo
poguerse acabar, sospenentse pera continuar*
Nova v a g a lo a la propera sessió.
imponga d articulado redacta do por d mi- respduosumcnte suplica al Gobierno de
En b catorzena corxferenria organisada per p:ds y mocadors procedents de Salònica y de
S. M. que so dijpie suspender temporal l'Institut Médic-Social de Catalunya, d doc- ^ an consum en dit punt
nis tro de to Guerra.
De fti fabrica do cartró dds sonyors Soler Senyalaments pera aval
Rolativamenle fi este porlicular, esta Cor- mente la aplicación do la Ley de 19 de tor Murúa ocupà to càtedra de l'Ateneu Bar- J S'acordà reportir an els socis, ademès del
poración, sin quo pretén oa entrar en la esfera Enero úllimo, por la que establece d Ser- celonès, disertanl sobre l'interessant tema iollet bimestral, imes íulks Informatives so- y C», del carrer ds Consdl ds Cent, 603, Sato segona do lo civil.—Jutjat de l'Univerde lo que deban proponer tos Comisiones y vicio militar oolifptorio, abriendo al eJoc- «Rcorganisació de la beneficència pública». bro'ls articles de possible importació en cada s'han «declarat en vBga 20 obrers per di- sitat Incident entre «La Educación» y l'Atos ontidades encargadas de to aplicadón dc to una informaeión pública acerca de la Després do realisar una ràpida ressenya his- au dds mercats extrangers, condidons y dc- íerendiS amb el nou encarregat dc l'csla- juntaíúent
blimenl.
to referida Ley, juaga que lo mfis conveniente reforma plantradn por la misma, para co- tòrica, narrant Ics fases do to Beneficència . és datos d'utilitat pera'ls exportadors.
Secdó segona de lo criminal.-Jutjat dc la
Sc donà compte de les consultes rebudes.
aèria, pues que to eqiiidad y to justicia lo rregir con d concurso de la opinión gene- a travers dels sigles, estudià'l concepte de la
Cl p p o b l e m a de I c a Conecpdó. Jurat per robo, contra Pere Ta•consopn. que de subsistir to Ley del servido ral los incanvenientes y dificultades que puo- pobresa y de l'exordd de to caritat en els
dco.
aubsíatenclea
El doctor don Juli Lorca Tortosa, especiamilitar obligatorio, admiliéndose to reduedón de ofrecer su aplicación.
actuals temps, y s'ocupó dds servds cari- lista
de
malalties
de
les
vies
urinàries
de
del tiempo dc servido en filas, medianto
La
Secció
d'Estudis
Socials
de
l'Ateneu
Barcelona, 8 de Febrero de 1912
hitius prestats por institueions diverses, reli- la Facultat de Medecina de Paris, va inaud pago dc las cuotas militares que regula
gioses, senars, otc., an alguna de les quals curar diumenge al mati el seu g:ihinet es- Enddopédic Popular acordà cn sa darreExcmo. Sr.:
dicha Ley, debiera aplazurse d pago de las
tributà elogis, si béreconeixentque, boi alri- tablert en to ptossa de Catalunya.
ra reunió nomenar una ponència pera l'esEl
Presidenlc
E.
Prat
de
la
Riba—El
mismas hasta tanto que, fljado d cupo anual
buíntdshi tota te bondat possible, són evitudi de l'anomenat «Problema de les subEl
senyor
Lorca
va
ensenyarnos
les
diferenDiputado
Secretario,
Joaquin
Cabot.
y ropartldo ésle entre los pueblos respectivos,
dentment impotents pera la resolució del te* tales y aparelis pera operacions dc que sistències». Dita ponència ha comenal ja les
ae hubiese estableeido ya to debida separación
greu
plobtema
de
l'indigcncia
y
malalties
Excmo. Sr. Presidintc dd Consejo de Mipera'l tractament de Ics terribles ma- seves indagidons y consulles amb d fí do
eaitre cl cupo de filas y el cupo de inslruc- nis tros.
socials. A l'objecte de minvar, però digne •llsposa
lalties.
demostrar la eonvenienda imperiosa que exisdón. Do esta manera d interesado <[ue quid'inütarae, d sistema do bandicencia d'ErEl doctor Lorca va esser molt felidtat pels leix de treballar pera l'abaraliment do les
siera reducir d tiempo de servido de tres
bertold y Hamburg; y preconisfi la coopeItfios fi diez ó à dnco meses, sabria lo que
ració d» l'Estat y dol Municipi, pera que seus colegues, dels quals va escoltar frases swbsis'cndcs y de l'aumenl dds jornals cn
tiene oue pagar para obfencr dicho beneficio,
crecsin a Barcelona y dcané.s ciutats catalanes onoamlfistiques per son treball digne y síri. general.
y cn la oonsumaeión del contralo que repreun «Consell d'assitencin pública», presidit per
Curación del 98 por xoo de tos
Com la qüestió es ben interessant, anirem
senta con d Estado d pago de una cantidad
l'Orcnlde y formal per regidors y diputats
enfennedades del estomaco é lntenint al corrent a nostres lectors dds trepara oblencr un benefido, no se daria la enorprovincials, com passa a Hamburg, donant
testinos con el Elixir Estomacal
balls
dita
ponència,
la
qual
Invita
n
midad de bar en un acto aleatòria como es
aixó si restant d'Espanya un alt exemple
de Saiz de Carles.
Lo receton
tota
da
que
puguin
oporterii
datos,
que
ho
d sartoo, d que la cuoia aportada antes
de to vitalitat ciutadana do Catalunya.
los médicos de las dnco partes del
del mismo surlioru 5 no d decto para que
fassin.
Tractà a oonlinuadó, l'orador, de U reorha sido cul r K i. la; v ademàs dcbfera uduiai-se.
inundo. Tonifica, ayuda à las
guüsBció hospitalària, descrivint un tètric
ROBOS
Vaga do l l a u n e r m
S e a s s ó quinta
6 niejor dicho. debiera precisarsc, que siemquadro de k> quo són els nostres hospitals,
digestiones, ebre el apetito,
A les sis Üd mati d'ahir, al moll anomepre que por cualquier dreunstancia un inSe'ns prega l'insmJó de la següent nota:
A dos quarts de cinc de to tarde comensà çn comparansa amb ds «Tal tres nadons de nat do Manresa, de l'estedó dd Nord, pis
quita el dolor y cura la
di VKIUO hubieia hecho pago del toUd ó de to quarta sessió del Congrés, amb molt escàs Europa. Un tan trist estat dc coses demana v intents dels vagons de mercaderies varen «La Societat dc Lamparcrs, Llautoners y
parte de to cuota y después se hubiese juslifi- públic y encaro menos congressistes.
urgent remd; y ja .quo no os toctible en sorpondre a dos individus de 20 y 29 anys, Llawncrs posa en condxemenl de tols ds
cado quo ésta no liabía surtido d efccto
Presideix donya Anheles Lipez d'Ayala Jr cur ttemps una reorganisació qu^ posi ter- quo intentaven apodeparse dc dos farsells de seus as odats y a tots els obrers en genede redueirlc d tiempo de servido en filas to de secretaria donva Angeles Villaínuua. me a tants desastres, podrien, segons el con- teixits de 77 kilos de pes I'UQ y de 35 l'alral, q»ic'ia companys de to casa Farrcras,
fi «nio estaÜMi desfinado, tendria dcrccho fi
La senyora Lójíez d'Ayala agraeix to distin- Icrtaidant, esmcnarse'ls relatius a assistència tre.
h'saijada al carr r Itonda dc l'Univcrsilat,
b devdudón de la misma.
dó que se li In fet, segurament diu «en re- hospitalam amb l'imposició d'una quota esabandonaren d trelall per qüestió de digDigno du fijar to utendón es tniubién k> presentació completa y genuïna dd sexe>. y
nitat
va^o quo resulta d preeepto legal al con acabot d petit discurs de to propagandista
signar quo los que hacen uso do to cuota IlíurepensBdcrB, el secretari de la sessió an^Componj'S: to Societat espera de vosalmilitar se oblignu «1 pago dd equipo, con terior üeif. ix l'neta d aquesta, que cs aprolO
RECOMANO
SEMPRE
tres ds associaís y ds de l'ofid en geneiaclusióu dd cabídlo de la ctose y condi- vada.
las acedias, vómltos, vértlgo e*»
ral Ui e-bslindrcu d'ocupar diles plasses. i—
«
PERA CURAR L E S
ciones quo reifuiera d Instituto montado en
Passa a ocupar la tribuna la soc recaria
tomacal, Indigestión, flatuleOLa
Junta.»
quo <fcaceii servu-, toda vez que «M natural senyora Villafranca pera llegir ira telegrama de
das, dilataclón y úlcera del
quo los que traten dc utilizar didws cuotas ndliesió al Congrés dc la Llogia Masónica Anestóraajo, hlperclorldria, neuquieran sub^r con s-guridad el importe total ikilusa y divereis juro^osicions, entre dics una
rastenia gàstrica, anèmia y
que KUINUM) to obligadón que ban (fe con- demsinant que'ls congressistes vagin al ceclorosis con dlspepsia: supnme
Imer. y este os d momento en quo no es- mentiri Nou o parter flors B ks tombes dels
tfin dietadas tos Ri^tos y las taritas que regu- fuseltits en 1909; nllra que una comissió vagi
La Comissió que prepara aquest homenatge
los cóücos, quita la diarrea 7
len lo quo ha de importar cl referido aquipo a saludar als presos per delictes polítics y
acordà en la seva darrera reunió, agrair a
disentería, la fètides de las deni lo qu« ha do constituir el mismo.
la Diputació provincial la subvendó de 500
soetds, altra do felicitadó ais diputats a Corts
posiciones y es antiséptico. VigoLA Baso última de to Ley de Boscs encar- que combaten d projecte de reforma dd répessetes, votada pera contribuir als justos
riza el estómafo é intestlnos.
bo, como yu so ha dioho, al Minis te rio de gkunent dd Cosigrés y la concessió dels sod'aquest homenatge; comensar a fer les ded enfenno come mis, digiere roejor
Guentt, bt redacddn y publicadón del Re- pi k»; oris, y altra,finafmcnt,demanant a Itedgudes
tions pera senyalar la data en que
y se nutre. Cura las diarreas fle
glaiiK-Jilo |Kim la ejecueión de to Ley dd vocat madrileny senyor Barriovcro, que's trosc reahsarà aqudl acto y ultimar ds detalls
servieio nulitar, oyondo previamente al Con- ba present, que desenrotlli un tema. Totes ks
y demés preperotius dd cas, y pregar a les
los nifios en todas BUS edades.
sejo do Esbulu en pleno, y esto ]au*|*H«> proposicions són aprovades per unanimitat
porsones y centres "que hagin tingut obeïes
La seva aedó es ràpida y meravellosa en la Epilepsa (mal de Sant Pau),
si' ha cu iU4>lklo.
suscripcions, que en treguin fins al dia 20, Ics
De venta en lat prtndpaltt farmM***
Evident e.s que para to implantación dc
quantitatsrecaudadesal tresorer, don Lluis
Corea (ball de Sant Vito), Histerisme, Insomni, Convulsions, Vèrtic, Jaqueca
•Sd mundo j Serrano, 30, MADRID
uua Ley de caràcter sustantivo, como es la
Puimlomé-nech,
«La
Azucarerto»,
Rambla
de
(migranya), Coqudnche ^catarro dds nens), Palpitacions del cor, Tremolins,
S* raaito fclW» «'"•·
que regula d servido militar oblifpiorfo, pre- pera ques pugum discutir àmpliamentArts,
les
Flors,
30.
ds
cisa quo. para «fi» to misma puedu Uevurse tesnes o d Ccmgrés y alhora donar temps pera
La Comissió susdila'ns prega al mateix
Deliri, Desvanefxemeuts, Pèrdua de la memòria, Agitadó nocturna y tota
fi ta pràctica, se hnyan dictado prevtíuoente que puguin arribar alguns dds ponents. La
temps, que'ns dirigim a tot» Ics persones
dasse dacd ients nirriosos
las inslrueeion.s eorrea.pondieB·es por d po- proposició dona lloc B un Itorg, B un intermique pensen contribuir an aquest homenatge
der «jMKtKv. En «il caso presente, fi tolia de nable, perfectament inútil debat, en el qual
y que encara no s'han susent que ho tossin
RogkiiiKuio se han dktado tos iustruedones sovintejaren les pa-oposteions y debats tnd- FmrmaGla d e l D r . A m a r g à » , Plassa S i a . Agna, 9 abans del dia 20, puig cn aquesta data's tancarà dcikutivainait la sucnpdó.
Consulta econòtBic. ds 7 • 9- jordlanos,
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Després de la sessid
Acateda la sessió dd Congrés so reuniren
els smyors comte do Romanones, fanalojas, Morot y Barroso pera tractar (fe la reforma del reglament de ta Cambra y canviar
impressions sobre ta fórmula d'arreglo amb
Jo no'm nngo a fa ïeferma de les equivo- tls rcçublioans que sorgirà domà en la reunió
BltréS ffcmmes que tenia pnsentades y dèscacions y • no crec que existeixi altre medi ae Ix Comiss ó dic'-.imn.d( n
près nc defensa una altra
Ei senyor MORET, president de la co- sinó presentar una nora Uei, com ocórreguè
Sembb que pn·dominari b fórmula de qu»
missió, Ü contesta entaulant un llarg de- en d desenrotllo de ks lleis dol Codi CiviL el «quorun» pera concedir d supliratori sAnunda quo no admetrà esmenes y que gui de 140 diputats.
bat en eJ que Luervé també don MdquiaTambé s'aprovarà demà el dictamen conno està disposat a consentir quo ta llei dd
dffl ALVAREZ.
un crèdit extraordinari pera socórrer
Com no arriben a on acord se sospen servei militar obügriori deixi d'aplicBrse im- cedint
ab damnificats per ks innndacions.
(
ta discusió do l'esmena y se passa a .una mediatament
El senvor lerroux se relirà del Congrés s
altra quo accepto b comissió amb dues moSen so això, diu, es impossible governar. primera nora de b tarde quelcom indisposat
diB racions.
No obs'ant escoltaré les observacions que
Alguns rdaeionaven aqius.a indt«)06ici4
Sense ddtü se rebutgen després altres ès- se'm fessin.
amb b discusió do ta rcíarma dd Reglamenl
El senyor AI.LENDE SALAZAR proposa de b Cambra.
menea
El a-nyor PEDREGAI. ne defensa una que's oorretgeixin els errors comesos en l'arftKm sobro b qt» demanen els republicans bculat de b llei.
Comunicacions m a r í t i m e s
Diu quo aquesta pot publicarsc en b iGavotadió nominai.
oeta» y després diu quo s'han comès errors üna comissió de navkrs te demanat al qne»Es rebutjada per 78 vota contra 13.
d'expressió de tal o qual article, mie deuran
del Govern y al mlnisire de Foment que
El Knyor SALVATELLA apoaa una fcllra entendres redactats en la següent jorma, etc, fa
s'obri una informació sobre'I projecte de reesmena.
y aliavors fer la reforma.
forma de b llei de comunicadons niaritiEl senyor CANALEIAS insisteix en que'l mes.
El senyor MORET demana que se sospengni la disrudó pera que b comissió estudií guia en aquest assumpte un gran esperit de
Coiontsacld Interior
concòrdia.
te» esmenes presentades.
Se
sospén
d
debat
y
s'aixeca
b
sessió.
La
comissió
dd Congrés que enti'n en el
Així so fa y s'aixeca b sessió.
projecte de lleireformaal la oolonisació y
repoblació interior, ha convingut cn b necesMadrid. 12, de 11 a J matinada sitat d'emetre dictamen immediatament

oficials d'artilleria orgMiisen un banquet en
honor dd capA"à Barbeta, per l'èxit obttogut amb motiu d0 les gestions del rescat.
Els presoners diuen que al sortir de ta
L a crescuda del Tajo
Madrid. 12, de 10 mati a 9 nit
barca hi hauria com uns 7,500 homes.
$e creu que l'oficial pres so va suir.idar
TtenipLt—Ei Tajo te expeiimcnteí Haro
a l'apresarlo.
crescuda.
•
.
| i
Ço nomena BermejiUo y pertendxia & ta
Hi hagué necessitat d'enviar socors a una
L a «Gaceta»
bmilin que s troba recullida en una casa escala do reserva.
rodejadn per les aiguies.
S u c c é s sagnant
L
allrcs coses jpuilica:
íwhrant re^üjada la provisió <te les ptasMdaiaj—Ha oconegut un tràgic succés Q
L a comissió de Belles Arts
l"7íS1vilii,r numerari del grupu de « BW>
Cabo
do Agna.
de Barcelona
; rolurals do Ica Facultats de Ciències
Fa temps estaven enemistats d sar^nt de
^Unlvcnitals de Barcelona y Saragossa.
•furst matí te visitat al minislrtB jd'Hfc· policia indígena y d jutge indígena que ad•enda l senyor Giner de los Ríos pern pre- ministra justícia. S'han trobat aquest matí
•«El Liberal»
sentar la comissió de Belles Arts de Bar- al desombarcader y d jutge te tirat dos
I - . , , _ l'article de fons ocupantso de h oelona.
[ \,
•
trets da revòlver al sargunt de policia, masocial qw m Uoc dinstïüaree íurosaEl senyor Peris MencKeta s'ha tocorporal tan 'o, y ha fUgrt, refugianlao al portal do
'r!,t - i samloris y inslituls pera combaté a dita comissió, cooperant tds dsnÜjos de la ona casa propera.
''?„brrculosi, deu atendres a la demoliaó matúsa.
Hi acudit d comandant senyor Cibantos,
i
^rns Infcetals, canstroinl m canvi cases
que l'ha detingut sense resistència.
El
senyor
Rodrigàüez
s'ha
mostrat
disposat
LMS* pero-b <*rers.
Al oonduirlo lligat al campament dds pof y ^ a x quo hl ha que mantenir en bona a la conoesió del crèdit extraordinari que's licies
indígenes, aquests ten fet foc sobrol
iTj
trebnJlndon», perquè ajudin a la solicib pera l'Exposició Internacioital celebrada l'any passat a Barcelona, reconeixent dístin^u;, maiuntlo.
b justícia en que's reclama'l pegament deb
Lvtan del pab. J
Un projoclil te ferit greument al soldat
El temporal a Cddlz
fAnOxi lent una excilatió pera que se se- 21,000 durus que's deuen j«r ta Bubfvmció de San Fernando, ftuíí Püfeiro.
j^xi tot higiene pública.
oferta pera dita Exposició.
I
Càdiz.—Aumenta altra xt^ada'l temporal.
Hi te acudit una secció, desarmant a'S
Sessïd del dia 12
El governador, acompanyat dds enginyers,
«gressOTS y alsrestantspolicies.
•'La MaSana,,
Assamblea de sucrera
inspeccionà'ls danys causals pel temporal cn
S Instrueix sumaria,
Baix b presidència dd senyor Montero
salines, calculanbe que ascendeixen a
Induptebfemcnt ds policies ten volgut ven- Ríos, s'obro fe sessió a dos quarts de quatre. les
Iniu oue les negociacions fnm-espamo'olra
Songossaj—S'ha celebrat una pÇyn.'mhM
500,000
pessetes.
i
jar al seu quefe.
Ihre l Marroc seremnisaranavui oa el mi- de sucrers d'Aragó y Nobarra.
Eb escons y tribunes estan bastant finí* A Los Arços caigueren dos Hamps y s ' a a ·
Sembla que'l fet sols tindrà conseqüències mats.
S'ha acordat dirigir al «trust» sucrer Un
tLr! d Fs tal y tindran un es|«rit de confcmzaren tres cases sense ocórrer desgracies
telegrama dient que si m d terme de 48 snire ks famílies dds protagonistes.
En d banc blau s'hi veu ab senyors Cn- personals.
hores no s concedeix el preu de 40 pcasnfcs
Entrà'l vapor «Amàlia», que's creia perdut
nakjas, Barroso y Luque.
loaeladn s abnndoDarà'l conreu en to"es ks Novea «f/trei·ao· d a MelUJa
Com a conseqüenda dd temporal escasseS'aprova llacte.
Melilla. M El canoncr «Laya» ha marxat El nüiisfro de h GOVERNACIÓ contesta gen ds ous, les verdures y d peix, haventse
l r sobre b zona «panyob del Marroc, u» zoacs tucrercs.
al Pefión. Queda en aquestes aigües d creuér al senyor Carracido sobre un preg que aquest doblat ds preus d'aquests articles.
me Frsnsa desitja exercir protectorit, lo
«Princesa de Asturias».
^ I v n l a fer entre^de ,«jfUB™s ^
formulà en una de les darreres sessions.
—Ha ingressat en l'hospital deb Pockers El s-nyor CARRACIDO llegeix una carta
Lo de l'Arcaldia
Esponya's nega també a am*hr al mod sargent de la pditia indígena Maimón Ben- dd diputat senyor La Chica BmleOBea^fib
Encara
no
sUi acordat res respecte a qui
oU deis tabacs.
. ..
Cadú, que fou íerit en d reconeixemient prac- per haver intervingui en assumptes do Graaba djdnt que sab qt» fes Jnstrucdenn Dos torrers en perill
substituirà al senyor Francos Rodríguez en
ticat d dijous a Benibuuigui.
)
porta lemboinidor francès «ta etmeil'Arcaldia de Madrid.
—L'infant don Ferran retornà a Nador. nada.
Corufia.—En el br do l'ilb do Lobcira, Sols vingué bl b pkissa pesa visitar als soldats Protesta do t i coacció que s'exerceix feo- S'afirma que'l nou arcalde serà'l senyor
ie es un penyalar amb el qual se ta molt rescatats de l'enemic, pera lo qual estigué bro un senador y diu que Uagaix In carta Ruiz Jiménez.
"El País,,
ffcil la comunicació, en temps de bonansa en d quartet ont s'allotgen tres d'db y en
H i dit d senyor Francos Rodríguez qufl
y tot, hi ha dos torrers completament ailbts l'hospital ont so troben els que estaven fe- pera que consti en d «Diario de Sesioncs».
El PRESIDENT diu al senyor Carracido: domà 8encarregarà de l'Arcaldia el primer
IDÍII, com b majoria dete periòdics, que en desde ta 22 dies.
rits.
Tin^ii S. S. b seguretat de que constarà en GnnRnt arcalde senyor García Moll nas.
Congrio y en l'opinió falta ambient pera
L'ilb està situada davant de Corcubión,
L'iníant e's donà 50 pessetes a cada un. d «Diario do Sesíones» l'insoküit carta que El senyor Francos Rodríguez estigué Br
reforma del Reglament ds ta Cambra en poble ent se troben les tunilies dels dos
'—Se considera d'importància d rescat deb
qtKS lefcrew a la emoesió deb supii- torrers.
soldats cairüus deb rebels, lo qual junta- d diputat te dirigit al senador pretenent qwsta. tardo al Senat conferenciant eKlcnLa
reserva
de
queviures
y
aigua
de
que
ment amb d fet de que mentres eh han coartarli sos drets, així com la manifestació «anient amb d senyor Canalejas cn d banc
feloris.
s'ha acabat y ja porten alguns tingut presonera cb hagin tractat amb conside- de carinyo que s'ha tributa* a S. S. (Molt nbu
|Se declara aquest diari vensut en sa cam- disposaven
üies sentint els tormeots de la tam y de b ració, sembla indicar una evolució en les bé do tots ds costats de la Cambra), i
nya y acaba dient que la candidés quo scL
E n F e r n í n d e z Latorre
costums dels rifenys.
Diversos senadors demanen socorsos pera
mns era progreesistB, B ha Cet ara repiv
Al comens de l'isolament l'esperansa do
Ha arribat un altre moro presoner que serà ds damnificats per ks mondacions.
El
governador
de Madrid senyor l'ernàndez
quo pararia'l temporal els donà coratge.
tembé retornat
Comensal debat polític, amb l'interpdadÓ Latorre està fpielrom millorat de la dolancia
La terrible ressaca Ca inabordable aquell
I-es, farses do Ja posició de Ishafen (roferdret y Ens ara ha fracassat tota temptativa baren un cadavro en estat dc descomposició. que'l comte d'Esteban Colfentes tenia anun- qap soheix ta temps.
'
' I
'
cTentregarios mteviurcs.
Se creu que es el dél cantiner que desapa- ciada.
El comte d'ESTEBAN COLLANTES dSu E l mausoleu an en Cosia.-Incident
Lo més terrible es que en algunes ocasions regué fa dies.
nan pogut comunicar a crits amb les bar—Ha arribat a b pbssa d jjeneral Larrea. que'l debat polític en d Congrés perdé tot
Saragossa,—Ste efectuat la colocació de
El president del Consell ha anat aquest ques pròximes, a les quals era material meni
d sen interès a l'intervenir ds quefes de gru- b primera pedra dd mausoleu on cn Joabatí al Pabu a complimentar a la reina impossible avensar envers al br.
pns y gnipets.
quim Costa, assistint a b cerimònia unes
ïicloria per exprés entórreg del rd.
Tots els dies b barca oue ta'l servei ordiS'ocupa dd soccès dd «Nennancfa» y Sa dau mil persones.
| tksde Palau s'ha dirigit el senyor Canak-jw nari entre Corcubión y l'illot ha intentat inàfes vagues, quo diu foren produïdes per ks
Al peu de b tomba hi havw l'Ajuntament
*si domicili, rebent com de costum, als tü ment prestar el necessari auxili.
predicacions deb republicans.
y don Tomàs Costa.
i
Els torrers han issat un llensol al cim del
riodiste.
( i
• /
S e s s i ó del dia 12
Parla de b atpressió dds consums y In
Acudim» a l'setè ks autoritats y diverses
Ifom tao hi havia noticies que apuntar, ris Car en demanda d'uns socors que ningú es
califica de fracàs.
comissions.
Wiodis.'es hnn preguntat si un senador vf- capàs de prestaries.
S'obro b sessió a fes quatre menys cinc
Diu quo si no fcs per aquest assumpte,,
Desesperats,
van
escriure
ahir
en
un
paper
Comcnsà la cerimònia amb absoluta tranBici podrà ésser nomenat arcalde de MafWd. pintant l'horrible situació en que's troba- minuts, baix la presidència dd comte do aquesta tardo actuaria de minL.erial.
quilitat, peró quan d oapdlà dd cementiri
| I J conteBlnció def president no ha rigut ven.
Romanones y trobantse en d banc del GoConsidera que tampoc resulta BgraidaMe so disposà a beneir b primera pedra (dd
tol aclami oria.
El paper el tancaren en una ampolla y a- vern el senyor Gassert.
para'l Govern que la nadó vdna exigís que mausoleu surgí una protesta d'una part. dd
Incara, ha dit, no està soíae'l «apet Pa questa fou Uensada al mar.
A tota pressa s'aprova l'ada.
s'extec-minès ab seus súbdits que s'havien públic (pi» donú veus de Foral Costa po
Era l'únic medi de que disposaven pera
.•ovisió ds l'Arcoídia d» Madrid.
Pregs y preguntes:
ampoi-at baix nostre pabeíló, perquè va creure hocessifa benedicekais I
i
com
única
rse
amb
terra.
kQvm w vtn assumpte que podrà whir, però
El senyor GINER DE LOS RÍOS demana que emspiraven.
,
L'ampolla,
empesa
per
les
on»,
ha
arribat
S'apreasurà
la
cerimònia
sense
que ocorha vingui; per lo ttmrt, éi Govern no hi avui a b platja de Corcubión, ont ha si- al Govern quo adquireixi uns apunta dd
Dcctara que no'x preocuparà de b qOcstió reguessin més incidents.
prMit.
pdntor espanyol Rosàks que estan en poder dd Marroc per tever dit d senyor Canalejas
gut recullida per uns pescadors.
Desde'I ceanenüri b comissió se dirigí a
"n realitaf, tsíant fcs Corls obertes, Us
I n lectura dd paper va produir al poHo deb hereus d'aquest
adors vilalids no poden acceptar càrreRS fonda emoció y es difícil descriure'l terrible
^
^
.
^
^
.
^
L
'
m
^
r
.
d
l
q
U
?
[
I
rAjuntament
aont don Tomàs Costa pn>
El senyor IGLESIAS (Emilià) ifiu que'l
honors, peró an aquests preceptes tT0ill efecte que produí en les famílies dels mab- crèdit que's va Bolidíar peira socórrer .eds
a la memòria de son germà.
wenturats torrers.
B'ls dona diversa interpretació.
damnificats pels 'tHnporols es necessari qne's ments d'alterar l'orde y culpa d'això al Go- tributava
Contestà l'arcalde dient que s'honorava la
Se desconfia de que'ls torrers pugnin aal- distmbeixi amb b major equitat, atenent amb vern por ta falta dtaiergia y a la 3csunió
Si el desempenyo de l'Arcaldia se estima
dutat honorant a Joaquim Costa, d gran
[>m Comissió, pot acceptar al cirreg un se- varse.
auxilis proporcionats ab danys u tots ds que existeix entre'k partits tumants en d mestre.
dor.
K De Sevilla
llocs d'Espanya castigats per les inondadons, poder.
Regna tranquüi'at Esclata.
Dit ahó, el senyor Canalejas v5» vassar
puig nos tracta d'un assumpte local, en- Acato l'orador tenl una crida » l'unió
Sevilla.—Llueix el sol. Al Guadalquivir y cara que b desgracia hagi sigut major p dels partits govertumenflals y dient que es
ter el programa pera aquesta teTde, que
sis l irà en anar a pnmera hora do Ja afluents continúa'l ràpid descens de les af- Andalusfa, sinó d'unn obra da rsconstitucló necessària aquesta unió. com s'ha demostrat
Madrid, 13, de I a 3 nmtinada
iies. Al mur del carrer del Betis, vora dreta
al Senat y després al Conprís.
nacional.
en les darreres eèectíons.
marca més d'un motro de baixa.
Si arribés a temps el telegraimi
IJachar elElsriu,carrers
EI s-nyor GASSET contesta qual reparti- El senyor CANALEJAS t i oontesta dient:
del barri do Triana ja estan
nl com pic d hiaver firmat el rtí cl dc- lliures d'aigua en b zona que comprèn tes ment so tarà amb tota equitat, car peraj En d dteun dd senyor comte d'Esteban"
I autoriamt la lectura del projecto do vies do Sant Jacinto, Sant Jordi y Castella, això 5 han demanat relacions de ks destros- Collantes sols s'hi veu el propòsit de presenpera un crèdit de pessetes, amb destí
Colles d'obrers municipals estan natejant Ges ais enginyers quefes de les provincies. ta- al Gowm amb una acíiíut passiva daEls rumors de crisi
damnificats pds temporals., se llegiria els carrers.
Repeteix les consideracions que figuren en vant eb aconteixemeatís, y d'això jo haig
Com
que
ha seguit parbníse d'una propera
A conseqüència de ks mondacions se tro- la nota dd Consell celebrat ahir torde p de protestamo.
|»questa ma'eixa tardo en el Congrés.
modificació minislerbl hem buscat impresben
en
b
misèria
moltes
iamilics
d'ofcrers.
El manpi/s de Viana, en conferencia quo
Governació.
L'acdó dd Govern te sigut tant enérgícn sions sobre l'assumpte y noves que copsiMullitut d'homes, dones y nois recorren
celebrat per telègraf aquest matí amb cl
Rectifiquen ambdós senyora.
amb eb republicans que ningú b desconeix. derera certes desvaneixen b possibilitat de
b
població
implorant
la
caritat
ayor Canalejas, li te ofert poearlo a b
El senyor SALABERRY anunefa m a i n -E's polítics avtinsats ten k i molta eampa- que tal modiScadó sigui dasseguida oi dins
La tam es tan espantosa quo el ferse'l
a'alzuns dies.
Brtna del rei en quant ho rebi y avisar reportiment
terpdació
sobre atropdb comes::
•-• cx- nya contra nosakres per aquest motiu.
de pe al districte nové, xta gruEl rei retornarà de la cassera de Lachar
tkgrtficamcnl imnierliatement d "estar firmat. pu ha assaltat el carro y ha entaulat lluita pediraü efccloral dc Lezcano.
En quant ab consums no crac que sigui
dijous, peró'l dissabte marxarà amb ta
tíí prcsi(fent del Consell ha manífcstat que amb els guardes que i conduïen.
Orde dd dia :
t
un fracàs b llei de supressió. Lo que ooor- dream
a Viena pera visitar a l'emperador
^vui so prorrog|ar3 la 9essi5 del Congrés,
Han pogut aquests dominar als assaltants,
Se prenen en consideració les següents pro- reix es que totes ks lleis noves, y més d Franciseo
Josep y estarà fora dc Madrid
respondre a l'obstiucció que'ls radi- no Vnse que resultessin lleugsramant ferits posi ! -ai de Uei.
,
en dies se crean noos impostos, troben di- uns deu dies.
lan al projecte de reforma <fcl netament alguns d'aquests y dos regidors.
Una dd. senyor Seonne reformant l'arti- ficultats en ta seva aplicació, que en aquest
Qualsevol fonament que pugui tenir d rula Cambra. , 1
'
cle 22 do b llei d'emigració.
cas han estat majors per l inèrcia de ks clas- mor de modificació ministeriaT queda, doncs,
aplassat fins al retorn do Viena dds reis.
üna dd senyor Torres (don Lhns) regu- ses conservadores.
lant d contracte d'edicions d'obres artístiques, El comte d'ESTEBAN COLLANTES rec
El tifus a Madrid
L'incident Carracldo.-El Sr. L a Chica
científiques y literàries,
-•
tifica. 1
i *
"i
L'aroalde de Madrid hii mostrat un pian
üna dd senyor Llorens concedint una pen- Enalteix b política den Cànnvo» del Gastíllo
Ha sigut molt cotnenlat en ds passadissos
^ e"fan nwrrats amb punts negres els car- Ela p n o a o n o r s r e s sió ab fills dd capità de aivüi don Llujs y demana al Govern que eviti b repeidció del Congrés l'incident ocorregut cn d Se~ de .\fadrid, ont s'han regstrat casos de
Codarso.
de aicoessos tan greus com els que ten nat amb b lectura pd senyor Carracido ,de
catats.-Detalla tia l a
la carta que l i ha dirigit d diputat senyor
abdomiml, seguits de defunció.
Y una dd senyor Pacheco declarant mo- ocorregut durant festiu passat
La Chica, omenassantlo per liaver tractat
K(»uJta que l epidemb està iocalisada en anribada—Cla f e r l t a
El senyor CANALEJAS: No tan greus.
numents nacionals algunes antiguelab.
assumptes de Granada.
» barris cèntrics y aristocràtics de h poEl
comte
d'ESTEBAN
COLLANTES
SI
Continúa ta discusió dd projecto de reMelilla.—Els captius arribaren a dos quarts
Segons sembla, la qüestió donarà joc.
ació. no haventse registrat un sol cas en do dues d ela tardo escoltats per un esqua- forma dd Reglament de b Cambra.
S. S. no conccddx importància a lo ocorregut,
^extraredi, ni en els més populars y pobres dró do cavalleria de Lusilania.
seguirem com estàvem.
Saprovn l'article 70.
- com b lalina, Hospital y Inchisa.
Al següent son rebutjades esmenes dds El senyor CANALEJAS rectifica dient que
Se dirigí b comitiva a l'hospital dd Boo
Acort, oni quedaren tres dds soldats rescatatssenyors PEDREGAL y IGLESIAS (E.), des- no declarà qw careixessin d'importància 'la
Els que se'n van
successos, peró quo b gravetat d'ells no orriprés d'apoiarles ds seus autors.
que's troben ferits.
i
, H^ mort a Madrid d general de l'cxér- Eb demés anaren fins al quarter de SanSegueixen apofent esmenes ds senyors SA- hà a tant com suposa'l comíe d'Eslebun Collnntes, gràcies a ks mides adoptades pd
IBt lusità Pelip Mataquias de I^mos.
tiago, ont foren rebuts pd corond de Fi- LILLAS y SANTA CRUZ.
I Don Alfons XIII l'havia agraciat amb Ja gueras y ds demés quefes y oficials dd
Desprès d'essemo rebutjada una d'aquest GoaTirt
líran creu dd Mèrit Militar.
So tractava, diu, d tina epidèmia de vaúltim, d senyor IGLESIAS (Emilià) solidta
cos.
/'
• l
I El cadavro dd general, tancat en una caifcja d quarter se'ls lenta preparat llit en el compliment de l'article 168 dd Regla- gues que sofriren totes ks nadons y que'ls
j13 de palosont, to sortít en d treaveom-u una mateixa habitació.
ment, quo ordena que's compti d número socialistes intentaren plantejar a Espanya.
PP a Porln^l, ont rebrà sepultura en d
deis que han intervingut on una votadó or- Amb eb medis precisos y l'energia necessàEl
coronel
de
Figueras
ds
hi
entregS
cinc
|pBateó «fe lamilb.
ria se ícu fracassar la vaga.
dinària si algun diputat ho solicKa.
durus a cada un.
El PRESIDENT recorre a diferenles tro- Qué voleu què fassi? Suprimir inasocioLa comptmyia de Montanegro, quo actua
Demanant anzílis
en d teatre Vidorio, te regabt ducs llot- tes, discutint amb d senyor Iglesias, sobre dó obrera y atenia r contra ks lleis que re^ «1 ministeri de Foment se reben infi- ges als soldats rescatvts pera que assisteixiQ la interpretació d'aqursl article, pera donar gulen bi llibertat inividual? Aixó no puc
IDitat de telegrames de les provimàcs eas- a b funció d'aquesta nit
icsho ni pot cap Govern mlertarho.
llamps a que enirin més diputa's al saló.
El senyor IGLESIAS (E.X i«ient que'l nú- Jo crec que amb nostre conducta Ham
Així que arribaren se'ls serví d dinar qoe
Ifo í P*'3 temporals, donant compte dels
els tenien preparat k's monges dd Bon Acort mero do diputats te aumenlnt considera- prestat un bon servei a la causa de l'orde,
liifuats.orginals, demanant recursos pds damEl canllreer Andreu Son Nicolàs demanà blement, desisteix del seu propòsit y passa a t • pàtria y o b monarquia.
El senyor POLO y PEYROLON accedint
*• '«s provincies més castigades ha pernils pera anar a casa seva a veure à ta a apoiar una altra esmena.
ineut la de Càdj.
a ijidicadons do b presidència aplassa Cns
La comissió declara quo no l'accepto.
• ••
seva dona y a una filla seva nascuda duEb republicans demanen votació nominal demà b seva intenenció en d debat
rant son captiven.
I
S'entra a l'orde dd dia y se pota a disy es rebutjada per 112 vots contra 12.
Vaga en porta
El permís l i fou concedit en l'acle.
A .
l ^ o x i g r x - c f »
cusió d dictamen aprovant l'articulat de la
El
senyor
SALVATELLA
apwn
una
aDra
A
dos
quarts
de
tres,
d
general
Alifave,
Cjdü.-.La Societat d'obrers flequers te
Bci dd servei militar obligatori formulat pd
Ipres
de «feclarar
*
' acompanyat del general Jordana, arribà al esmena.
lt<ya , 'acord
TT"" »»
uouaiar b
la vaga si: Aïrant
ministre de b Guerra al descnrotlbr bi nd
El
senyor
MORET,
president
dc
b
comisS E C C I Ó D
quarter
de
Santiago
pera
visiar
als
lliberL n| ^^mana no s soluciona ta qüestió pende bases que aprovaren ks Corb.
tats, ab quals felicità en nom del rei y dd sió, l i contesta.
( « « U C U ^ K . f 5 0 0 ^ 7 *• Operativa quo Govern, agrainflos ds sacrilicis que havien
El senyor ALLENDE SALAZAR oonsnm
Posada a votadó es rebutjada l'esmena
y v ^ M treballant amb esquirols.
el primer tom en contra dd dictamen.
per 105 vots contra 17.
realisitat.
Afirma que cn l'articulat s'han comès erraEl senyor IGLESIAS (Emilià) detosa mm
També'ls digué que devien agrair b seva
D'arribada forsosa
des que creu subsanarà el Govern.
j
llibertat al capità Barbeta y al caid Abd-d- altra esmena.
Considera que ks quotes que s'estabícixen
Ui^n<ÜílTEl ^P01" «FieJbaï>. quo va sortir Kader.
En vo'adó ordinària ca rebuljaeb b ibrfeiaT^T
<le M5la^ cap ï Vigo, te fonVa plànyers de no poder posorlos al pit rera cgmena que dcfcnpà don Emilià Igle- faran més odiós d servei oWigntori per ks
diferencies que s'establiran en ds quartds.
sias.
A
d •arribada íoreosa.
la medalla, de sofriment per ta pàtria.
Acaba dient que atengui el Govern Us
Després se rebut^n sense debat algiines
Iccrre11'uicfi
dd
cap
de
Santa
Marfe
vo
Afegí
que
immediatament
eb
concedirà
la
fort temporal.
ceotauuDi-ions que's tan.
esmenes més.
ItUxncia.
>.
El senyor CANALEJAS l i oontesfa dirnt
El anyor IGLESIAS (don Emflià) deícnA l'aoabor, ds estengué b mà, molt emo^ creació del Banc Agrari
que esta animat de propòsits ooncüiadors,
ta una altra esmena
cionat.
k·wJ*^31^1 ^ Congrés te rebut molta Deb ferits en Rubio se troba lefeüvament El «snyor SANCHEZ GUERRA U contesta peró que no obstant s'oposarà a que quedi
en nom do ta conósió, rebutjant l'esmena. inaoniptcria la Uei.
(Z*"™» de Cambres de Comas y Sindi- bé y es creu que curarà aviat
RceüliqueQ algunes vegpdes y l'esmena que- Afirma que no es necessari que ks Cor's
L'estat
den
Garrido
es
greu,
pd
descuit
íis-usif^T8 ^ dKaanda do que"» posi a
VOHD un cvédk peni l'implantació d squesustó d proiecie ds Ifci sobre creació dd de b ferida, que data da 40 dks.
da rebutjada
Bene
El aeyor IGLESIAS (don Emttà) « i r a b fc*, y dt^dx:
Els metges temm (fa» quodi inútil E b

U prempsa de Madrid

SENAT

Després dels temporals

$

CONGRES

S

De política

Lo de Melilla

El Senat te envbt una eonrunkació al Cofr
protestant de b coacció y demananl
gue's castigui al diputat

lÉwifl de Teximer
Conflicte resolt
Londres, 12.—Eb obrers dds molls do Gtasgov y Mancbcster ten reprès altre vaijMta te
treballs.
' ,
(
Noticia desmentida
París,, 12.—«le Journal , publica on despaig de Roma desmentint que Italià bagl
punsat en una acció naval a l'Arxipèlag.
Els que se'n van
París, 12.—Ha mort d gran sabi (anglès
Mr. Líster.
i
No cal dir que L· serva mort te estat moll
sentida per tota b població.
Nou gabinet
Munih, 12.—Ha quedat constituit d nou
Gabinet, baix b president io dd baró HcrÜing.
Desordes a Paris
París, 12.—Ahir, a la sortida <fcl Cemendrl
dd Pere Lactebe, pon' ds sindicalistes havien D*ganisat ona manile>tació amb motiu
de l'enterro dd disciplinari Aemoult, se produireai algunes colisaons entre b forsa pi'iblica
y eb maniíestenta. 1
Aquests sgredircn a to guarda republicana
a cops de pedra. Thmbó se sentiren nlguns
dispars d'arma do toc.
La guarda rcpublicnnn donà algunes descàrregues y practicà una vintena de detencions,
i
Resultaren ferits dos agents y un cabo,
aquest do gravetat
La pkija acabà fio dispersar als revoltosos
manifestants.
L e s negociacions tranc-espanyoles
Paris, 12.—A propòsit del renuament do
bes negocia dons francespanyoles, que tindrà
Moc avui a Madrid, alguns diaris, especiatment dL'Excefeior» y «Lo Patit Parisúm^
afirmen que ab (entres polítics de París dominen impressions molt optimistes.
E l temporal a l Marroc
París, 12.—TcAfgrafirn do Tteger. cfift se
ha rebut olll un radiograma do Fez, dient
que es imposibk aprovisionar ds llocs francesos entre Fez y Rabat, s causa de ks grans
pluges que han destrosat ds camins.
Tampoc s'han pogut mudar ks guami·
cSons.
.
Insurrecció
Roma, 12.—Ha eotaibt cn Temen l'insurteccijó generaL
L a

g u e r r a

i i a l i - t o r ç a

Pom l a p a u
Roma, 12.—SazonofL ministre de Negocf»
extrangers a llu- sia. cursarà una circular n
ks potencies ooncrelanl una intervenció coIccüva a Constnntmohte, favorable a b pau»
reconeixent d decret d anexió de la Tripolitania a Italià
LES

PÍNDOLES MMTIOLORÓTIQUES

CASADESÚS

del Dr. CUIXART
curen la dorosi, pobresa de sang, colors esblaimats, dcsarregloa periòtlics, etc; 2 pessetes
capsa per tot arreu y Arc del Teatre, num.

Fàbrica de vels y mantellines
Tuls y sefleríc-Genres de pont
mwm DE A. PLANAS

Itíl^.

M alm M . IS (EDrcl passegi de Craa
ti i paissa Dp
fapiapna)
•

s

y

d

o

t

E

D E T A L L :

e t i l

AEK
Ï LS
I BE mi m\ i toio i nm DE FABC
IÏA

PELLETERIA FRANCESA
Grans rebaixes en tots els articles

•
«B

ESPECTACLES E
Teatre Circo Barcelonès
GRAM OlMEMATOBfíMF

LDORADO (Teatre de Catalunya). — Companyia Larra - La Riva. — Terrera de les
quatre funciona a benefici dels ferits y fanilies
deia morts en campanya; la graciosa comèdia
en tres actes, «Las de Ca'n • y el monòlec, «Tratado de nrbanidad. per Manano Larra.—Demà
dimecres blanc de la Juventud Tradicionalista:
«Puebla de las mujeres» y «Mi cara mitad».

A v u i dimir*, scssioo» completes, de quatre
a set Urde, y de nou • dotze nit.

D e m l passat, DIJOUS,

Beneíiei defiereedes^aoipcik'O

de veritable rstrena, entre ellea:
CHARI.ES COLKS
UN
LA

DRAMA E N E L F O N D O D E L M A R
( E L O S I A D E SECICO
EL G R U M E T E D E R A Q U I N
y la de gran sensació, de la rasa Nordisi:,
AMOR T R O P I C A L
Avui, estrena:
A C C I D E N T E A F O R T U N A D O , ( Vitagraph )
AMOR D E MADRE, ( A m b r o s i o ) .
IPITLlO USÍ
BICOIM"cf>3VIIO«
Pales sense entrada, i pesseta; butaca de preferència, o'so; entrada a platea, o'ss; pr'ne"pis, o'is; segon pis, o'io.

La comèdia en tres actes, «Kl matrimonio interino, y el diàlec, «Sangae gorda».

M

CALVO

del

COMTAL

15 de Febrer, en el gran « T e a t r e Espa-

nyol». S o f t e i g tl* I m p o r t a n t » y vm*
HoBO» n o g a l o s qu'cstàn exposats en els

grans «Magatsems |ORBA>, carrrer Call, 13 y
15; Concurs de tra os amb magnífics premis. —
Pera detalls, local del «Cfrcul, Ample, 31, pral.,
teléfono 2140.

El gran galeoto

EL

de quina interpretació ne fa una magistral
creació en Ricart Calvo y : l a comèdia en
un acte, «Ei chiqulllo». — D e m í , dimecres,
tEl místic» y «El chiquillo».—Dijous tarde, «El eterno burlador» y «No hay burlas
con el amor. — Nit, «De mala raza y «El
«Flcchazo>. — Dissabte, «Josefina» y

TALISMAN

Dom ú l t i m a b a l l a do

dialnoneoa,

i per les nits <!el 18 y 20 de Febrer, en el «Gran
| Teatre Espanyol», NOUS CONCURSOS, gran
sorpresa, 7ÓO fjoaaotoa de premis en
ntBtíkttOa l'era palCÓI y t i t u l i en e:s llocs de
costum, enc.lrrecs a la taquilla del teatre y per
mís detalls, Méndez NJnez, 3 y 5, colmado.

El casligo sin venganza
Diumenge tarde, «El castigo sin vongan-

mala raza».

deseinpenyo admirable

Círcnl de Dltramarins

A v u i dimars, nit, a un quart de d è u
del vespre, el grandiós drama del insigne
Ecbegaray, ea tres actes y un pròlec,

y «]o8efina>. — Nit,

••••••••••••••••••••••••••••4

«Josefina» y «De

Se despatxa a Compta d una

Ila

r a b a s s a d a ]

H o i e l - R o a t a u r a n i

Teatre Tívoli

Atraccions Americanes

Scenic Railway, W à t e r Chute, Bovvling
A l o y s Calce-Walk, Casa encantada. Palau de cristall. Palau de la rialla. Passeigs, etc.

mnjer divorciada

HXXtTBkd», 0 * 0 0

ra:Ercr«

Ossíno partifolsr - Jocs TSFÍS
RESTAURANT DE LUXE

Servei a la gran carta.—«Chef» de Pans.
Concerts diaris per la
Tramvia directe, sortint cada so minuts, desde la cantonada del carrer Cray*
winkela L A R A B A S S A D A Automòbils
desde can Gomis a la RABASSADA. Carruatges desde'l Tibidabo a L A RABASSADA, Automòbils de luxe directes,
sortint desde enfront a la Porta de l'Àngel,
cantonada Santa Agna, fins a L A
RABASSADA, rte onze mati a onze n i t

^

Palau Ull la lím

tres decoracions noves del reputat escenògraf
Castells., Aquesta hermosa opereta es l'última
qu'ha estrenat a Viena amb è x i t extraordinari
el gran mestre Lehar, rey de 1' opereta.—Dimecres tarde, gran matinóè de moda a preua econòmics, «Manana de sol» y per primera vegada en secció, «El carro del Sol» y «La novela
de «hora». — Nit,la novetat del dia,

mm

COMESA

(Eaíuiliantlna

fo

ooral)

_
_
—
- F
_
—
— d i t series. I02'00
— Amort. D de mes (abril)..
—
— comp. sèrie A. • • 5t'33
_
_
- B...
QUATRE R I B U R O S E S E S T R E N E S
_
_
_
- C...
Gran varietat y bellesa en el programa
—
—
—
— D...
^ . o t u n l l t a t * lxx«e>
_
—
—
— E...
Cada dia programa nou
TltulsDenta Mun., 1903-4-5... 96*25 96*25 98'50
—
— 1906
96'85 96*75 07*00
MAL
A BAMLOM _
«6*65 97*00
—
—
— 1907
Grandiós èxit de la
—
— Raforma 1908.... 95*25 95'00 95*25
—
— Maig 1899 Knsxs.
mim
—
— Abril 1907, Ensxs. 94'53
—
— Mnn. de Sarrià....
99*00 99'SO
Espectacles originals y
f i R Ï T ' T ' P ' Q Emprèstit
Diputació Pror
100*50 100*75
rans atraccions a les V » m% V i ü » J
107*59 100*09
liumenge secció de 11 a 3 amb regals als nens. Port de UelUU y Xa arioes...
ObUgadons comptat
EATRE COMTAL Y GRAN CINE BOHÈMIA —
Flne Hard Para Rubbar
A v u i dimars,
Oper Diaar Papat
NOfUBibre-Desembre
COTONS
83*00
Nord
d'Espí
prior
Barcelona.
84'00
o
: o
Preus corrents de cotons en nma, douiti psrl* Junta
—
Lleida, Rea* T«r..
programa en pelIcolcs d'estrena,
BESTlAi
Sindical ddl Cole;l de Coirndocs Reials de Comsa
—
Villalba a Segòvia. 96*50 96*50 96*75
D U 2 febrer
de
Barceló
io,
en
ojasetís
eb
loo
Icilojra
ns.
06*35
—
csp. Alm. Val Tar. 96*25 98*15
s .
Moltons cmrtagenesoi.
Pi». M, |
ftoo·d·oda
Fully («od
—
Osca a Fr.a, alt lín. «5*50 95*50 05*75
Gooí MI4- Ovelles
—
,
m\ii.
- I'«
Us
82*00
Mines Sant Joan Absdeses....
81*50
dUaC
Corden
—
N.Ori-Texaa.
172 a 174
167
a
189
- »'li
183 a 108 Moltass castellans
«Crisantemo Rojo», «Error del c o n f i t e r o , «Fle- Tarragona a Barc. y Fransa... 58*50 68*35 58*50 Altres ports,..
185 a 167
- I'»
107*00
Madrid,
Sang,
A
l
i
c
seria
A
.
,
I06'50
chas de fuego», «La celosía de Secico», «EU mo191 a 183 OveDas
—
,
- l'H,
Middli'af
tully
aU
103'50
tor», «Veoganza del camarero», «Perro detec—
— B . . 103*36 103*35
Lowmld Corden
—
- i'»
159 a 191
... a
s ...
tive», «El crimen de Ral», y y la de brillant
—
—
— C.
9S*75 •6*00 N.-OrL-Texa3.
Exiit«ncies «seassei. Preus ferms. Tendsncliij
Akras
ports.
a
.
.
.
152
a
155
Mi
s
149
è x i t de la casa Nordisk',
08*00
—
—
— Dk. 95*85 95*85
CAPES Y SUCRES Todoos del país
Madrida Barcelona, directes..
rus l'u
—
— Reus a Roda.
•7*25 57*50 ínfermacit i t la tota Esuu GAISSIÍT 1 C , tarrir
—
Valencià . .
— \\\\
Ahn. Val y Taira», no odber. 62*25 62*50 63*00
Princesa. 61.
—
Extremenys
_ jin
—
—
adherides..
77*85
78*
IS
Havia,
12
de
febrer
77*15
D e m à , dimecres, noves pellcoles d'estrena.
Plassa sease exlstendes. Preus amb tendència • po.
Ma d. Zam. Or. Vigo, em. iSSo.
44*25 44*50
Cafè (zood average)
obra Taaca
lÉfc
—
1SS3.
44*25
44'50
Man
81*25
81*25
mimm m w m i
—
serleGyH. 79'25 78*75 79*25 Maig
79*78 79*78 Imcrtímpta y esterootipia, Fortuny, 2
ter
UNDIAL PA LA CE- — Concerts Santos tots els Aslurias, Gal. y León, l.'seris.
dies. Coberts desde pessetes y $ o Els di—
—
2.* hipo
vendres, bouillabaise. Dissabtes, mend correac Valladolid a Med. de Riosico
y vegetarià.
Madrid, Ciccr. Port, sèrie 1*. 104*50 104*50 105*00
—
- a."
—
- 3.'.
íb'bO SS'OO
—
tots els cent. impars.
Basc-Asturià, I • hipoteca . . . .
I04'00 104*50
Cariflena a Saragossa
><
Moderns radiadors de vapor per gas.
Olot a Girona
94'00 94'50
Companyia General Tramvies
05 * 75 w n
12 ie ÍBte de 1912
—
An. Tr. Bar. Ens. O
o a o a a a
—
Tr. Bar. S. A. y ext..
94*75 95*25
—
BoxcElec QaUol)
101*75 102*25
Màquines frigorífiques y pera fer glas
—
—
fabril).
93*59 94*00
Les sessions d'avui, p e r é s s e r dilluns, han
Companyia Transatlàntica.... 94*50 04*28 04*75
revestit poca i m p o r t à n c i a . Els valors carriCanal d Urgell
81*50 82*00
laircs no han sofert modificació de la canca
Soc
Gen.
Aigües
BorcOaliol),
77*00
77*00 77*50
de dissabte, en canvi l ' i n t e r i o r ha p e r d u t
ffl
—
— — (abril)b
93*00 93*50
alguns ceíftims.
Comp. Gen. Tab. de Filipines. ..
100*78 101*25
Bombes y material pera bombers.
A P a r í s tanca l ' E x t e r i o r Espanyol a 93*47;
General Sacrera d'Espanya
77*50 70*00
els N o r d s a 444; els Atacants a 438, j els
Comp. Asfalts Aslaad
Andalusos a 288.
08*00 96*50
—
—
preferents .
BORSA D E MADRID Port ds Barceloní, em •. 1905. .
,
M'SO
Interior comptat
—
—
— 1908. .
— li de mes
—
— Circul 1909.
Instalacions pera aixecaràe.
—
—
prixim
—
—
— 1910. .
Amoitisabla 5 per 100
I N 10
—
—
— 1911. .
—
« per 100
,
Port de Tarragona
101*23 101*75
Banc d'Espanya (acdonj)
436 '00 Bones pref.—Comp. reg. Ebre.
M'N
94*50
Accions Tabacalcr»
290'00 Foment Obres y Comtrae
99*60 99*00 i
Rin de la Plata
478'00 Comp. Cotxes y Automòbils.. .
97*00 08*00 |

SALÀ MERCÈ - Cine y Grates
Gran Cinematògraf

§61 üíiiisiDt ESPIÍit
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T

P las sa de Tjarcelona

üvt

t o u .

Quentin Durward

7, U n i ó ,

7

en
hipoteca y sobre valors
UIUL·ll desde'l t per 100 anyal, en lletres, proprietoris. Industrials y comerciants
desdel i|3 per 100 al mes.

PflUDDA

EM

DE

mobles, pianos, caixes

A PLASSOS

MoU». SiUs. liporn. eti
— O a r f c r de S a n t P a u , 5 4 —

Totes iem Farmaeias y D r o g u e r i e s
Dipositari general pera tota Espanya:
S a n t I g n a o l L o l o l a . 8 . - SAN S E B A S T I A N
L a b o n a t o f l i L . RIOHELET, a SEOAM ( F n a n a a ) -

ESQUELES MORTUÒRIES
SB N1 ADMETEN AH AQUESTA 1MPRE MPTA, Fim A LES TRES DE
LA MATINADA

LES IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL, per
Alexandre Plana, amb la traducció catalana dels treballs da
l'Almirall ESPANYA TAL
COM
ES. CONTESTACIÓ A
NÚNEZ DE ARCE y LÍMMORALITAT A ESPANYA.

58$ ~ garcetona.

HISTORIA CONTEMPORÀNIA
DELS MOVIMENTS NACIÓ
NALISTES, per A Rovira g
Virgili, amb un pròleg den Pen
Corominas.

Quota mínima semestral
PESSETES

A les oficines cTEL POBLE CATALÀ
se faciliten fulles de suscrlpció

FENOL COMELERAN

Es

SANRonÀ

I

UníC

Seguiran obres den Manuel de M o n toliu, Josep Carner, Uais de Nicolaa,
Ramon Rucabado, Pompeu Fabra. Gabriel Alomar, Ramon Tifrró, Pous a
Pagès, etc, etc
Els volums estaran elegantment impresos jf constaran d'unes 200 a 300 planes.
S han publicat el primer y segon volums.

CINC

CIC12S

LA POMADA y ESSÈNCIA A i m U E R P a T I Q U E S ds BOTTA. p"?irfl.",.p,'l
Borrell, curen d una manera prodigiosa rfa hfians y dem * malalties ds I» P«lt P"
des que siguin. Son Un tTans lesrirtotsJaquesO remeis, que «han curat amb elu [ W " '
que temen molt orraigats els brisas y que cada estia tenen ds pendrs banys d oigJM w
roses, sense lograr curane.
d i n Ò S Í t * F · n M d · Borrea COMPE DE L'ASSALT, N U M W 9
*W
Mip W I l .
cantonada al carrer ds Sant Ramín).
^.

D. PROSES BÀRBARES, per Prodenci Bertrana.
UI

L A SANO

YEMOAi

l

O U m r n M de capdals y objectes.

D e p u i o t l u Rlcbelet
PURIFICADOR
REGENERADOR

Volums que reparteix en el
segon semestre de 1911

Passatge Pont de la Porra, 6 (Reforma).

MT

Carrer de Coris, núm.

SOCIETAT
CATALANS
D'ÈDICIONS

111N P R en 3.* hipoteca, usdefruits y parts
UInL·ll indivises, jr sobre genres, pianos,
carraatges y tota garantia que convingui. Rambla de Santa Mònica, 4, entressoL

OC
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III

IIIMPR

PEL

ooaaaaoaaaao
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VrB^r\JS
de casa antiga, ao mil
a^X».
pams, pròxima al carrar
Fernando. Tracte directe. Escriure baix H 394
B. a Haasenstein y Vogler, Fernando, a. p n L

CURACIÓ
RADICAL

mFRED^.

jyíovfmenf de Jjorsa

Falten oficials montadon, tornen, repulsadors, mitjos oficials y
aprenents. Jornada de
9 hs. Treball seguit lot
l'any. R. Universitat, 23

Pertorbacions de la Circnlació

tn C.J

J^J^jUiV.

Tots els dies, Urde y nit, G R A N T R O U P E D S
V A R I E T É S . — SARSUELETES C Ò M I Q U E S
Restaurants la carta.Servei d e i . « o r d e , dia y nit

Artrltlsmo
Dolors
Roumatlsmo
Gota

Zarde

es a oenefici de la secció d ' e x t e n s i ó universitària de la «Associació catalana d'estudiants».

m

Localitats: Casa Dotesio, magatzem de
música, 1 y 3, Portal de l'AngeL

ALOÀZAR ESPAMOL. -

funNc?óTíe7e^

—
—
_
_
_

FOC

OonoBrta p o r l a r e a l a o c l o i a t

NOTA: E l divendres 16 del corrent, Gran
Ball Artístic, dedicat a l'abonament del Teatre;
presidiràn la festa les tiples de la companyia,
que lluiran precioses disfr esses de capritxo.
Gran premi al ira o m é s a r t í s t i c L a Sala estarà
ricament adornada, devaasall de confetti, serpentines y boles de neu.

ooninmPffTs

CALOR

Divendres y dissabte, dies 16 y 17 de
Febrer, al vespre

m m m i

_

Opor. Dinar
85'00
Inter, n de mes (abril). 8V99 84'97
— f l pròxim
•
86'20
— comp., «erie A . . .
_
— B . . . 85'63
_
_
_ C . . . 85'45
—
—
— D...
84*95
84'825
—
—
— G.H. 87'25
—
— di'. series.
Aaiort. Hina» (15 feb.).
— comp., seria A . . . 102'IS
_
—
— B . . . I02'00
_
—
C . . . IOl'SS
—
- D.

2)avid ftrrer < Companyia -

Concerts

E V A

Deute
—
—
_
_
_

M

ORQUESTRA D E TZIQANES

sarsuela y opereta. — A v u i , dimars, n i t a un
quart de déu, primer, «Manana de sol»; segón,
la novetat del dia. segona r e p r e s e n t a c i ó de la
grandiosa opereta en tres actes, Uuidísima presentació,

Efectes pública espanyola

M ' M (alioL....
7»',,
101*00 Setembre
«'50
Sostingut.
93*99
88*75
NOVA-Yont l i .
Cafè fTlpa núm.
Accions fí de mes
Oir,
Mon
Opar. Cada acció
Maig
479*50 479*50 479*75
F.C Nord d'Espanya.
471*75 473'00 473·t$ Inllol
_
Madrid a Sang y Alac
SatHabca
QUKDA
Sostingut.
Opar. Dlaot Paps
Banc Hlspano Colonial
•••••
Sucre (nà n. «
Oi,,,
— Presums y Descomptes
Febrer
Catalana General de Cridit
4 M«rs
51*3,
Societat do Crèdil Mercantil...
4 Octubre
F. C. Med. a Zam. y Or. a Vigo. 20*01 20*05 20*10
Comp. Reial Conalisacid Ebre.
Sucre (Base 88 par 109)
OUr,
Ferrocanils Andalusos
• 81*90 61*80 81*85 Febrer.
IS'7J S
BORSI Y CANVIS Maig.«'»»
•••••
M/rrmaei» ilí la eata F a t s DS F. M*3 S \ í O t * « » • Agost
'B'ÍO
'"'•
Ha del Jl/llí 11
Octobro-Deserabt J ....
:
'i*?»
Bors! del mati
Obra Tai
M M p l a t I?
S<K-re(Ba9s 88 çst n »
Interior, fl ds ran
85*03 85*02
OKr,
Alocants, (d;m
94'80 94*85 Maig
••
«MO 3/4
Nords, ídem
96'15 I f 98 Agoat
••
«»/IO 1,4 ' l i !
Sostingut.
Orenses ídem
Colonials, ídem
Andalusos, ídem
HAVKÜ. i} ^
Buenos Aires
Cotons
K'O.
Obre
T., ,
Borsf de la tarde
OSra Taoea Maig
IÍVJJ
Interior, fí de mes
85*00 85*00 Setembre
• i·i'ai
Sostingut.
AUcants, ídem
94*65
N*a
Nords, ídem
«5'95
95'
Orenses, ídem
••• . . . . .
Colonials ídem.
•*•• ...*•
Tellicherry
Andalusos, ídem
Man
M'JS
Banc Espanyol dj i aia ds Cuba
Maig
l'H
Setembre •
Cotons.
RD
M'5t
Desembre•
, , , , 6TJJ
Canvia de moneda
Alfons
7*50 p . | ( n Juliol
6i'75
Sosdngat.
Isabel
10*50 —
Uns«s
7-80 —
O r de quatre durus
7*10 —
Orde un y dot darus
6*50 —
Cove..
« II
Dollars.
10*50 —
Estany.
'»»
I '
Lliures esterlines.
27*03 ptss. Plom .
18 n ï
Francs
7*85 p.fM Plaïa..
"
14
Maia
i32'50 —
•8*50
101*50
92*50
98*25

Siemens Schnclceit. Ind. Elíe.
Societat Valenciana Eloc
Navegacid y Induiria
Societat Carbons de Berga . . .

Amor tropical

I-tff,

amb dret a escullir una atracció.

Ovacions a A . ArrieU y M. F e r n à n d e z , en el
grandiós d io del segón acte «El Toasteíf», preciós y original ball de gran moda a Nova-York;
deliciós d ú o dels paraigües, per la Montoro y
Peptn. — Divendres, 16, estrena a Barcelona,
«Anila la risuefla», deia germans Quintero y
mestre Vives.

Teatre Novetats

\

amb calefacció a vapar
<
Obert dia y nit.—Gabinets particulars.
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
Cobor-lm daudm 8 p · a s u f · ·

A v u i , dimars,
tarde a un quart
de sis, butaques, 70 cèntims; entrada, 22 cèntims; Deliciós Vermouth (3 actes), «La viuda
alegre», l'opereta dels grans triomfs d'Antonia
Arrieta. Nit, a un quart de dèu, butaca, dos
pessetes; llotges; 10, entrada, O'SJ. Primer,
« Efectos del divorcio », rialles sense interrupció; segón, èxit, èxit, ( 3 actes).

La

Corts, 605 y 607, entre Passeig de Gracia
y Rambla de Catalunya.
3D I / V 1 3 B
IVE O 3 3
«El crisantemo rojo» ien color) «Corazón
de nino», «El error del confitero», «Un e.igante improvisa.lo». «El motor», «La cclosla del Sceico», «Por una raujcr», y altres
de bon èxit.

REINA J O V E

QUEVIURES Y S I M I L A R S . — Extraordinari B a l l dB dlmffossoa, pera la n i t

primera actriu

za»

Ideal C i n e

A v u i , gran partit a les quatre tarde. Rojos:
Grabiel y Casaliz. Blaus: Sancbez y Carreras.
Entrada, l ' c · pessetes.

Companyia còraic-dramàtica de l'eminent
primer actor

RICARD

Glnematógraís

APO'O

FRONTÓ

ROMEA

«5'09
Sucrera prefafent»..
IS'M
-UffljflU
— ordinàries . .
— obligacions.
I07'80
T e l i fon 1801
Francs
A v u i , èxit del diabòlic R A T Ó N , que per I.Iiores
fí L A S T U D E U N A S . l'han fet sortir de la seBORSA DE BARCELONA
va ratonera. S A L E R I T O , la flamenca mès flamenca, entre tota la flamenquería flamenca.
Cotisacld oficial
OVERL·lNDA, c o u p l c ü s t a de primer ordre.
Oper. Diost Papat
LES SOUVERNILS, D E L P R A D , L A S G I R A L Londres, QO dies vista.
>•«
28*79
DINAS.
27'26
—
sec.
7'90
Paris, xec
Madrid y pianos banca, a 8 d »
0'30

A v u i DIMARS.
no hi ha funció
per donar lloc al
tercer ball de disfrrsses de la societat «La Bona Sorabra». — Demà dimecres, el drama de
gran i x i t ,

LA

Poble Català„ — Dimars 1 3 de febrer de 1 9 1 2

BIBLIOTECA CLÀSSICA CATALANA
8 4 , XTnliT-·x··l·*»*» 3 4

G R A N CUPÓ R E G A L
En virtut d-nn conveni entre EL POBLE CATALÀ y la Biblioteca CUsslC*
CaUIana s entregaran al portador d'aqnest cnpó les obres següents:
Histo ia de Catalunya, den BoConU, ttadocdó cataUna, trenta tomos..
'5
Crtaici ocomenuris del rei en Jamae I, feu» eacrita per eU mateix
l
en sa llengua natural
i
Els Almogàvera F de Moncada. EapadfcÜ de catalans y aragonM'M.'Crestomaiia de la Llengua Catalana. Prosa y ven. Desde'l I X slgle al
XIX, per Antom Bulbeia
...
•
Tomos revistes

* " '.'.'.*.'.'..

TotaL

24 .•"•'.B.

Totes aquestes obres van rtcaa«Bt enquadernades, essent una veritable ]o\i,
dlspensible en tota biblioteca.
^ j .
~..JÍ
KA pr!l?
de ,35J>^«Ui· **** P«sentant aquest cupó se reduiri a • ^
s « e s y adam& se concedirà el pegamem . plassos mensuals^e «cinc pessetes»,
tregantse tota l'obra al firmar la ptSsaa de compra.

el millor desinfectant, antiepidèmic, antihemorràgic, cauterizador e , isectic'c

teÏÏ

COLERA - TIFUS - VEROLA,

C u r a tot seguit 1^ cremadures, ferides, panaUons, diveUes, sarna, brians, pifdurfl3
mossegades, mal de « « a l , etc. Vègis el llibret que acompanya a cada to*cj^ %i
totes lesfennaaes y drogueries. Dipòsit CenfrltX 0 Üacb f C.a BOBCada. 20.

