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Preus extraordinàriament reduïts
Roba blanca pera senyora y nena - Madapolans
Pesses de roba
Llensols Jocs de taula
Tovalloles - Mocadors - Estors - Bruses - Bates
Matinés -- Puntes — Brodats - Camises - Colls
Corbates, etc.
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'ESTUDIANTINA desfila per les Rambles, tanfarrona. Passa algun barret de
copa que a les set ja's Uensa .prematurament, al carrer, en espera d d ball «Paié
d Travesli», y uns nens, que surten de
l'infantil, arrosseguen, seguits pels pares y
la curiositat dels vianants, la seva siluata
lamentable de «clowns» pigmeus. Es d carnaval, que s'anuncia avui, com ahir ,cozn
s'anunciarà demà.
Perquè aixó que, ea apariencia es tan boig.
tan multiforme, tan bellugadís, que ta creure a les ànimes candbroses y a les rectee
conciencies, amb altres dies de desenfrenades luxúries y d'insans esbojarraments, es la
tradició, ta Mare Tradició, exaltada en les
trones, en les llars venerables y en els centres carlins y regionalistes. Per Carnestoltes
no vivim la nostra alegria, sia ól'alegria milenaria dels Carnestoltes pretèrits. Són totes
les llegendes carnals y totes les galants histories que portem a la memòria, tots els recofds do nits turbulentes que'ls pares ens
contaren o que'ls amics narraren o nosaltres
mateixos fruírem, totes les lectures carnavals sentimentals y eròtics, lo que ens empeny barrejamos amb la turba bàquica, amorosa y cridanera. La tradició, segueix la nostra voluntat y anem al ball com a escoltar
caramelles per Pasqua y ens entaulem, una
mica litúrgicainent, per Nadal o seguim monuments d dijous sant
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Notes polítiques L'ÈTICA
L'ESTÈTICA
Y'LS PATINS

C a m p a n y a lliberal

A fi de donar compliment a l'acord de
El patinatge s'ha posat de moda Temps
la prempsa democràtica y radical d'Espa- enrera
havia tingut un apogeu relatiu, molt
nya, en aquesta Redacció se recullen fir- relatiu: sols s'entusiasmaren ds estudiants,
mes de conformitat amb la petició d una les modisteles y les mondanes, que com
sabut són les classes mès propddes als
ample amnistia 0 indult general que cor- es
entusiasmes y que millor toleren les rellisrespongui a tots els condemnats, proces- cades Ara s'ha posat de moda y es un
sats y desterrats per delictes (f opinió 0 so- deport molt aristócràtic.
cials, com així mateix en demanda de la Uns anys abans cap noia honesta s'bauatrevit a lliscar sobre rodes, davant d'un
derogació de la antijarídica llei de Juris- ria
públic, contesa amb joves camarades; y si
diccions.
alguna, desinvolta o excèntrica, tragués tren-

E

I 11 de febrer
al C A . R . del districte X
Abans d'ahir tingué lloc en aquest Centre
un sopar íntim en commemoració d d XXXIX
aniversari de la proclamació de la República
espanyola.
A l'entorn de la taula s'hi aplegà un nombrós estol de correligionaris, regnant entre ells
una franca cordialitat y eanviantse impressions de falaguer pptimisme.
A l'hora del xampany brindaren diversos
oradors, afirmant un sentit d'unió entre les
forses democràtiques com única espera nsa pera lograr la restauració de la República.
Mereix ferse especial menció de l'obrér senyor Aragonès, que pronuncià unes senzilles
paraules plenes dè bon sentit y de noble
coniiansa an els ideals democràtics.
Finalment brindaren nostre company Albert do Quintana y l'cxdiputat provincial don
Baldomer Tona y Xiberta, els porlaments dels
quals, de severa crítica pera alguns homes
republicans y d'entusiasta propagadò de la
idealilat republicana, foren intenomputs diverses vegades amb xardorosos aplaudiments
y fortament ovacionats a l'acabar.
L'ade acabà a dos quarts de ditze de la
nit en mitg d'una fradea y germanivola alegria.
."5
.^L'Associació Autonomista Republicana de
la Sagrera, diumenge passat commemorà d
XXXIX aniversari de l a proclamació de la
República a Espanya, amb un sopar íntim
cn d que h i concorregueren 65 comensals.
L'acte sigué presidit pd president de la
entitat ,don Ramon Raméntol y Sentmartí,
sentanlshi a la drola'l diputat provincial senyor- Puigpiqué, y a l'asquerra'l candidaj
que lluità per aqudl districte en les darreres ejeccions municipals, don ManQd Serrat
S'hi pronunciaren diversos discursos, tots dedicats a l'acte.

cat tes casolanes costums, les nostres avies
s'haurien senyal, esgarrifades.
En d conreu d'aquest deport les caigudes sovintegen y les faldilles són a estones amablement indiscretes. Les mamàs, assentades als voltants de la pista, somriuen
plenes de bondat y els joves amb gentil
y pmdenta admiració... Es un cspeclade que
reconforta
La nostra moral de botiguer arcaica, hipòcrita y provinciana, agonilzau- Snrsum corda!
Potser ha estat aquesta invasió de «misses», «mademoisdles» y «fraulcins», modernes dames seguidoacs; tal vegada ds eolegis de religioses exlrangeres... N© ho sé
del ocrt La dasse, l'insliludó, l'individu que
lia fcnidat l'admirable tasca de renovar les
nostres idees mora fs té la meva benedicció y mereix l'etern ograiment de la rassa;
agraïment que, en aquesta benhaurada terra dds homenatges colidians, bé podria traduiree en un acte pompós de glorificació.

penta, fins que les mudanscs del temps, a
les qunls són tncapassos d adap arse, els obbg i a plejjar el rara, quan se troben a dos
dita do la mina.
I a tragèdia cs dolorosa indiviíhi ilnient. Per ò alhora cs un parKl tocial. Avui Caiahinya n'està tocant en gran manera la» conseqüències d'aquest caient a coUMdorar ds
filla com «na mena d'animal de 1 ixo, pretext
pera lluir la riquesa adquirida Aquella gen e r a d ó d'homes emprenedors, que creà en
d BEU dia l'induslria catalana y feu (te Barcdona d centre financier de las (errés hispàniques, no ha ddxat qui la substitufs» Els
e a i s dtsoandenfs, llevat d'honroses exeopdons, se oontenten de meujarse Iranquilimoii ia ronda d d capital heretat, o tireu
endavant d negoci amb rutina y mesquineria, o s'amúnen ca'.úpidamcni da re;a una
taula de joc o unes faldilles. V mentrestant Catalunya va perdent aquella emponla
econòmica que la fda àrbilra de to's els
gnans negocis que's montaven a Espanya.

Fer les Sales de Lectora
L E M A ; D o n e m u n llibre
g et c a n t a r é u n a c a n s à . . .

E n Conominas ha rebut de l'iApa» dos
llibrets per les Sales de Lectura: «Pcnséo
des Jardins», per Frands Jaurés, y «El Malait Imaginari», de Molièra, traduït ]>er en
J. Carner Aquest present de l'artisia doséenat l'estimaran molt els obrers de Sant
Andreu.

Empró hi ha quelcom més, que es (to!
lo
contrari de lo tradicional peró que tamLes grans existències preparades pera aquesta Exposició y els preus que
bé fa d'iman en aquestes sa tu ma Is cristiaEl «Skating» es un deport que escau divis'han fixat a les mercaderies, fan que, en benefici de la distingida clientela
Et nostre amic Enric Vila ha escrit una
nes. Es lo Imprevist, l'ànsia do que lo ínnament a fes dones; es ben femení. L a
que afavoreix aquests magatzems, se li recomani molt especialment la visita
carta
an cn Corominas demanant que l'adona qui sab patinar amb una armónica
conegut ens barri d pas, d dalit d'una avende les Seccions que prenen part en l'Exposició.
pwnü pe* 5 pessetes per cada Sala de Lecmesura,
al
moure'l
cos
cercant
l'equilibri^
tura, l'ànsia d'escriure cn nostra vida una
pren una oleganla apariencia de cosa fugi- tora que's vagi obrint. Les 5 pessetes que
plana novelesca. El déu Atzar, encara's pastiva y acala La clàssica Atalanta no se- envia ara s'han destinat a la compra dols
seja per ta terra y pensem que bé pot, tsi
ria més adorable corrent seguida dels sous dos llibres següents:
aquestes diades tumultuoses, declaramos fills
amadors, que aquestes Atelantes noucentis- elas Domocraeias anüguas», de A. Cieiseus predilectes. Qui sab si en d saló pnt
se*, traductíó castellana
3'50
tes lliscant sobre rodes.
C O N F E T T I S , surtits en colors, en bosses de un, cinc,
^
«Vida de Napoloòn», da Steadhal, (ratot, les paraules, els cars, la música, d be
dèu y quinze kilos
el kilo a Ptes. 1
Malhauradamcnl, hi ha encara un detall
duodó casteJiana
2 00
llugarse de ta multitut, te soroll de picarol,
enutjós en l'indumenlaria d'algunes joves paS E R P E N T I N E S de paper fort:
Folte» do* rals que ja els (rolnrem.
no
trobarem
una
passió
definitiva
y
ininfon
tinaires
o
patinadores,
si
ho
preferim.
AlLlarg 20 metres
el mil a Ptes. 1 2 ; el cent a Ptes. 1*25
gunes se presenten a la pista ricament ardible? Aquesta dona que acabem de conèi»
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reades amb vdiuls y pells opulentes; això
xer,
que
ve
frívolament
d
d
bras
amb
nosCaretes, Antifassos, Mandarines, Estels, etc.
es inoportú, impropri y irradonal... Oh vana
altres , d Destí no farà d'dia una ànima
E l nostre amic Manuel Lladó, a més a
ostentació de iMtrgcsa pervinguda! Un tnajo
germana? Y aqueixos ulls que'ns miren enig
g:
tallat per un "sastre — sí, senyora, sastre més d d donatiu do l'allro dia, ens ha enmàticament darrera l'anüfàs, no'ns seguiran
precisament, — ben llis, ben senzill, sense viat 11 Idlels y 21 llibres. Pera no dlarlos
Ita*
f
f fl1?f*A
E x - m o s t i t o f d e ! a O l l n l o a d o V l o a U f l n a i · l o m sempre més com aquells ulls verds de Mr.
més grada que la del cos que cenyeix: això tota, dinem que n'hi ha de tant útils y intep
o
l
í
t
i
c
a
L·JT* J » L i \ J S \ . \ s r % , de la Facultat de Medecina de Paris. Consulta: P l a a a a d o de Phocas?
ressonts com: «Et francès sin maeslro», per
es lo propri, lo oportú, lo racionaL
C a t a l u n y a , 3 , p r i m e r , d o 8 a 7* P o r a o b r e r a , d o 7 a O .
*
y cultura
Doppdhdm; «La AUànüda». d n Verdaguer,
L'Angel Ganivet, bruixot espiritual, ta que
Físicament també guanyarem amb que tes traducció caatellana feta a l'any 1878; « l a
Nostre company Albert de Quintana, dod seu héroe, Pius Cid, trobi la seva dona narà pròximament en d C .N .R. d d districte nostres tendres contemporànies practiquin a- Oucsttén Catalana», per Guillem Gradl; !a
en un ball de disfresses. Ella estava assegu- quart, una conferencia pública sobre la pe- quesl deport. Quan arribin a plenitut po- «Retòrica y Poètica» den Coll y Vehl; «Dona de mort; una altra en d Centre d'U.
da, entre les seves germanes, molt humil, FF. N . R de Sant Fdiu de Guíxols ,y íinal- dran, si bé'ls hi sembla, lluir unes cames nes», per Pompcws Ctenor; «La Lupita», p?r
veritable meravella de plís'.ica y d eüaslidtaL Víctor Català (traduodò castdlaïi'i); «Revo!':!.
y amb onüfàs. Pius Cid l i mira'ls ulls y ca»- Fnwmt, una altra en d Centre A. R. dd disPels carrers de xalels, plàdds y ossoleiats,
vídantla a ballar y a conversar, la feu ja tricte desè, parlant sobre'l següent tema: «Ac- que menen a la pis la del Turó, passen totes per J . Pous y Pagis; «Don Quijote dc la
Mancha»; «Obres poèticas». Espíonceila. «Cacidents del treball: Llegisladons comparaseva dona. Era aquella dona com la Ben des».
soles, sense cap mena d'acompanyament, al- nigó», den Verdaguer, edició de (.-Catalunya
gunes joves palinaires. Duen els patiré e Arlíslica»; «Nolions demenlaires d'Hygiene
Plantada, dona de ras sa, dona d'home superla mà y caminen erguides, amb pas me- Pracique», dd doctor Gallrer-Boissière, amb
home.
InduK
nut y ferm, amb posat d Ingènua presump- vuií pJancs en colors y 295 gravats; «La
No'ns burlem; doncs, dds balls de disEl diputat a Corls goremamental Lluis ció.
Divina Comèdia», edició de la Riblio'.cea Salfresses. A la portà vetllen la Tradició y Morote, ha escrit a «La Puhlicidad», asseTot això es una esperansa gloriosa pera vatdla, etc
lo Imprevist. Y qui sab si p d mitg no h i
De tot Espanya se dirigeixen a Stokolm cas» un honïe entregat & un sentit cooser- passa'l molllo d'una rassa?
la rassa.
_ periodistes senyors
telegrames demanant la oonoessió del pre- vador de la vida. Aixó es tot.
La moda dds «skis» tregué de les tradiSagristà y Pahissa. Molt ens alegrarem que's cionals rutines a la dona noruega, que era
—O—
(H
mi pera el senyor Pérez Galdós. De tot
Nosaltres no caurem en ei parany que'ns
Catalunya se n'haurien d'enviar demanant- posa «La Veu» al fen companya pera que's
EM PARLAT de «La Ben Plantada». Te- confirmi aquesta nova.
un perfecte tipu d'«àngel de la llar», molt
E l company Alexandre Plana, amb d bon
lo pera oi nostre (Vuinteré, sense que això concedeixi el premi an em. Guimerà. Nosporuga ,moJt feble, moral y materialment.
nim de comunicar, a propòsit d'dia,
gust que tothom l i coneix, s'ha associat a
fos excloure a l'eximi novelista castellà de altres, que creiem en la gloriosa persona- una nova, que si no es sensacional, resultis A l i l l o r a m e n t
Avui,
a
Noruega,
al
cap
de
tol
moviment
Ha entrat en període de franca convalesl'honor que mereix indiscutiblement, sinó que litat del mestre, no escatimarem cap medi
noble, de justida o de cultura, marxen les l'obra de les Sales de Lectura, regalant una
tenint t n compte que aquests premis tenen pera lograr aquest acte de justícia que ho- prou interessant pera ésser comentada. Nos- cència'l regidor federal nacionalista senyor dones.
bona edidó cas'.dlana de «Las Siete LàmVidal y Valls, de l'afecció ca terral que ha
major importància honorifica •íjue remune- noraria a GaSalunya forsa més que les «tour- altres no la comenlarem, ara per ara.
Y un darrer elogi. Aquest Cspedade de paraa de ta ArquiIcclura», per John Ruskin;
sofert
durant
alguns
dies.
Ho
celebrem
ïaüva. bé podrien parlírsel el poeta de «Mar
Ens diuen que «tLa Ben Plantada^, llibre
tan pura ascendència septentrional, que por- «La Columna de Foc», de l'Alomar, y uns
y Gel» y cd prosista de sLa Eslafeta romàn- nócs» d'autonomisme-maurisla dea Cambó, recent, den «Xcniusi, ha esíat enviat a la B a n q u e t s
peró
aixó
no
vol
dir
que
caiguem
en
la
r
i
ta
visions de neu y de cels grisos, oquf, «Estudiós Lilerarios de Macaulayï, traducció
tica», y posar tols dos la seva hianca de
Congre^udò de l'índex, pd Comitè de Dedícola
bogeria
de
pensar
que
s'ha
de
fer
El
banquet
que
alguns
conservadors
voen
l'hivern dasirat de Barcelona, resulta un castellana do Judcrias Bendcr, sobre MaquiaHor com una nova glòria als peus de Mafensa
Social,
creient
qua
en
d
l
s'hi
contelen
dedicar
al
senyor
Bartrina,
per
haver
campanya en contra del! Senyor Pérez Galespectacle pca íectament mediterrani. L'Ors y vdo. Lord Byron, Dante, Mil ton, Potraroa
dona Literalura Hispànica.
sigut degií vispresident de la Diputació pro- la seva Ben Planlada poden calsar ds patins y atera.
nen doctrines herètiques.
dós.
vincial, tindrà lloc dissabte que ve, a la sense daudicar.
Aqucsla qüestió artística sembla que ao
Aquesta es una qüeslió artística y no s'hi
Maison Doróe. La Comissió organisadora la
te podria disciulir. Peró hi ha quelcom in- pot barrejar l"esperit polític partidista. Es,
CARLES SOLDEVILA
formen ds senyors Comas Domènech, Junconipnensible en el nostra esperit, que'ns por- a més. Una qüestió de dignitat patriòtica,
cadas, Robert y Arcadi d'Arquer.
En Joan Ora y Verde, ha enviat an en
ta a barrejar en tota manifestació de la el no barrallarnos baixa ment per si un hoA Calella, d'ont es fill el senyor Bartrina,
Corominas una bonica ooleedó d'obies clàsvida l'apassianament partidista y sembla que nor se concedeix a un home o a un altambé'n fe ran un altre de banqud d dia
siques castellanes y fa «Literalura Nadonal
u n vil afajíy sectari presideixi tots els as- tre. Sigui pera qui sigui, serà pera Espanya
Ahir a la tardo arribà l'cstudiantina «La 20, p d mateix motiu.
y Extranjcra» de H. Giner à ? los Rfos. EnpscLes do nostra aclivilat.
Trobem que no n'hi ha psr tant
y aixó deuria baslar a qui no tingués la Filormónica Cordobesa» la qual ve a Bartre les obrers h i ha sis ooinadios -de Lope
A Espanya, el literat na ha assolit en- inteligencia enterbolida per la rencuniosa mos- celona pds dies de Carnestoltes a dorattdo Vegi, Calderón, Moreío, Tirso de Molina,
£
1
senyor
B
arriovero
una
sorie
de
concerts.
cara el valor dc respecte que mereix la segada de l'enveja.
Rojas y Ruiz de Alarcón. Hi ha lambé 14
Ahir ,a dos quarts de deu de la nit va teArribà a quarts de sis de la tardo y a
neva obra arlíslica y social. Abans que'ls
Per lo que fa referència a «La Veu», no
volums
molt ben escullits de la Biblioter.i
KUS mèrits, que la seva virlualilat poètica, es nova la tàctica daqucsla campanya. Se l'esladó, a rófarala, h i acudí l'arcaldo se- nir lloc en el C. R. F. de Sabadell, la conDisfressats de qualsevol cosa, passen eis Universal, es a saber: tres volums d d «R<:
«pie la forsa del seu esül,. que'l vigor de veu que í'esser republicà els exalta de tal nyor Sostres, amb els rc^dors senyors Mar- ferencia a càrreg d d senyor Barriovero, oraaper la Comissió Pro-presos d'aqudla infants avall d d passdg anant o venint d d manecro», dos volums de Quovcdo, «Le Ce
•es seves creacions, Se té en compte per manera que perden tota noció de serietat cüla, PaflcUa, Matons y Ripoll, y amb guar- nisada
ciutat.
fifetms, la seva filiació política. Y al través on el judici. Així hem vist en les colum- des urbans y municipals amb sos respecI radi donat ball d d dijous gras. Els uns tre- iestína», «Articules de coslumbres». de Figaró.
El tema anunciat fou «Consideradones iu- molen de fret per la poca roba; ds altres les «Novdas Ejemplares» de Ccrvantes, d
«fel fparli-pris» d'uua acerba censura se Uen- nes del diari conservador descomunals dia- tius quefes; el senyor Layret, que ha drsobre la clausura de las sociedades
cap an ell la verinosa acomeüvitat d'una tribes contra Voratoria de don Mdquiades ganisat com amic de i'Assodadó la seva ridicas
estan oongestionats sota la vestidura exces- «lazarillo de Tormes», «El Vergonzoso en
obreras». 1
PBlado», «Obras escogidas del Padre Fdjóo»,
crílica apassionada que l i nega lot, mérll, Alvarez, pera la qual han ngotat tots els estada a nostra ciutat; ia Banda MunidDesprès d'unes breus paraules de presen- siva. Car tot se sacrifica a la propridat y obres do Fray Luis de Granada.
forsa, talent... lot alló, cn fí, que'l món senpal; ds chors den Clavé amb sa Junta Di- tació y davant nombrosa concurrència, d de ta disfressa, y" si la crialnra va disfrescer ha reconegut a£ rcndirli l'espiritual ho- recursos del lèxic farreny d d senyor Bo- rectiva, y nombrosos individus de la co- senyor Barriovero va comensar dient que sada de «cliauffour» la carreguen de pells,
fill
y
Molas.
Però,
veieu,
si
es
extrany,
mai
nwnatge de traduir les seves creacions en
ell no venia a parlar amb retòriques ni fra- y d de ninfa fa mitg despullen sota unes
s'ha llegit en aquelles columnes ni una pa- lònia cordobesa de Barcdona.
tales les llengües quc's parlen.
seologia de miting, sinó amb to de converA l'entrar d tren en agulles ressonà un sa familiar, ja que ell com ds concurrents u glasses. Darrera marxen els pares tols satisraula pera ridicolisar els discursos campaAmb motiu de la concessió d d premi No- nuls y allissouants d d senyor Vàzquez Mè- fort aplaudiment, mentres de les finestres l'acte, es un fill del poble ( d senyor Barrio- fots, recullint and) vanitat satisfeia les ad
bét d'enguany, les ires reaccionaries s'han lia, pera d qual tenen toia mena de reve- dels vagons que arribaven sortien mocadors vero dú brillants a la corbata). Va seguir miradons que mouen els menuts «pagesos»
En la reunió que, convocada per la comiscomentant les constitucions, do les quals els y Ics menudes «odalisques».
desencadenat contra el senyor Pérez Gal- renciosos respectes. La diferencia de criteri saludant y veus victorejant a Barcelona.
sió gestora pera'l compliment de la l l d de
anglesos
volen
apoderarsen,
malgrat
el
que
Y
bé,
diguemho:
l'espectacle
d'aquesls
InL'arcalde donà la benvinguda als nous
dós de la manera més acerba y desconside- no cs difícil de trobar si's té en compte
dd servei niililar obligatori, tingué lloc
cinquanta anys abans a Catalunya esta- fanta disfressats pera divertiment de la fa- Basesd'ahir,
rada que's pot imaginar. La prempsa reac- la filiació política dds dos oradors.
arribails, els quals són prop d'un cenlenar, cent
després d'explicades p d senyor
ven ja aquestes constituides, ont en plenes milia o afalac d d Seu orgull, es una cosa ens
Llorens les gestions dutes a terme pels se»cionaria, desdo eEl Sig'.o Futuro» a « l a Veu
Així van les coses en aquesta desgraciada entre concerlistes y socis protectors, que Vfe- Corls se repetia la frase al rei, «Cada un de
dc Catalunya», han llcnsat diatribes virulen- terra, ont no guarden els partits de drela nen acompanyats d d president de I'Asso- Nos val tant com Vos, y tots junts més que que trenca d por. H i heu pensat mai en nyosrs Bosch y Pardlada, s'acordà per unates canlra "el gran novelista. Ara é! senyor ni una mínima noció d d respecte que me- d a d ó don Rafel Pineda, dols demés indi- Vos». Diu que aquesta frase si avui se pro- la tragèdia de l'infant que ea mirat pds nimitat:
Galdós ja no escriu bé, ja no domina l'estil, reix en tot pafs d d món una manifestació vidus de la Junta Directiva y dd mestre nunciava on Corts, se consideraria com a de casa seva com un bibdot, oom una joPrimer. Que tenint en compte que no pot
ja no es un geni creador do personatges, arlíslica. Aquest afany de barrejar sempre de l'esludiantina senyor Molina León, Els delicte de lesa majestat.
guina, com un més dels animals domésitics repartor cap perjudid d contraure compromís, la comissió, de conformelat amb els
ni un soblil psicòleg, ni un prodigiós pai- a les coses de la vida els antagonismes po- concerlisües són uns 70.
Explicà de la manera com ds obrers bel- que tenen per missió divertir els lleures far reunits, ddxa cn llibertat d'acció a lots, sosagisla. De l'obra de l'aulor de «Marianela»
Seguidament s'organisà una comitiva comy francesos, reunits en la taverna londi- miliaxs o proclamar la sòlida fortuna de bre tot on aquells que per fa seva solidaritat
ja no'n quí(íla més que'l radicalisme d'al- lítics, està minvant cada dia més l'idealitat posta de guardes municipals de cavall, un gues
nenca de la francmasoneria, quan l'expo- la casa? La mare'l poleix, d pare hi juga, y oomponyerisme oferien subjectarse a lo qus
d'aquesls
partits
que
devenen
quelcom
sengunes teories; «Tormcnlo», sCnsandra», «Elecsició universal, varen comensarse'ls treballs els paren is l'amoixen; però ningú's cuida aquesta aprovés.
•ra», dansen macabra ment en el record dels se noblesa, sense altre pensament que em- cotxe amb la corona que'ls cordo besos por- de l'Internacional Obrera.
d'al Ira cosa sinó de la seva apariencia extaven
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Ümorals reaccionaris; y del cantor d'EspaDiu que de la mancomunitat, per primera terior, oom si aqudl Infant hagués de ser dia dol sorteig a fí de que puguin contraure
nya en l'obra admirable dels sEpisodios», els més purs afectes del seu cor, pera ferli de «La Filarmónica Cordobesa» y estandarts vegada a Espanya, va parla me ea Moret (fa
compromís les famílies rurals que així ho
no'n quoda sinó un odiós diputat de ta Con- pagar d delicte de les seves oonviedons po- do «La Violeta» y «Aasociadó Euterpense 30 anys, cn Pi y Margall ja ho va escriuru sempre un infant, com si dintre seu no creguin convenient.
hi
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dds
'Chors
den
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de
Barcelona,
es-,
lítiques.
junció Republicana Socialisla.
en la seva obra «Las Nacional klades», amb
També s'acordà tros metre al senyor P a i e apropósit pera que de l'infant d'avui ne surAquesta, gent arribarií a negar to. cari- tudianlina, Banda Munidpel' y guardes mu- un nom diferent, la mateixa idea).
Uoda un vot de grades p d desinterès amb
ti
en
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tat
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si
no
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ells;
Perquè aixó es lo que ha mogut les ires
Després d'una sèrie de consideracions, aque s'ha ocupat de les peticions dds interesA l esser a la plassa de Sant Jaume, ont nécdotès y histories, en les quals d l ha pres capés d'obrirse camí en la vida, sent útil sats, així com cursar d següent telegrama:
reaccionaries y ha suWcvat l'irascible espe- el seu fanatisme'ls porta ftn aquestes abrit dels requetés, y l a mansa indiferència surdes exageracions que donen un trist exem- hi havia nombrós públic, ds cordobesos fo- part en pro dd proletariat, diu que a Espa- a sí mateix y a la pàtria .
Aqtiesls infants que passen 'disfressats ate «La Veu». Si el senyor Pérez Galdós no ple de l'estat de les llurs menlalitals y d» ren aplaudits, pujant seguidament a Ca la nya hi han molts erms pera conreuar (y
«Madrid. — Bartomeu Bosch. — Senat. —.
en podró fot a Andalusia va resultar munt y avall, l'evoquen ddorosament la tra- En reunió celebrada avui per més de setcents
formis part d d parüí republicà, res hi ha- la fortalesa de les seves eonciencies.
Giutal, en qual Saló de Cent foren rebuta. que
que
hi
havia
més
gent
que
cobraven
del
presgueren dit, res hagueren trobat malanient,
gèdia de l'home que arriba a la flor do interessats, s'acordà per unanimitat repetirii
Ea intolerable que segueixi fentee qües- El senyor Sostres ds dirigí quatre parau- supost que no pas con tribu ien ts.
•^P censura haurien escrit en els seus dia- tió política la concessió d d premi NobeJ. les de benvinguda, dient tot alló de la gerla jovenlul incapàs de valdres d ' d l mateix tes grades per ses gestions. Comissió se perDesprés d'aquests descobriments y d'ha- pera fer via p d món, ciutadà inepte y home met recordar necessitat ep las sa ment sorteig
fi5; peró el fet de tractarse d'un republicà El nom venerat dea Menéndez Pelayo no manor y de l'exlrenyer ds llassos,que'i predit que'ls obrers poden molt be prescinpera facilitar contreguin compromís fan aliè»
la els dona dret a fer aquesta campanya pot servir de bandera an aquesta colla d"im- sident de «La Folarmónica» senyor Pineda ver
«fir de la política, com els homes do Déu, inútil, perquè en l'hora de formarse'l seu rurals. Entenem també convenient s'apliqui
yie deu posa mos m un trist nivell davant potenls que's roseguen els punys de rilbia contestà amb un visca Barcelona, chorejat d d tahoc y dd vi, però que poden acceptar esperit se cuidaren tant sols d'adornar li d extrem primer, conclusions enlregades, a mí.
de l'exlranger.
la política accidentalment, va acabar dient cos, ja amb robes dels millors sastres ds nyons primera agrupació. Tingui present paral davant de la glòria agena Es precís que per tothom.
Després l'esludiantina cantà a la plassa que si be ell no pensa reclamar els sufragis dies normals, ja amb històriques vestidures tim baso devoludó diner a minyons segon»
Per qué «La Veu» y ta «Joventut tradicio- aixó s'acabi dXuia vegada y que a Stokolm
del poble de Sabadell, en canvi s'ofereix
agrupació Repetim gràcies per lot. — Llorens,
nalista» demanen el premi pera el senyor sàpiguen a «jue obeeix aquesta campanya una composició d d seu mestre senyor Mo- com a advocat a tots ds obrers processats y por Carnestoltes.
Pera*, Pallejà.»
lina,
que
fou
aplaudida
p
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M'anéndez y Pclayo? No serà pas per ésser d'odiosa hipocresia .
a tot d poble obrer espanyol.
deixebles d'ell, que si ho fossin admirarien
no més, quan era d moment oportú d'orCatalunya s'honora demanant d premi pe- l'escoltà.
La conferencia va durar una hora; d pú- narlos fortament pera la vidal Desprès són
La comissió prega 0 tots ds que desitgin
íUi en Galdós com ell l'admira y no go- ra en Guimerà y nosaltres ens booorem
Novament so formà la comitiva, la qual, blic
molt nombrós..
sarien negar davant de l'exlranger el dret fent nostre aquest preg. Peró, ho repetim: p d carrer de Ferran y Rambles, se dirigí
aquests joves incapossos de res Qe profit, consultar al^un punt, que's dirigeixin a nom
Llorens, president de In comissió.
R
glòria d'un dels homes que la té més demanem el premi pera tols dos, pera d nos- al monument de Clavé, ont fou colocada
que's cuiden tant sols de gustar en tonies deAJoan
enuncia
fí de ao ocasionar pèrdua de temps an
iiieixs.iiilu. Aquest afany dels poc diplomà- tre poeta y pera d p & a novelista castellà. la corona dds cordobesos.
dWwnxfs
ia
fortuna
paiernai,
que
o
bé
l
i
Ha sigut denuncial d periòdic «Tierra y
els interessats, la comissió posa cn coneixeuis rcaocionaris esta en que dessota de l'on- Altra cosa fora un baix esperit restrictiu
Entre'Is expedicionaris ha vingut d pe- Libertad», per entendre'l fiscal que en alguns quiden d negod o l'indústria moníats p d ment que tes oficines sols estaran obertes
;or do «Gioria» hi descobreixen un esperit que mai trobarà pera viure, calor ea nostre riodista don Josep Luis Chiapi, proprietari artides hi ha'l ddicte d'excitació a la sedi- pare, o bé'ls fan seguir rutinariament, sen els ài'fóis ul vespre y eU diumenges al mati
'liberal y dessota de4 de t l a a ideas cslétiso cap çspprií d'innevadò, sense cop em en d Local de costum.
dd periòdic «Q. Pa)s»i
ció,
cor, n i vifaradoas en HOgiów ptomes.
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FJS a a i v r a l j n e n t »dn.6s que l'odi « un mal

Mm y Concerts Butlletí del M a l l INFORMACIÓ
CONCERTS D E QUARESMA
Dintre pocs dics ae publicaran els propames defe sis grans concerts qjie com en anys
anteriors orgínisa l'Orfeó Català cn el fttau de ta Wúsica Catalana. Aquests tindran
lloc els dies 28 de febrer 7 y 14 de mars
a La çit, y els diumenges dies 3, 10 y 17
del mateix mes » la torde.
Sens dubte aquests concerts, tant pels artistes que en ell» pendran part com per les
obres que integreu els programes, igualaran
on impórtanda artfstica a ks series anteriors.
E l gran violinisla ínancés Jacqucs Thibauit
qual record es sens dubto ben agradós pel
nostre públic, comensBrà ta scrie interpr'-tanl
amb cn Granados, entre altres obres, sonates
do Brahms, Mozarl y Leken y rejjetinf fa
que aquests dos artistes tocaren d'una manera meravdloaa en sos darrers conoerts a Barcelona; ta tamosa sonata u Kreutzer de Boethoven.
Continuarà ta sèrie de concerts de Quaresma l'Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida pei mestre Lamote de Grignon, ta qual
en dos concerts y entre altres obres donarà
ta primera audició de ta Ozford Simfonia de
Haydn, del Concert Bmndesburgues número 8 de Bach, de l'oborlura de Genoveva de
Schumann y dc l'Obertura tràgica de Brahms.
Figuren també cn els programes que interpretarà ta Simfònica el poema de Ricard Strass
Don Quixot y l'c&ccna de la Consagradú del
Gnaal de l^irsiíal; aquesta darrera- amb 16
cooperació dc l'Orfeó Català.
Els dos don-cis do ta scrie seran sens dubte
dos aconldxemenfs artístics, puig omplinKl
els jTrocramcs dues audicions integrals dc la
Gran Missa en si menor de J. S. Badi, un dels
més llegílims triomfs de l'Orfeó Català. Pera aquestes ducs audidons vindrà txpressamemi de Strassburg cl famós organista don
Albert Schvvcitzer que, com a ta primera
audició, tindrà a son cdrrcg la part d'orjp.
La direedó general de solistes, chors, orquestra y orçji pera tes dues audidons de ta
immensa obra de Badi, anirà a càrreg del
mestre Millct

La v a g a dols c o t x e r »
Un allre èxit pera Is vaguistes y pera la
Societat «La Fraternal» fou el mitin? celebrat
abans d'anit en el local de rEsquerm de
l'Ensanxe y que acabava a ta malinadà dc
ahir.
E l local estigué tan ple com el dia del mittnf
anterior y l'enlusiasme dels vaguistes pera
continuar te lluita s'exteriorisà esplémdidameut.
Va presidir l'acte cl company Martí fent
ús do la paraula odemés d'aquest en Corominas, l'Homs y en Comulat, ds quals cn termes d'energia animaren als vaguistes a perseivcrar en l'actitul seriosa y decidida que
han adoptat fins a obtenir la victorià cn
l'actual lluita que insistiren en afirmar que
ha estat provocada per uns quants ambiciosos
patrons B l'objeete dc destruir els petits industrials cotxers y l'organisació obrera dc
l'otíd.
Se fdkitnren també de ta coessió y entustasine que estan demostrant els vaguistes,
puig en 20 dies que dura la lluita no hi ha
fiofrul n i una deserció entre ells, ans al contrari, l'unió safei ma més y més cada dia,
al veure com van cedint els patrons, demostnmüio aixó d íct dc que tres d'ells havien
firmat ja ans d'anit Ics bases v se n'esperaven
dos més pcra'l dia següent Y amb tot y els
trolxalls fets pels polrons inlranzigenls y tes
menosses d'aquests cl dia que han trobat
més esquirols varen esser sis els que íeren
tmició al Q causa obrera.
Aquestes manifestacions dels oradors varen fer Bumcntar ta salisfacdó y l'optimisme dels vaguistes, que en mitg del més ordenat ontus'asme aprovaren jinàniïnamenl com
a conclusió dd míting la de continuar la vagi fins que'ls patrons fossin honor a llur
propria firma, duti el temps que duri, sense
uitimidnrlos que vinguin Ics properes festes
sense que esugui solucionada.

BARCELONA

fatara de polida d'aquetra provin
rant d pròxim jossat mes dc
sigut rebuts pels 4 i f * r m hoieta v0.' ha«
d'aqiíesto capital els forasters s - a L
Espanyols, 2,655; sudattericans S^n'S
amencans, 25; francesos, 339- bnJC. ' ll0r<Iatomanj-s, m , italians, 65; k l t i ^
' '5;
127. Total, 3,500.
' W,rcs
Durant l i mateix peaiode, ta ç^,Atraedó de Foras'ors ha p i W l a l ^ . ' 0 * ' ^
rec^s a 822 f o n . ^ ,
q ^ ú m e ^
composa en ta següent forma^esEspanyols, 2 1 2 ; suduiicrirans "5»
amenams, 14; francesos, 222- nnoll' nord·
d t t a m p , 1 0 2 , italians, 46; ü b T T ' .
120. Toteí, 822
''
^ ^an^

ffur J'envtja es una passió basterrin y n^prolmble ífur s foma sempre en
contra do <TUÍ ralfmenR en són esperit. Y
Vuitena
s e s s i ó
a «fLusIs ÍIOR í m e t o n (dLjucmne jitúfactors;
En d número 278 dc la important revista
Corresporroit a ta crida teta per «El ProhngiKMftin invndit renlronva df noetres vinyado teatres «La Escena Catalana» que hem
tors o be fan B o U m e n t íes dels seikï ( toda- dreso», concorregueren a ta sessió del dimerebut, sò dona compte d'importants millores
vonters o portivwis, com ens temem1, no ho cres a ta nit un non nombre de lerrouxistes,
s^üi-tos en d cos de redacció, en ta part tirui
tanta
com
hi
haurien
concorregut,
amb
dubtin pa», om.mi quL· inconsdentmecX, labopogràfica y en el follctò.
idèntics
requeriïnenls
de
llur
orgue
en
la
rarien peni (arj«r b seva propría niina.
Entro'ls nous redactors que comensaran a
Els cuJiiters de vi a lliívcstigar !ee cau- prempe», en eJs bons temps do jirepondoactuar cn d número del dissabte, dia 17
sm de lu dopredB'ió dels seus product&s y rancia lerrouxista ,<!ccidifs a inanteair y ims'hi compten ds renomeuats escriptors Martí
qunn creuen he ver les trotodí-s, al proposar posar, «seronn y juiciosamenlc», la pau y ta
—Exposició Internacional do Barc/<i«v,
Giol y Pompeu Crehuet.
o adoptar els madis que Teguin convxïnients llibcrtaf.
Per lo que's desprèn dd número que te- sembra 1912 a mars 1913. PuKlnp!?!,í, l DcEl
president,
senyor
Bosch,
obre
te
sessió
a
pera cxürperks y lerles desaparèixer, no fent
nim a la vista «L'Escena Catalana» comensa portauó y Exp.o Secretariat: Mundial p ^ •ois exerceixen un dret, sinó que compleixen les duu; se llegeix lacta de ta sessió anteuna sefíona època que promet esser profitosa
un doure sorinl P e r ò al nostre mode de veure rior y quetfa aprovada.
pd teatre català.
Immediutnment se dona lectura a ta prepoJ per desgracia de tots els que en una forTambé anuncia que'l número que ofenra
ma a altra iuUrwram en la matèria vi, ja sició firmada pel senyor Nin y dos cona sos loclors ta setmana entrant serà extraoren taJital de pnoduclors, ja de comeroants. ja gressistes, que constitueix d «cJou» de ta
dinari y anirà dedicat al Sindicat d'Autors
de oonsumi lors. els vlnvaicrs no ban sapi^il sessió y que està redactada en ta lorma seDramàtics.
gOwit:
t r r i v r les verilablcs OBtises dc la depreciació
«El
Cojigrés
acorda,
lent
honor
als
prindeís seus cuidos y si ks ban trotades s emACCIDENT D E L TREBAn
Ahir vn efectuarse ta reoberlura dc l'anti^
penyen en no vóleries tenir en compte, ja dpis que l'iníormen, declararse francament
A la casa cte socors dd districte mrW,.
«Casa
Jordi»,
ta
qual,
complet
imsnl
reformaquo eonscient o ínconsefen ünent deriven la aulanoiTMste y ar;rinar ta personalitat nacioahir tarde
a aaivaaor
Salvador Erno,?
da, pot sumarse en el bon nombre d'eslabliT xiliaixïi
'•1 .niu
uinic; a
Eníttd m'·
ne^ti actuació per ans viaranys que no poden nal d» Catalunya. Aixf mateix, el Congrés
ments do luxe mib que cada dia s'embdlcix um ferida contusa amb Ircncadui i 1 ,!'
ésser més equivocats y fins perillosos, n lo ielicita a la Conjimdó .Republicana Sociata nostra duUt comtal.
,<te pronóslic greu, ocnsionada^LP8nxmys per un DO per 100 d'eils ntateixos. lista per les soves campanyes en pro dels
Els actuals amos de dit establiment, senyors límit amb una pe»lra d'esnieril, al •
ideals
lliberals.»
La causa primordial, casi be la única, peMasià y Dddós, no hi han escassejat els de- nuíquinaria de la senyora Viuda « V',, ',e
El senyor Vilagrasa .represeïitant de la «Jura ells, ca l'adulloinHió del vi, l'allargament
y ^ 1 cí;
ments necessaris, deixant el camp lliure als Frandsco Miralles.
del mnleix per jiwdi de procediments indus- vaatud Redical» de la «Casa del Puebloj,
distints
industiials,
que
baix
l'eneertacla
diPer
lo
desesperat
de
l'estat
no
va
twv,
trials y químics, la seva completa dcsnatiir ítemana que's retiri por improcedent Quereedó dd pintor decorador senyor J'eijcr, esser traslladat B l'Hospitai, quedani8"*
ralisació, amb lo nua! se deshonra la matèria da robuljada ta proposta del senyor Viiagnisa
han fet quo la Merceria Jordi (Hospital, 21), casa dc socors dita.
* 1»
J per la seva abundància se la fe b a i w y ,50 passa a ta djscusió de ta proposiciów
quedés transformada en unu de les primeres
—A
la
d
d
passeig
de
Colon,
a
u
x
i
l
t
,
^
'Intermicn
cn
el
dobol
eta
senyors
Palma
de pn>u. y els executors d'aqueslcs jtramodel ram de novetats pera senyora.
Joon l-agc-s. cí'un^ contusions a I» ^ *
mls riBinipiihu-jon» són els comerciants en y fiuta.
Augurenï a ta nova societat Masià y Dcl- esquerra .produïdes descarregant uns haíS?
El senyor Nin defensa calorosament la progoneraL No determinats comeroanís y \inyadós S. en C raó social amb que girarà d'un carro proprietal dds senyors r^rl
pasició, y se nmctejx pels lerrouxistes, Vesters. sinó netament els comerciants.
l'csmcntal establiment Iota mena dc- prooperi- germans.
E s i à cJar quo-aquesta afirmació categòrica pecteclé Itestimós que, fent honor als seus
tats, a l'objeete de que temps a venir pugui
procediments
Híto.'erauls,
mauguraren
en
ta
no la fan e n cap escrit oficial, oonlerencia, ni
veure coronats els seus esforsos d'avui.
DETINGUTS
sessió
(tel
dimars
a
ta
n
i
t
Se
veu
que,
obeint
tnitinK: pcró's desprèn de lo que's diu en
Per hav-M-se mtroduil al domicili dc ia.B
dils acte y se llegeix entre ratlles, y si els e superiors indicacions. eJs lerrouxistes anaE n ei Centre Excursionista de Catalunya Ponsà, amb i n tendó de robar, va esjifr A
acosou parlontlos par'icularment, no neguen ren a Belles Arts amb ei fí preconcebut
F o d o r a c l ó S i n d i c a l d ' O h n o f O s avui, divendres, a les deu del vespre, el sod tingut Ramon Soié.
. » «ser de.
de promoure escàndol, no consentint en nom
que tenen aquesta creencia.
Ahir nit tingué lloc ta visita oficial ild don Fdiu Duran hi donarà una conferencia
Dunes aixó consUtuetx un greu mal pera ells de la Llibertat (?), que s'ànós a interrompre
—PCr haver robat d'un cjrro diíerenls db.
Museu Social a ta novella Sodetat Federa- sobre una «excursió a Banyoles, Porqueres, jecles1 d guarda municipal número 18G »
mateixos. En aquest Invcleral piejuditi radica d íodolec bunente» de que disfruten en toció local d'obreres.
la veiia que'ls tapa els ulls y els priva de tes los sessions.
Besalú y Serinyà», ilustrantla amb projeccions detenir a Josep Herrera Pdegri.
Y així, quan ei nostre amic Nin, defensava
Els comissionats senyors Tallada y Ruiz fotogràfiques.
klcsoabrir les vcntablca y múltiples causes
- A l carrer * l'Hospital va esser detinijut
quedaren molt satisfets de ta visila, elogiant
do la depreciació del vi, mduinllos D pro- y exposava ta doctrina nadonalista, se veSolament podran concórrer n l'acte els so- Tomés Ferré per haver intentat robar ds
l'or-sinisació pràctica y senzilla dels elements cis dd mateix Centre.
posar mesiu·.'s emmies y contraproduents g6 mcrepal y interromput, en moments inodiners del calaix de ta tenda número 10
de ta Fcderodó y la marxa de Ics escoles
com Ics proposades 0 l'aprovació oc la pro- portuns, nmb ridícola inoportunitat, ycr
del mateix carrer.
grans crits de «i Viva lr-qp«»<V» U. Se promogué
d'aquesta.
pera Assamblca.
I
n
Sodetat
d'Estudis
Econòmics,
prosseun
escàndol
majúscul.
els
lenvuxístcs
conNo ad 11 iré «rgumonls pera provar l'afirA l a p a l o t e s fluint ta seva tasca de divulgadó dc temes
DIVERSOS
Diumenge passat, en el saló d'actes del
mació quo vaig -1 ler com a complement de gressistes m c r e p ó r c i i . duiamcnt a l'orador, cl
d'actualitat
econòmica,
prepara
una
confereniJuflwü
nmb
altres
nois
do
la
seva cdal
L
B
Sodotat
d'oiicials
paletes
de
Barcelona
k» ja apuntndc», puig cada hú porta en sf públic se dividí en dos Mndois, que coopera- Foment del Treiball Nacional, Va donar don
sobro «L'organlsadó dd treball industrial Manuel Penamibia ,de sis anys, va tenir la
mateix proves m u i c i e n í s de la seva vera alat ren a l'escàndol y, per últim ,hi intervingué Josep Ricard Giralt la seva anunciada con- «Ln Federació local» prega a tols els lesio- acia Espanya»,
a càrreg de don Lluis Robles desgracia do caure al pou d'una casa del
Els comtaviants en general y d'un modo ta policia, que araeaiassi amb sospendre ta ferencia sobre'I tema «Política d'Espanya n nats de la fàbrica de cartró de can Tunis a y Juàrez, ta data
<k la oeldiraciò de la qual passaig- de Prunera, trencantse la càma dreconseqüència d'haverse enderrocat una volta,
especial els magatzemistes de qualcpie g nre, sessió.
ta. Després d'auxiliat a ta casa de socors
l'Africa; lo que ha sigut, lo que es y lo se personin en son local social, carrer de Po- serà anunci .da oportunament
Keetabiert
ja
l'orde,
ei
senyor
Nin
continuà
sran poc simpàtica 0 ningú, com a tals coM districte sigué traslladat a l'Hospital Clíque
pot
s'r».
nent,
número
22,
calc
«Petita.
Havana».
mercionts. Soto les opariencics d'una amis- en l'ús dc la paraula, essent aplaudit tortanic.
Fem
aquest
avís
pera
orkmtarnos
en
nosEl
presidenl
de
ta
Societat
de
Geogratol més o menys Intima què'ns demostren Inent a l'acabar ta seva pororadó.
La Societat Astronòmica dc Barcelona ce—Estant senta* en una cadira al local de
£1 senyor EUsseu Sala consum un tom fia Comcrdal orguiisadora de l'acte. nos- tres devers y al mateix temps pera posa mos lebrarà demà, a ks nou del vespre, en son
lüxf els que'us compren com els aue'ns venen
el
servd
deU
lesionats
inconoidonalment.—La
geiijrs, s'hi am.ifji un veritable acsifg dc su- en pro dc ta porpo&ició.
tre bon amic don Francesc de A. Mas, cn
local de l'Universitat, reunió general ordi- TAttneu Obrer d d carrer de Ca ban ves 27
Junta.
Farien cn contra'l senyor Rafel ülted y brens y eJoqücnts paraules va fer la
primirnos; se'ns té una enveja pels diners que
nana al 'objecte dc prcsenl. r el uvb .l's cien- } o o n Bona, va caure trencinhe'l tors "ta/©!
Unconniensurable
y
intviiablc.
orador
dc
toU
l
l
é
s
v
a
g
u
o
s
guanyem, segons elb, a costa seva; se'ns sotífics rebuts, els quals seran iluslrals amb rior d d bras esquerre. Després d'auxiliat
sentadó dei conterendant ponJeiant els
en d dispensari dc Santa Madrona, va pasparia per ncccssilal, pcró's protesta inlerior- tes los sessions senyor Delirin, excalalanis- mérUs 3- fent remarcar ta circumstancia d
E l direclor d una fàbrica d'aprcslats dd projeccions lluminoses.
sar BI seu domicili.
te, exidnividualiste furibon y ex com unís la.
ment oe nostra existència.
carrer
do
Sant
Joan
de
Malta
va
visitar
ahir
ver sigut un dels que amb més entusias—Els vetns do ta casa número 65 dd carEls clams altruistes dels productors fiat La «cteque» aplaudeix. Dos firmants dc ta
al governador pera comunicarli que'ls obrers,
Cicbsla Catalana cdobrarà jun- rer de Tallers varen sentir que d d segrm pis
voten fer airibar els seus productes purs, proposició retiren la seva firma, que's queda mis contrihuiren o ta creadó de la So- en ocasió d'haver sigut despedit un seu com- ta L'Agrupació
genenii ordinària aquest vespre en son
auxili. Cridaren a un guarda y
immaculats y barates als consumidore, són ónicamcnl amb la del senyor Nin, per lo qual eú'iat dc Geografia Comercial.
pony, l i havien anunciat la presenfadó de locul, Provensa, 232, pera renovar els cArrcgs demanaven
entraren en d susdit pis, trobonl nl
queda
aquella
sense
valor
legal,
y
se
dona
F.l
senyor
lücorl,
després
d'un
breu
esorcants de sirena, «música cekstiab. LQ seva
noves • bases de treball, tement que aixó no de la seva Directiva, aprovar l'estat de comp- junts
proçnrietari d d mateix extés y mort a terra
aspiració (en tessi general) es apoderarse dels per acabat l'incident
di c« que manifestà no pretendre ollra co- sigui l'anund de Ja vaga dels mateixos.
tes jr altres assumptes.
en mitg d'un toll de sang. Sembla que va
El senyor Vallverdú dona lectura a ta po- sa que clonar a cxmcàxcr alguns dabos Irisbenufids que fan els que ells ne daran inlèr—A la fàbrica do panes dd senyors Serra
morir per hawrli sobrevingut un vòmit dc
medinris, no pns el procurar un estalvi al nència «San Gabrid Alomar, sobte ta pena tóiics sobre'I pnoblema africà, entrà en mo- y Companyia, de ta Gran via, se varen docta rar
consumidor, puig veiem que <pian La mer- <te mort y ta seva abolició cn tots els codis. te.nta, parlant dei desconeixement que p r i - en vaga 18 obrers, fent solidaritat amb un
Les Juntes Directiva y Consultiva de ta sang. S'anomenava Gregori Nogués.
Lliga do Defensa Industrial y Comercial se
cadorfci o prociucció els escasseja, l'adulteren LTiermoslssim trelwll dc nostre ilustre co- miiivamcnt cxislía sobre l'Africa, calificat dc obrer despedit.
reuniren dimars baix la presidom ia de clou
y l'u unien ten de preu Totes les reclamacions taboredor es escoltat amb religiós silend y
Els
vaguistes
ahir
matf
acudiren
a
ta
porais {wdure públics pera que Snleninguin, fis- epiaudil sorollosament al Cnalisar la lecture. contineait misteriós y refetanl algunes dc les ta de ta fàbrica, fent coacció als que enlra- F. Can tardi y Escuder, havent dedicat son
primor acord n consignar en acta el sentiment
passa B discusió y ta senyora López rie primeavB cxjxrlicions feies al mateix, demos- ytsn.
eaJLïin y reconcdxin els genres, tenen m í s
de ta IJiíP per ta mort de don Evarist
Ayala y senyors Buta y eBltràn, no sabem Lralives dds drets espanyol». Estudià amb
d woistcs que d'altruistes.
l a . intervendó dc la polida feu que'l tre- l-ópcz Gómez, vispresident que fou de ta
Tuidriem, doncs, els comerdants raó pera per qué, intervenen en el debat, pronun- gran recull de dates els origens del proble- Lall no quedés interromput
Societat y vocal nat de la seva Junta Condofensurno; d'atacs violents injustificats y tal ciant porra fades mitinguesques pera atreure ma de «Jdar Chiraa y referijilee ai tracsultiva.
>e. • .1.1 fins naxvsitat de ferho desde'l punt els aplaudiments do ta galeria y que des- tat de ,\Vad-Ras de 1860, en el qual pi
diuen
de
ta
serietat
y
el
mferil
del
treball
de
Tot seguit se donà compte dels individus
dc vista de classe atacant a qui ens ataca;
sobdà ens concedí ds terr-snys del Sus y
Circular important
quo reglamentàriament ds toca cessar, remes en Ics presents circumstancies no ho l'msiene escriptor nwllorquL E l senyor Ba- d d Nun, dient que'ns Va donar lo que no
siütant esser de la Directiva don F. Cantacreiem oportú y ens limitem a fer constar dia llek ix un article seu publicat en un pertanyia ei soldà, doncs en dites regions
Heu sa qui la circular cjuc com a resulta! c.'o
roll Escuder, don Josep Bar rau, don Amadeu la visita que l i feren el president y secretari
públicament pera que arribin a coneixement periòdic. .. Hm.'!(.•
Torner, don Raimond Garrigi, don Manudi d d Grupu Català pera la Protocdó legal
Se passen B votació tes conclusions y són DO'S reconeix la seva aulorilat.
Ue iots els Bssamblcistcs, les afirma dons que
Coll, don Joaquim Duran, don Joan Prats, dels Treballadors, na firmat d gowcTnador
Explicà ds viatges dels moderns expioprivadament havem ícl u diversos vinyaters aprovades.
don Frandsco Mir, don Agustí Massanés y y quo serà publicada avui o domà en cl
Se genyala l'orde del dia pera la propera raclors, fite uns nmb Ens filantròpics, al:res D i j o u s g r a m
unies y les quals són las següents:
don Joaquim Lloveras, y de ta Consultiva
No es;cm conformes amb la Uegislacíó vi- sessió, y a ta una se dona ta vuitena per and) mires cienlíücpies o amb objectius poAhir en les oficines munidpals se feu fes- don Joaquim de Pol, don Pere Alier y Amar «Bolctln Oficial» do ta provincià.
gent per estar en conlradicdó manifesta-amb acabada.
lític-eoonómics, y se vn doidre de lo poc ta e ta larde.
y don Joaquim Soler, acordanlse a continua•Como quiera que ha llegido à noticias de
els ooneixc.mcois moderns d'enologifl y amb
realisaí per Espanya cn aquest punt, maJció ddxar a l'arbitri de la presidenda el esto Gobicrno que en algunas locafidades
L
o
d
o
l
s
e
n
c
a
n
t
s
ks bones pràctiques de viniticadó, ouc senfixar dia y hora pera celebrar ta junta gene- no sc ohservTin las disposicioncs do la ley
gnal ta sova proximüat a l'Africa. Va sese cap perjudici dc la salut ni l'adido de cap
Una comissió d'encanllsles ha parlat amb ral.
nyalar
com
a
causes
de
l'endarTOrimcnt
y
dc 13 de morzo de 1900 v su reglanicnte,
sulistancia nociva, pcmietcn l'obtendó de vins
desorienladó d'Espanya, ransencia d'ella <ío l'arcalde ela la qücs'ió de la venda d'obS'ocuparen també les Juntes de les disposi- y dc ta real orden de 28 de iiovinnbic
més jicrfecles y seleccionats, enlenejit, com
veritable aenül geogràfic y el fet d d des- jectes notis. Diuen que tenen objectes qué dons dielados per 1 arailde referent B proibir d d prrçco afto, recuerdo el exacto compliha mani Ics lat la l-'cderació de Pixxluctors y
cobrimcul d'Améiica, el qual feu afluir a! aonibleai nous, peró en realitat, o són ta- ta venda do genres nous en els Encants, a miento de sus preceplos que prohiben à tos
Vonodars de vi dc Catalunya en una de ses
promeres reunions, que es necessària la revinou conlinenl ta pobtaeió y l'encrgkc que rata, o ineompJels, y això creuen que's pol qual efecte s'acordà dirigir ta més entusiasta numores de 16 anos todo trabajo de a^lifeliriuidó a dita aulorilat municipal per diila dad, emiilibrio, fuerza ò dislocaciòn. en esV i s i t e s hauria poguí encarniaarec a l'Africa seguin! vendre.
sió do la diada llei.
mida que, si com es d'esperar, se compleix pcclàculos públicos. Los directores de comY tant es aixf que veuríem amb gust y
L'arcalde ha aconse'laf que piesen'in una exirictament,
Ahir visità al pjvernadur d comandant d d d pensa meni dels Reis Catòlics.
sc realisarà un acte de justícia pafllas, padros ó tutores dc los menores aue
seria convenienlissim pera grans comarques. «Temerària».
So va ex tendre en recordar lo rdadu o ínstancia concretant lo que volen.
y so tarà un bon servei al còrners al detall conlravenjpn estos preceptos, seràn pena cl os
<pj<· en ta reforma que s'inlcotós de la lléL
Tanibé'I visitaren l'arcalde y comissSó mu- la tracta de negres, a la part que en ella D i m i s s i ó
do aquesta localitat que desde fa anys ve conforme al articulo primero dc ta ley que
c a r n demanem y demaneu vosaltres, se per- nidpal dc Calella, pera convidarlo al banqudxantse de que's dcsnaluralisi ta venda
tés alsar l escala en l'aplicació de l'onhidrit quet amb quo obsequien al senyor Bartrina. hi tingué Espanya y al tracta* de 1835 ceEt senyor MunlafloJa ha 'dimitit d càr- en dit mercat en d qual per son caràcter proteedòn 6 los nifios de 26 de julio «to
1878.
sulfurós fins a tant que no fos líerjudicial fill d'aqudta vila, amb motiu del seu nome- tebrat amb dit motiu entre l'An^alcrra y rq} de vocal de la Junta de Museus.
sols s'hi tindrien de vendre artides velis,
Esta proliibidòn para los menores de 16
Espanya, aporfanl CTiriosos dalos tals com
o nociu a la salut, dcmananlse atxó mateix nament dc vispresident de ta Diputació.
deteriorals
o
defectuosos.
Naturalment, després dels èxits aconscaóos es aplicable à cualqutera dase de Iraper lo que's refereix a l'enguixat dels vins
El governador els digué que no podria 05- la presa per Anglaterra de dos vaixells nobojo, aunque revista caràcter litorario ó ary a sa coloració y millorament per medi sistirlu, peró que s'adheria a l'acte.
lejals per comerdants ca'a'ans, entre ells el guata'..
tistico, cjwutado es espedaculo público, si
de ladició de concentrats de most, anomat-tivor Vidal y Ribas, amb desll a ta Guinea D i v e r s e s
E l Consdl Regional de l'Ünió de Viticultora bjen con arreglo al inciso 4.o d d articulo 7.»
HBLS vulgarment cnlabres.
y Fernando Pòo. Va tractar extensament de
LB Reial Acadèmia de Ciències y Arts de Bercdona celebrà sessió dimars darrer. de la Jey, ta autoridad gubemaliva podrà
Res lenim que dir sobre ta convenkncia de
ta Geografia d d Sàhara y d d poii d d Rio hi enviat a l a Junta Munidpal de Cien- S'enterà dels treballs que's realisen pera i mi- autorizar à esoe menores cuando estimo fu^
bistituir Irilmnals especials pera determinar
de Oro, deraos'rant la gran importància co- des Naturats, pera la biblioteca dd Mu- llor èxit de l'Assamblea que se celebrarà çls dadnmente que no eoüste peligro al^mo. teuigontmonl sobre ta puresa o adulteració d'un
mercial d'arpucsl.
seu Martordl, totes les seves puhlicadons dics 17 y 18 de l'adual al Palau dc la Música niendo en cuenta los inconvenientes físicoí
vi y aplicar la sanció oorresponont EomCatalana.
y morales y la condidòn dd nifio.
pro qui'ls mateixos estiguessin revcslils dc
- Va entrar després en l'estudi d d Mar- desde .te terocra època de sa huidadó.
S'acordà que avui surli una comissió cap
Por lo cual ordeno à los alcaldes dc la
totee Ics ganinlies dïmprcialilal y perida.
roc, comentant cl tractat secret entre l'Esla frontera pera rebre als comissionats dels provincià
su màs exlricta responsaRes tampoc cn que's jxínnefés la lliure despanya y Fronsa y els perills que tanca pera
Sindicals Reg'onals francesos. També s'enterà bilidad ,que,hajo
cuiden d d cumplimicnlo dc los
tüació de vins en els cellers omplerts nmb
els interessos espanyols la siiuadó que s'ha
el Consolí amb Rran satisfacció de que'l pre- preceplos didios,
que lonncn i^rmost de culUta propria y fins qie amb llurs
creat
sident de ta KConfederation genenale «fes Vigné- te de componfcis impidiendo
teatraïes
ó
cjue
en
•Icofolls s'hi foguessin elaborar mistclcs senrons» y l'arcalde de Narbona, doctor Ferroul, cincmatògrafos ,cafés, saloncs. d ctrabajea
Finnlmen! d senyor Ricart va proposar:
, d c . I»5
se M M cap classe d'impost.
vo cl diumenge amb l'exprés dd mall.
|
primer,
que
s'estudü
per
les
entitals
ecomenores de 16 anos que no eslén debid^'
Però tenim moltissiía QM dir sobre lo que
NOVES FALAGUERES
E l senyor Fluvià donà compte de la Memò- mento autorizados, dondo cuenta à esle Oonómiques y geogràfiques la oonveniencia de
pedrta rwullar un procccüinenl que p'olalïga
A
u
d
i
è
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c
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a
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a
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ria
que
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cn
l'Assamblea
y
el
senyor
Promet resultar molt important l'Assamblea fl"* Espanya diri^àxi una no'a diplomàtica
Wemo de las aulorizacioncs que coDeedwi.
y en el qual pogués tenir tanta o major furadmiràslrodor, de l'cslat econòmic de l'Unió. Impidiendo en absoluto à los dichos menoros
«B la presumpció o ta deladó q»ie l'anàlisi que
te l'Unió de ViücuHora
ViücuHore de Catalunva
Catalunya cece declar-uV rue no recondxcra ta fi-ma del
Secdò primera. — Davant dd tribunal
S'enllestiren els detalls de ta visita dels los Jrabnjos do agüidad, fuerza, disloeaac>a,
científic. Y sobre aquest punt cridem esne-v Icbrarà ds vmonts dissabte y diumeng: cn soldà, en 'fj que afecta a nostres posses- d'aquesta secdò, acusa' d'un delicte d'alenforasters al Sindicat «Aldta Vinícolas que tin- dcéteca. y parlicipàndosc innicdiatamcnlc las
ctalmcnt l'atenció dels vinyatere d'idees l l i - d Palau dc ta Música Catalana.
taí
prrsonaí
comlra
l'agutzil
de
l'Ajuntament
sions eo tant no l i n ^ u aquell Hibcr'a' d a>
drà lloc dilluns lo njatdx que'l banquet
berals y demòcrates, pera que consultin ta
De diferentes comarques vitícoles Ics notido Vilafranca, va comparèixer Pere Soler. al Tibidabo, y de ta visita als collen Co- infracdorte* que se cometen para impow"''
à los contraventorcs ta corrjcciòn à que nu•ovu conckneia ytnnedilin un procedimrrl que cies que's reben bo Lin creure així. L a majo- oió; segon, que's diri<jdxin també dites enE l fiscal va demanar a ta Sala l i posés dorniu que's fera dimars.
biere lugar.
tal vegada tix>bflrien perillós y ínquisitorial ria dds pobles del Penadés s'han inscrit un titats al Govern "mitressant ^ rcaHsin en
Barcelona, 15 de febrero dc 1912.»
tractanlse d'un crim sagnant, si pot ésser nombre considmiblc d'agricultors pera assis- nestrra possessions les obres públiques ne- la peni dc &3t mesos y un dia de presó
corrodcionol y 64 pessetes d'indcnaiisadó.
cessàries pera d desemodlo d d comas.
•dmés en processos y actes que aauc y dc- tir a aquell acte.
—«Las Oporlunidades» es te casa que t í
I^a defensi va demanar pd sou patrocinat més assortit y ven més barato.
cterats criminosos per les lleis, són (consiE l diumenfjï darrer passaven dc 400 els
A l'acabar d senyor Ricart Giralt fou forAdhesions d'importància
derats com a tals crims) d'una gravetat bas- que hi huvia a Sant Sadurní; també se comp- lanutit aplaudit per la nombrosa concorren 125 pcsse'.es de multa .
tant relativa
taven algiiqs cents els inscrils B Gelida y lo eia quo I escoltà.
Són
nombrósíssi mes ks adhesions md'N1'
S w d ó segona — Per no haver compaEn el local de l'Associació d'enginyers inY finalment tenim que fer constar que mateix JKM dirsc d al Ires pobtadons del Noia
El senyor president dc !a Societat orga- regui un dels principals acusats, no va po- dus'rials, d director dd Museu Social, don duals quo vu rebent el nou Grupu l·a'·1'
no'ns sembla gaire conveivienl pels interes- y do lu Coma del Iliudcvitlles.
rataProtecdó legil dds Treball11''''nisadora anuncià després la continuadó do | d c r oetobrarse'l jurat per inoendi y robo Josep Maria Tallada, hi dojjnrà una consos d«à c òrners, peró mollíssim menys encara
Peni ta d e e d ó dels que han de formar el
s persones de més renom do la noslra 1
ÉPnyala.1.
la
scrie
de
conferencies
sobre
l'Africa
que's
fc ren eia pública demà, a dos quarls de deu ra en ds estudis socials, s'han ^ " M ,
pCU interessos dels propns vinyaters, la dc- Conusdl Regional de ta (iniò, poguérem recuSecdò
lereera
.—
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judid
oral
vcncai
ceilebrant,
les
quals
S
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a
publicades
eluiadó de quanlitat y calilal de caillila y llir els següents noms: don Modest Lleó, don
de la rat, sobre'1 tema «L'enginyer social». en les seves llistes de socis, en les q1' _
per dispar d'arma de foc contra Gregori
est«l»liment de guies de dreutadó, puifí aquei- Pere Mir, don Josep M. Bemadas, don Josep cn un follet
hi figureti també ^gnificadissims deme""
.Imiquero, va sospendres per haver d fisxa ioesura inclou perills de tal gra vel 1! pels Fluvià, don Joan Miqud y Guscó. don Josep
Hem rebut de l'Obscrvalori Fabra la wv tant qbrers com patronals.
cullitiers, gue ni ens atrevim a seayularlos Rosés, don liui? Me-tres, don Josep Fortuny,
cal retirat l'aousadó.
Són també^ d'importancia les adhesió^güent
nota:
perquè sembkiriea una delació y tan solament v d^dipulat provindal per Igualada senyor
FI sfgon. per injuries, contra Coloma Ratec li vos que ra reben tl'entitat. Aclemé»^|
Avtii,
14
de
febrer,
B
les
4
h.
50
nt
jnsistini en quo procurin els senyors assani
C. A de D d d C. y de l ' I . , s'hi h a , ^ '^']
nar, l'acusvlor privat va demanar pera la
Meistes fixar la seva atenció serena y impar
processada dos anys, onze mesos y deu dies 30 s tols ds sismóg "ais comensen e re- també recentment l'Acadèmia y L a ^ ' ' , ^
ctal. procurant desterrar de son pensament
do dtaterro per cada un dds dos ddictes gLstear ta repercusiò d'un tremolor molt prò- de Ciències Mèdiques de Catalunya, jF1
EL BANQUET
woistrs prejudicis, c n les considera, io-is v
•
Es indi d posi i«u de l'escepcional impór- dHB d l opreda ois insults y d palgiment xim y que ha degut ser perceplible cn son la més importanl Associadó mèdica
•Tirmacions que de ixem exposades amb moll
epicentre. Ln distanda teòrica epiaenlral es tra terra. La vdla y treballadora A f ? '
tanda
que
reves'irà
el
ball
de
disfresses
que
d'tina
multa
de
500
pessetes.
Pupen
&
800
ks
adhesions
pera
I
banquet
poca hablliíal tol vc^ida, peró amb molla
d ò * ta Dependència Mercantil
•·*on;t*^
de I Unió de VitLuiltore de Catalunya que odehrarà demà ta Sodetat Mulia dc MesE l judid va quedar dos y pendent de d'una 90- kilómeti-cs y ta duració dd mo- bé « 1 ta seva darrera junta p w r a l »"
MÏB te y voluntat
viment,
en
el
péndul
cónic,
es
d'uns
50
tindrà
lloc
diumen^Lvinent,
a
la
una
de
la
tres
Sasíves
d
a
Confianraa.
l'haver
sigut
ja
sen'enda.
N1C0L\U J I N Q O S A
segons. — E l director de l'Observatori, J o rirse al Grupu. Amb lo qual són V * ^
PrcsHitnt dc rAwoctacló .e Ma- tarde. Tot ta esperar que aquest àpat resul- deinan;ides toies les Ho'.ges dd Ualre dc Nomembres corporatius d'aquest, 0 sle
•ep Comas Solà.
l·iicntitics dc TÍDS de Barcelona tarà una magnífica manifestadó de frater- vetats, onl tindrà lloc dita fesía, essent molt S e n y a l a m e n t s p e r a a v u i
més ja <I«o
Secdó Espanyola.
ort.
nitat entre'Is vitieullors.
disputades tes invitadons corresponents.
Altre» importants y prestigioses C O - H ^
Sala Bcgrma de lo dvil. — Jutja! de VilaHan pi·c-jnés l'assistència alguns represenEn ta junta general edebrada pds par- cions sabem que ho faran també oen •
Sens chkbte donaran Huiment extraordina- franca. Menor quantia entre danya Felisa
tants partan«itBris de Catalunya y l'arcalde
tí cijs de la mina de Pedralbes, foren dcsenyor Sostres, esperant que no hi mancaran ri a l'acte'Is comucos anunciats en d csu - GOdl y don Eduard Jaumeandrcu.
tell dd ball esmentat
Conferencia
Jutjat de l'Universitat. Pobresa enlre do- sdgna's els senyors següents pera formar sa
tes 'altres autoritats, que estan invitades.
nya Fnmdsca Soler y donya Antxxnia So- Junta Directiva:
Pera cloure'l d d e de coníercjiciefi d e ^
L'Associadó Aulonomisla Rcpublkann de ler.
President, doctor don Joan Bassols; Se- s i d ó de' la finalitat d d Grupu OteJà J * , ^
*
TRENS ESPECIALS
ta Sagrera organisa un ball de disfresses
cretari,
don
Antoni
Raventós;
vocals
'don
Secdó primera de lo criminal. — Jutjat
Protecdó legal dels Treballadors, n o~ ,
pura d dia 20, a la nit.
de les Dresaancs. Per estafa, contra F. M. R. Frandsco Garrigi, don F. Xavier Sanlon- sa aquest una en ta*iostra pnmc™
Diverses comarques enviaran a Barcelona
,._,„» am'"
*«
Jutjat de Ics Drassanes. Per amenasses, ja. don Frandsco Juanko, don J. M.« Tin- cultoral, l'Ateneu Barcelonès.
S'avisa als suscríptots que's re- Un ATUI oonlingcnt. Algunes, com Jcuateda
toré, don Pere Xirinachs, don Joeep PoDemà dissabte tindrà l'.oc en el magnífic contra J. D.
El
cooierenciant
serà
nostre
"
"
^ T t a dofy
d
Penadís
han
demanat
trens
especials
pepartirà la setmana entrant el tercer ra Ls associats de I T n i ó
j^irlocal de «Catahmva Nova* y tAtencu de
Jubjat d d Nord. Per dispar, contra J. M. tau y don Gons d Jaumar de ta Correm. don Frandsco Leyre», vispresident ^
volum corresponent al segon semesta casa ,y que tou un dds primers n au
Es encara nvjpnrurar fer càlculs, però's pot l'U. F. N . R. del DtaTiete lli». Sant SSm
Jutjal de l'Audiència. Tres per contrabàn. nTrre, t l » ! ^
que oss^iiran a l'Assamblea uns püci, 6, BRgon, un extraco-dinari ball de <fc dol y un per furt, contra E . G.
tre de 1911, y poc després el primer swogurftr
Segons estatística tormada per ta Socie- so al Grupu.
dnc mil associats dels quinze mil amb que fn-sses, adjudicantse valiosos premis fe les
La
conferencia
d
d
senyo*L
avre'^ ^
Secdó tercera —- Jutjat de Uotja. Per tat d'Atraedó de Forasters amb ctatos ofidel semestre actual.
compta I Unió.
senyoretes que llueixin millors vestits.
abusos dosbousslos, contra E . E .
cials d d gabinet d'idenlilkació de ta que- lloc probablement d dissabtes
corrent.
caneeUer j
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AFRICANISTA

i

La protecció legal
dels treballadors

De l'Ajuntament

Del Govern civil

L'Assamblea
dels vinyaters
catalans
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RIBUNALS
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Nons cursos especials y generals de tots els idiomes pera senyores y senyog
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f H PoWe Català,, — Divcmfres 16 dé febrer de 1912
Reprodnccld d'aa MssU

C R Ò N I C A

DE

Havent mostrat ei Museu de Cienci** Naturals viu interès en obtenir una reproducció
del curiós exemplar de «dfcpoldocus» tptà's
oonserva en el Jwuseu de Pfllsbnrgo (Estela
Units), el rei va pati-oeinar aquest dositg y
practk.Kles les oportunes gestions pel ministre pknipotencim d'Espanva a WiishingUm, el proprktan del susdit Museu nordamericó Mr. Andrew Carnegk ha disposat que
Madrid, 16, de J a 3 matinada se procedeixi to* seguit a vuidar un molllo
d'aquell gegantesc rèptil nnlidiluvià qu;il reL·Ajnntament madrileny
producció podré ésser admirada a Madrid
dintre d'alguns mesos
Demà, a k s deu, pendrà possessió de ta
Els camtsionats Imc-navarros que's troArcaldia de Madrid ei senyor Ruiz Giménez.
ben
a Madrid visitant al minislTC d'Inslrucdd
L i donarà possessió l arcalde sortint, senyor pública
[wra insistir r n que's concedeixi auFranc os Rodríguez.
tonomia a les dq^utaciom de les Bascongades
Avui se feien càlculs a l'Ajuntament res- y de Navarra pera nomenar els mestres d'Inspecte a lo que podia ocórrer en la sessió trucció primària.
pròxima.
,
,
Don Amalio Gimeno repetí an els visitants
Hi ha qui opina que tols els assumptes que ell no n'era partidari, per considerar
de l'orde del dia quedaran sobre la taula, que'Js mestres són hinciouaris de l'Estat, pcmentres altres creuen que no pot demorarse r6 q w , desitjava que'l Consell de ministres
per un moment assumpte de fem vital in- sigui el que resolgui l'assumpte.
terès municipal com el de l'arbitri de pe'Afegí que en tís dos Consells cefeHray
sos y mesures.
dap-reromenl no hi hagué temps pera tracPera tractar d'aquest plet celebraren di- tractar de l assumpte.
ferentes reunions els regidors y segons noL a comissió vasc-navarra
ticies, els republicans y els socialistes són
partidaris d'interposar recurs contra la reEls comissionats bnsc-navarros visitaran desolució governativa. A dits regidors va unit mà a l senyor Canakjas pera tractar d'aquest
el vot d'un monàrquic, el senyor Gurich.
assumpte y també de la qüestió de les opoTambé exposaran la seva opinió en el sen- sicions a notaries.
tit de que'l gravamen se cobri en els merEls individus bilbaïns de la citada comiscats pera tréureli io que pugui tenir d'antipo- sió se proposen retornar el dissabte a Bilbao.
pular y de recordatori del suprimit impost
E n Montero R í o s , m a l a l t
de consums.
i
Per troborse malalt no ha presidit ovui el
En ei municipi hem sentit dir que'l noü arcaldo so mostrarà partidari de recórrer a Ja senyor Montero Rios la sessió dol SenaU
via contenciosa.
Pera tractar d'aqujest y altres problemes
municipals estigueren aquest maíí a casa del
senyor Canakjas ejs prealdes entrant y sortint

F O R A

Informació d'Espanya

propòsit de que la llei dd reclutamemt Be menf y afirma qUe la gestió dds llibcrafci
apJitpii sinoraament, pOTiant a la «Galeta» ha àçfil beneliciosa pera la Hisenda.
[ss modificacions que siguin precises y no
Invita a que's discuteixin les seves afirmacions.
alterin l'essencia de Ja llei.
orde moral y de caràcter material que I Ban
Se sospen el debat y s aixeca la sessió.
Adverteix que ja s'ha concedit tina pròrI p p í l TELÈFON
indult a persistir en son ferm propòsit de que roga pera ei pagament de quotes militars,
l'aplicació de la llei no sofreixi el més pe- però que tota aquells que,han contret el
TELÈGRAF
tit aplassament.
1
compromís do pagar seran inexorablement
Madrid. 15, de 10 matí a 9 nit
Les raons que s'han exposat ea contra perseguits si no compleixen d compromís.
d'aqurixa aplicació no han convensut al seLo que no pot concedir es l'aplassa(ment
S e s s i ó del d i a 15
nyor Canalejas n i a cap dek consellers res- de l'aplicació de fa IM. Pera això, si Jos
ponsables.
precís, reclamaria el vot dels seus amics,
L a «Gaceta»
A Ira 3'50 obre la sessió el senyor López
Ei Senat Ua Bmés ja d seu dictamen, ro- unint al seu reeultort la vida o mort del GoMunoz, amb escassa concorienciu y ocupant
coneismt la sinceri lat amb que ' l Govem ha vern,
í
I , S r t r c t e fixant, pera l'any 1912, **» P'
ei banc del Govam els ministres de la Godesenrotllat els preceptes de la llei, y sols
E l senyor MARTIN SANCHEZ pregunta vernació, Guerra y Marina.
I.
1000 de k s fianses oonstituides (tes
queda modificar alguns detalls que en res si es precís o no que vingui al Congrés pi
LantítO* qi« d«ien abomr les companyies
Pnogs y preguntes, t— E l senyor SANCHEZ
alteren lo substancial de les bases aprova dictamen modificat pel Senat.
dTsegius y societats mútues aulorisades per
ALBORNüZ demana que en el reparUmeaü
des.
Ei
senyor
CANALEJAS:
No
es
precís,
perJn»ts de registre.
del crèdit pera socórrer a les regions perEl Govem no admet ddsousió sobre lo que què "s tracte, «n ks modificadone dei SeuaJ, rudicades pels temporals no siguin oblidaRelació reclifioada de3s articleB o produc^ para l'adquisició dels quals sTadmet Jn qu eja esta sancioamt y portarà a la «Ga- de senzilles advertències que aquella Cambra des algunes comarques.
fa al Govem després d'haver aprovat la seva
^ . ^ n w c i a estrangera en els serveis del ceta» les modificacions que s'hi fessin.
El senyor BARROSO promet atendre f i
D(asprés del Consell, el rei ha firmat di- obra.
pnec. i
|
fcranls
decrets,
entro
eíls
un
nomenant
arRectifiquen
tols
tres.
'
^ w l g u f i Q t se signifiqui a doni Fnmcisoo
E l marqués de IBARRA' demana socors pecaldc
de
Madrid
a
don
Joaqpuim
Ruiz
GiEl senyor MACIÀ eíxplana la seva pnun- ra ei districte de Chinchón, provincià (de
rarrilto (kwiero, inspector de primera easeivansa, la gratitut ami, que s'hto
ds ménez y altres, respecte a. asessisps y tcas- ciada interpeitació sobre la política navaL
Maklnd. , ;
Comonsa censurant ta política finandera
t^balls que Ua reahsat pera dotar d t d m c í s faclons Ien la magis traliurBL i
E l senyor BARROSO promet aténdrei.
dej Govem, al qual diu que, amb tot y desa ks escoles de Vülacarraio.
Vaga ea porta
E i comte de ORGAZ prega al ministre
atendre
l
a
instrucció
y
les
obres
públiques,
Aprovant els pressupostos formutefe per les
de
Ja Governació que proibeixi les propaFa pocs mesos els ob rers de la compa- tampoc aten a Ja defensa nacional y altres
insiícccioiïs de repoblació forestal y piscícola
gandes pomograUquièp y el foment de la prosnyia
de
ferrocarrils
andalusos
se
dedararen
rams
de
la
activitat
nacional.
que s indiquen, pera els treballs que's mentitució.
/
en vaga, solicitant, pera reantegrarse ai treManifesta que lindrEi moll que dir de ks
E
i
senyor
BARROSO
ü contesta, negant
la supressió del Mpntepiu que amb ca- operacions d è guerra que's realisen al Rif,
dlSrfi(!uff«: P°ra els treballs del perfm^ ball,
qpe
en
aquesta
mataria
se
vagi de mal en
ràcter
pbUgatori
Itavia
creat
dita
empresa
però renuncia a pariarne, perqué'l senyar
' de ja secció de les dunes del Nordesl
pitjor,
sinó
tot
Jo
contrari.
Llorens, que ha sigut testimoni presencial, se
de la península 21,790-30 pessetes, y pera ferroviària.
Rectifiquen tote dos.
Anà a Madrid «nia comissió d'obrers pera proposa
ferho.
1.
2 porírreíe segon deí mateix lloc pessetés
Orde del dia. ,— E i senyor PICO, en nom
gestionar prop del ministre do Foment pna
Recorda que quan el senyor MaUrB va de la comissió, retira d dielamen sobro'l
Comunicacions m a r í t i m e s
fórmula
que
donés
solució
a
la
vo^t.
pnsentar
ei
projecte
de
construcció
de
la
Aprovant d pressupost formulaí per la insprojecte
de
Hegüimadó
de
rotumeions
arbicocrou
1 mvxíó de repoblació forestal y piscícola per El senyor Gasset va parlar amb els direc- esquadra va fer ja manifestacions de censura traries, y no havmthi en l'OTde del dia més
La Comissió del Congrés que enten en el
SABADELL, 15 de febrer. — Al Centre
L import de 21,210 pessetes, amb desd als rcclors dels ferrocarrils andalusos, conseguint respecte al criteri que a Espanya sc·ueboan aasKmptes que discutir, b aixeca Ja sessió. projecte de reforma do a lllei de Comunicacions marítimes, ha acordu obrir una iu- Autonomista de Dependents del Comers (y
L'os q«» ocasionin durant el corrent any que l'ingrés en d Montepm -se £és por (ex- els Governs en lo que's relacicina amb la poformaci ó pública escrita, desdc domà; fins de l'Indústria hi donarà una conferencia don
lítica naval
. . i
lels treballs piojectoís pera la primera par- clusiva voluntat dols obrers.
el
dia 26 del corrent y desdc aquest dia Joan Grau, qui disertarà sobre «ConsideraLa
Companyia,
complint
l'acord,
va
torloda del perünelre primer de la secció pnAfirma que amb d pfan que avui se soal primer de mars una altra informació pú- cions econòmiques y socials», el dia 18, a
nar les quotes ate obrers que bo soíicitaren guieix onami a Un pressupost de Marina de 166
hnoa de la conca del riu FrancoU
dos quarts d'onze del mati.
blica oral.
] Aulorisanl a Itnginyer quefe del sema y el Montepiu ha continuat funcionant amb milions de pessetes, en la suposició de que's
els
socis
que
quedaren
adscrits.
'd'tstatístúJi do ta producció forestal la intínguin do fer, com ha anunciat ei senyor
Entre Is obrers no partidaris dei Monto- Miàíwak 9 cujrasso'fe, 3 creuiers y els deslroiers D i v e r s e s
vereió de 10,000 pessetes amb destí a c^ia,
impiíssió y gastos pana la fommt*! y pjuWica.- pài negoa algun descontent y se tan treballs y '.OTpilkirs necessaris.
Mt'Iilia.—In pcJida segueix la pista dels
pera aoudir a una nova vaga.:
ció dtetatístiqufis.
j
Eníen, que seria molt m é s venteljós p o n autors dels assassinats comesos en l'horta de
ei país que en lloc de oonstruirsc grans cui- Frajima. Se sab que dos dels autors perLleis a l a s a n c i ó
teneixen a la cà]>ila de Benisidei y que
MLa M a n a n a , ,
rassats, se construïssin vaixells m é s petits. un
públicSi a Espanya, amb un banquet, en ds
altre es de Benisaid.
que's pronunciaran brindis entusieste. y paLa
mesa
dei
Senat
ha
sotmès
8;
k
sBneió
Diu que amb aquesta classe de barcos
En son article de fons refereix lo supcefit
—A bordo d'un vapor francès arribaren
triòtics.
tti la sessió d'ahir del Congrés, dient que'l regia k s lleis darrerament aprovades pes- Br y artiÜBnt bé ks costes se comseguirSa una 32 cavalls destinats a les torses regulars inS'acordà, per a d a m a d ó , demanar a te Aprojecte de llei creant el votuntariat en d questa Cambra, tels com ei crèdit pera so- economia important en èl pressupost y festeria dígaics. •
D i s c a r s de l a c o r o n a
cademia de Stokolmo, Ja concessió del preexercit d'Africa, se tou amb nuHta suavitat, córrer als damnificats per les inondacions, la millor atesa la defensa nacional.
—lla arribat d'arribada forsosal vapor corI-ondres, 15. — En el discurs d d trono, mi Nobd de literatura an en Pérez Galdós.
Ltegeax detalls de lo que ocorre sobro'I reu dc les plasses menors.
com barco que's bota a l'aigua, y que |no cessió d'uns solars n l'Ajuntament de Sanpronunciat en l'obertura d d Parlament, se
tander
y
dues
pensions.
—El
general
Arizón
ha
visitat
en
ITiospartíciufor en altres nacions.
obstant els anuncis do fers mals y molt foL a v a g a de B n e n o s A i r e s
constata que són amis>!oses les relacions de
Anahsa detingudament el pressupost del pifal dei Bon Acord als soldats malalts que te Gran Bretanya amb toies les potencies.
ns-i mes obstruccions, ja està feta Ja reforma
Vot particular
estigaeren
{H-esoners
dels
rebels.
Entregà
cent
BuenoB
Aires, 15. HS Una comissió de
ministeri da Marina, pera deduir que lo que pessetes a cada un d'ells.
del reglament de la Cambra. \
Diu que'l Govem està disposat, així que's carrüaires yaguisies fila manifestat al presiDavant la comissió de Pressupostos de). so gasta y i o que s'ha de gastar no teta
Tr-S'ha obert una suscripció pera socórrer presenti una ocasió favorable, a ossodarse dent do te República,, senyor Saenz Pfcfia,
«•El L i b e r a l , ,
Congrés efa conservadora Jr efc republkans en relació amb els recursos del Tresor.
a te viuda del pagès assessinat a Frajan. a les demés potencies pera una mediació que ïnícamení rependron d treball en d
Queda eí senyor Macià en Tíis de la pn- "-i-Dilluns ge colebrara una funció a benefici entre Italià y Turquia.
Comenla esi rarlicie de fons la aprovació han preseníal un vot particular sobre i crècas da que fes compon\ies accedeixin a que
d) la reforma del reglament del Congrés, y dit de 1.250,000 pessetes, amb destí al Cen- raiila pera demà; sospenentse Li inlorpefeció. dels soldats ferits.
Declara que Anglaterra y Rússia cerquen siguin rdntograts en sos llocs ds voguisteis.
tenari
de
les
Corts
de
Càdiz.
El senyor LLAGARIA se mostra extranyal
£a la afirmació de ipe lot queda igual que
d medi de posar d Govem de Pèrsia pn
Demanen que'l crèdit se redueixi a 600,000 y protesta, en ïiMn de la regió vatencfemH
E I duc d e L u x e m b u r g
abans, havent esquivat les forses polítiques,
condicions dc restablir l'orde en el seu terd"una
proposició
de
nova
pròrroga
pera
ia
por recíproc instint de conservació, k s topa- pessetes, dcsiiaoirtse de elles 300,000 pera
Mudrid. 15, de 11 a 1 matinada ritori.
Parfa, 15. i — L'tfExcdsior» diu que està
gaslos dels presidents de ks Cambres y del construcció ded ferrocarril del Graó a Vlllades.
Diu que Anglaterra observa una estricta malalt de gravetat d gran duc de LuxemFerrocarril elèctric
Consideta que queda la qüestió tan a l'ai- president del Consell, y 300,000 pera el mo- rtueva de Castellón.
tetel'descnllàs.
actiiut de no intervenir en d s afers de Ja bmg, tementse un
nument.
>
Exposa eis antecedents de l'assumpte pera
re com estava al presentarae, no obstant les
Ha sigut aprovat al projecte de ferrocarril Xina.
En els pocs rotllos que s'han, format pn demostrar la irrvprooedencia de la nova pròr- etóctric de ^allvidrera a Sabadell y Terrassa.
arrogàncies provocatives del Govem.
Expressa te satisfacció d d r d per la aou"
el Congrés se comentava la situació en que's roga.
lli<la
de que Ite sigut objeato a la lndia\ y d
"El Debaté,,
Els snplicatoris
troben els minislres d'Hisenda y de InsttWiAcaba dktot que te. llei proibedx te Concesseu reconeixement pds testimonis de simpaLisboa. 15. ^ Els arquebisbes de Bro^p
aió
Pública.
sió
do
pròrroga
a
ks
companyies
que
psPublica un article sobre la campKaya tMEl dissabte se nomenaran ca el Congrés tia que bia rebut amb ocasió de la mort d d y Portelegre y d bisbe de Lamego han sigut
Alguns
asse^mmi
que
no
tenferan
en
dimitan m quobra o que ten tel sospensió de pa- tres lliberals, dos conservadors, un republicà
aana\ pels treb&UadOTS del camp oprimits,
crindemnatB a dos anys de desterro fora de
y un jaumista pera dictaminar sabre'ls supli- duc de Ftfe.
que comensarà en el milxng blater que ba tir els senyora Rodrigaiiciz y Jimeno.
Espera d mefoarca que les diferencies en- la respectiva jUrisdicdó.
cataris.
El
ministre
de
FOMENT
diu
que
S'enlede tenir lloc a Palència el dia 14 dlabiü
f—El clero de Lisboa ha devat al Govem
Presidiràl a comissió un exministra lliberal. tre'ls patrons y obrers se olucionaràn satisrarà de l'assumpte.
próxini.
Una protesta contra Ja supressió dds arxius
Formuran part d'eila els senyors Sànchez factòriament
El
senyor
ZULUETA
(don
Lluis)
denuncia
Convida en els bbters de les demés reGuerra, Domínguez Pascual y don MdquiaAnuncia que'l Govem presentarà projec- parroquials, coosiderantho com un atac n
que a Barcelona nois coippjeix te Uei fkl des Alvarez
gions aque s'organisin pera la oelebració de
tes
sobre te situació de la Iglesia al país de te ndigió eató&XL
'
una assàmbtea magna, doncs la unió fa la Manifestacions d e l s e n y o r C a n a l e j a s descans dominical
E b tres lliberals seran elegits entre'ls tren- Gales y sobre la reforma de la l l d latoc— A l Senat el president ha fel l'dogi d d
El
seny™CANALEJAS
reconeix
qWe
la
Uei
Ha tomat el senyor Canalejas a desmentir
ta diputats d'aquell partit que ho hagin si- toral y les Snseripdens dels electors.
toisa. ( . \ \
baró
Óe Río Branoo, ministre de Negocis
els rumors que Ja prempsa extrangera acull del descans dominical no's compleix per al- gut més vegades.
exlrangers d d Brasil, y ha proposat com a
«•El P a í s , ,
EJs diputats radicals se proposen demanar D i s c u r s de M r . A s q u l t h
de ocupació de Arzila per nostres tropes, fo- guns elements de Barcelona y d'altres poblamanifestació de condol y de respecte, que'ls
Diu cn la seva editorial que l'aprovació dc namemtantla en ks visites que'l senyor Fer- cions y diu que això obeeix n que no fot ai Congrés que Ja reforma del reglament de
senadors
permandxin en sdfcnei als escons,
la
Cambra
no
regeixi
pera
Is
suplicatoris
que
Londres,
15.
—
A
te
Cambra
dels
Comuns,
la reforma del reglament d l Congrés es Un nàndez Silvestre fa a dita pobbció marro- ed públic està conforme amb dita llei.
en. Pactualitat estan pendents de resolució. Mr. Asquith pronundà un dxscurs sobre Ja durant deu minutu. !
Considera que'l remei es difícil perquè se
wtifugi que té qirelcom d'artifici per defen- quina.
(Així s'ha fet
situació jntemacioeial, deplorant que en ds
sa do la llei virarà pera enrobustir ta coHa dit el senyor Canalejas quie'l petayor requirü'ia gran extensió en els medis coerciBaaquet
Després d Senat Ua aprovat d projecte
darrers mesos hi hagi liaguí núvols que entius.
fradia dels tes ta terròs.
Silvestre visita de (tant en tant al Raisuli,
restablint les garanties constitucionals.
El
dissabte
obsequíkirà
el
comte
de
Romafosquissin
J.es
relacions
rnglo-akmanyes.
Considera que la obra representada es jde sense que aquestes visites tinguin altre filíEl ministre de te GOVERNACIÓ decla- noaes al Govem amb un banquet
Demà d ' publicarà d «Diari Oficial:.-.
Anglaterra, ddgoé, no ha nonsat mai ien
les més antigues que's coneixen.
cans que'l d'actes de pura: cortesia y amis- ra quie ja ha aperoebut a les autoriílats pera
atacar
a
l'Alemanya.
Els
dos
Governs
estan
que fessin respectar la llei, però considem
tat.
Circalar a n ò n i m a
••El Imparcial,,
animats d d sincer desitg de viure en les
i—Es eslúpit pensar, ha a&^t, en cap me- que demanar que's compleixi d'una manera
millors relacions.
Diu
tLa'Goíirespondencia
de
Espafia»
que
Fn l'artícte de fons fa elogis del Govem na dTaveins n i .ocupació en tant t » trobin absoluta a Barcelona es demanar massa àl
els diputats conservadors han rebut una cirLord Haldane, que tenia d'anar a Berlín,
per haver aprovat Ja reforma del reglament pendents ks negociacions francocspanjyoks. Govern.
cular anònima dirigintlos tàrregs oer Ja dè- pera tractar d'assumptes relatius amb la UniHem rebut d número de «La Actualidad»,
ded Congrés. Recorda que l Govern del senyor
Nostres tropes no's mouran en cap sentit,
El senyar ZULUETA rectifica. Diu que Bs bil oposició que ían al Govem.
versitat de Londres va rebre l'encàrreg de que lo mateix p d text que per la nodrida
Maura, al plantejar aquesta qüestió en 1904 a no ser que passés alguna cosa d'extraordi- escandalosa te afirmació que lia fet el peaprofitar d viatge pera posarse t n comuni- míoamatíó, resulta interessant
fracassà.
nària importància y que avui se trot» fora ayor Camlejas de que ia llei no pot comLes tasques del C o n g r é s
cació amistosa y confidencial amb d GoPosa de manifest altres contrasts en la so- de nostra previsió, lüotivés te. intervenció plinse.
comte de Rotnanoncs a l'acabar la sessió vern alemany. H i hh haguí llibertat y franhitíó d'assumptes y diu que'l senyor Cana- dols soldats espanyols; però avui, tant per te
També hem rebut ds quaderns 9 y 10
Llegeix un document firmat por l'Associació dd13Congrés
conferenri.í amb el ministre de quesa completes en Ira explicacions canviades dd
tejas ha evidenciat posseir ventalgcs en sagaci- part de Arzila com per la cart do TeluaJn, de dependents de Comers de Barcelona ten
el «PortfoJio Folojyàíico
Fotogràfico ide Espafia^.
Espafia». E
Ell iprilüsçnda
y
amb
el
president
de
te
comissió
reiatívament a te vasta esfera de discusió. mer correspón B Àvila y d 10 a Soria;
tat,tactoy luabiütat, per lo qual s'ha de donar la tranquilitat es absoluta.
la qual salLnna que'l 98 per 100 dels co- do pressupostos del Congrés senyor Suàrez
Lord Haldane ha adquirit proves indiscu- a cada un h i te 16 heinnoses íolografíiCB.
l i nom més alt al Govem lliberal.
mers os no respecten èl descans dominical. Indàn.
tibles d d sincer desitg dc que regnin en- Aquesta publicació dc te casa Martin, enalteix
El ministre dc la GOVERNACIÓ diu que
El president del Congrés, parlant amb els tre ambdós països les millors relacions, sen- l'art y d boa gust
tornarà a donar ordes pera que's compleixi ;. riodistes, se mostrà contrariat per haverse
Accident carrilalre
se sacrificar ni debilitar per això les relala llei y que s'imposaran multes als infrac- romplicat el debat sobre'ls crèdits extraordons especials de cada un d'dls amb les doEa d küómetre 3 de la línia del Nord
dinaris,
puig
veu
la
impossibilitat
de
que
tors,
i
quedin aprovats entre demà y passat demà. més potencies. Dins d'aquest esperit ds dos
Ri passà^ahir un incident que pogué revesS e s s i ó d e l d i a 15
El stíayor SEOANE pronuncia un llajg
La miorpeladó que ha comensat a expla- Governs han examinat totes les possibilitats
61 gravetat
discurs en termes humorístics que fa riure rao- avui ef senyor Macià, ha quedat en l'or- d'obrar.
Ltoprés de Fransa y un tren do mercaD E LA BARCELONETA
S'obre la sessió a tres quarts de quatre. molt sovint a Ja Cambra.
do d d dia. Demà, si queda temps, seguirà
^ k s , que marxava en contraria direcció,
Presideix cl comte de Romanones y Be
Anuncia l'orador algunes intelrpelacions als la interpdadó
se creuaren en dit kilómetre.
Fort temporal
H o i · e a d e v i s i t a a l Olmpanmai·l
troben al banc blau els senyors Canajejas, ministres de Foment, d'Instrucció pública y
Ademés del debat bohre'ls crèdits extraorEl de mercaderies portava alguns vagons- Rodrfgàfiez, Jimeno y Gossct.
Mòdic públic gratuït
Omsk, 15. — Desde'l primer dia d'aquest
d i n a r i comensarà a discutirse demà el prode la Governació.
plataíormes carregats de travesses, y aquesS'aprova l'acla de la sessió anterior.
El mSoistre de la GOVERNACIÓ Ji con- jode de creació del Banc Agrari. Pera a- mes regna fort temporal de neus, sepultant
tes devien estar mal posades, perquè al moquesl debat hi ha deuianats cinc torns..
nombroses persones, sobre tot al disíricto Medecina y Cirurgia: dimars y divendres, do
Pregs y preguntes. — E l senyor MARTIN testa breument.
""^at da creuarse'ls dos convois van fregar SANCHEZ so quoLta dc 1'tocompümont de
Don Josep Zulucto ha presentat una propo- de Isehim, ont van extrets 63 cadavres.
sis a sd d d vespre, a càrreg d d
S'entra a l'orde d d dia y se llegeix \pl soció
inddenlal demanant que'ls privilegis de
ami> d departament de cuina de l'exprés, la llei de reclutament en diferents punts, en- dktamien del projecte de Uei sobre concessió
dodor Farreras y Munner.
Acord d<expalsió
<{ue disfruta d Banc Hipotecari cessin del
Nns gola y orella: dilluns y dimecres, de sis
proper al cotxe-resteuranl.
tre ells el referent a ks Acadèmics quó ban dte 16 milions y mitg de pessetes al ministeri tol, puig es lo que impkfeix que arribi t i
a sd d d vespre, a càrreg del docConslanfdnobla, 15. — E l Consell de minisEl de jnarcadertes continuà la marxa.
de donar instrucció militar als reclutes que de Foment, amb destí a carreteres y ports, esser una realitat e l Banc Agrari, que indubtator Moreu.
tres
i^eordà
expulsar
als
italians
si
te
esL'exprés s'aturà y els empleats recooe- obtin pel servei limitat.
hlament prestaria majors serveis als agriculy s'obre discusió sobre'l mateix.
Makl.í.s
dds ulls: dijous y dissabtes de sis
quadra
italiana
opera
al
mar
Egeo.
©«ren ei' tren y apreciaren lleugores (avéManifesta que la llei de bases Ite sigut
El senyor BERGAMIN defensa un vot por- tors.
a sd d d vespre, a càrreg del docnesi que incentínenti foren adobades.
dcsnaturalisadu en la seva esnaicia per una licular al dictamen.
P r e s a de p o s s e s s i ó
tor Fontana.
Després segui la marxa.
de criatures: dilluns, dimecres y
Sospensió
esmena admesa a la base segona y oitrà
Analisa detinguda mont la tosca del senyor
Río Jandro, 15. — Ha pres possessió d d Malaltiesdivendres,
de nou a deu d d mall,
De l'accident se donà compte tdegróific a la basc quinta.
Gasset en el ministeri de Foment.
La recepdó diplomàtica que demà, com mfinisteri de Negocis Extrangcrs cl senyor
a càrreg d d doctor Roio.
a Madrid y a la casa reial, pei-qué en l exDiu que'l Govem s'ha precipitat una miDiu que'l pressupost de 1911 ea lloc (de a divendres devia ccelbrarse em d ministeri Lauro Muller.
Assisi-uda a parts: dijous y dissables, da
prés viatjava la intenta donya Isabel, que ca, car aplica aquesla llei abans de comptar liquidarso, com s'enuncia, amb tres milions d ü t a t ^e sospcaidrà per tenir que assistir
o n » a dotze d d matí, a càrreg de
•narxava B Vkna,
O
b
r
e
r
s
detinguts
amb el crèdit necessari pera fer una enoerta- do superàvit, se liquidarà amb algun dèficit, cl senyor García Prieto a l'enterrament tfe
la cirurgia na donya Isabel Rabassa
Tant aquesta senyora com els demés viot- da lapbcació de la mateixa.
Bofill
,
Nova York, 15. — Han sigut detinguts fi
y que'l pressupost de 1912, després de te 'esposa d d ministre plcnipotondari dels Paï^ra no sofriren la menor mokstia; solament
Afegiax que com el Senat 'al dictaminar conoes&ió de crèdits extraordinaris demanats, sos Iteixos.
president y alguns membres significats de
Damunt d d férretre hi ha colocada una co- la Federació intemadonal d'obrers d d ram
61 sust natural.
en aquest assumpte ha modificat en alguna » liquidarà amb uji dèficit de més de vint
rona que han enviat ds reis,cosa
la
I
k
i
,
encara
qu»;
sigui
en
lo
accessori,
de construccions metàliques.
milions.
Magalhaes L i m a
sembla lo natural que'l projecle tom* al
Combat eis crèdits extraordinaris que's deElecció
L a q ü e s t i ó dels crèdits
P E R E COROMINAS
SeviUa. r - En l'exprés de Huelva ha Br- Congrés, com passa amb altres projectes do manen, per considerar que l'estat del TreBerlín,
15.
—
M.
Dove, radical, fafe sigut
«» Magalhaes Lima.
llei.
sor no permet tals aumente y perquè amb aA l'acabar la sessió d d Congrés ha sigut
la estació 1 esperaven nombroses comis- El senyor CRUELLS presenta una expo- quest sistema que s'ha inaugurat se va a objecte d'alguns comentaris d discurs del elegit vispresidenl d d Rdchstag.
1-0113 * republicans de tols els DMÍÍSSOS.
senyor Bergimin combatent la concessió d d S o b r e l e s n e g o c i a c i o n s
sició de la Diputació provincial de Barce- ta mina de l'Erari públic.
lona, reclamant contra alguns extrems de la
El ministre d'HISENDA l i contesta. Pro- crèdit de 1b milions y mitg de pessetes pera
franco - espanyoles
Arribada
llei de reclutament y demanant pròrroga pe- testa de les frases y calificatius que ha em- c ministerli de Foment amb destí a carreteres
y
ports.
Parts,
15.
—
Els
diaris
confirmen que en
A les nou del matí han airibat a Madrid, ra el pigament de les quotes militars.
pleat el senyor Bergamin y din que a no ésEl senyor Bergamin atacà al ministre do les negociacions franco-esponyoies. sds rosApoaa
aquesta
exposició
amb
algunes
conser
pels
caiiiicatiius
que
ha
llensat
l
i
quedaí n i ^ * 1 1 * ^ Lachar' el rei y tos poreoncs
Hisenda perquè dona la seva conformetat a
l'acompanyaren a la excursió cinegé- sideracions encaminades a demostrar que hi ria agrait per haver plantejat una qüestió tants crédils extraordinaris com se demanen ten ducs dUicullals: una rdatíva al ferro carril de Tàngea- a Fez y laltra referent a l'asha contradicció entre la pressa que porta el tan important.
y perquè maneja capritxosament les xifres sumpte financier.
k « ^ i ó d d Milgdja esperava el Go- Govern pera aplicar aquesta llei y l'artícla
Després d i u : A l'encarregarme de la car- pera fer creure que la situadó econòmica es
«L'Echo de París» afegeix: «Hem consenn y ks persones de la fiamilia reial. ,
adiciooal que's va aprovar, concedint un plas tera d'Hisenda me vaig trobar amb el pres- (üfcrmta de lo que realment es.
El pressupost anterior se liquidà amb dé- tit d màxim de les concessions y no podem
de
dos
anys
pera
te
seva
aplicació,
amb
l'obsupost
fel
y
amb
y
n
oaumei
de
dèficit
Consell a l palau
anar més enllà sense comprometre greument
jecte de que poguessin ésser Votats els crèNo es cert que jo hagi dit en cap oca<ió fidt segons, d senyor Bergamin y l'actual
EDICIÓ POPULAR
ku ^
('Uart <te doty,B 1111 cornensat al pa- dits necessaris pera. fer eficàs Ja implantació que arribaria a tancar el pressupost amb so liquidarà amb un dèficit de més de vint els nostres interessos.»
milions de pessetes en cas de continuar te
eL Consell ^ müxislres presidit pel (rei. dei servei mijiter obligatori.
«LJQ
Matin»
desmenteix
que'l
senyor
Gari
ua» quanliteit determinada de superàvit.
— 5.000 —
disbauxa de crédils extraordinaris.
ex
*nyor Canakjas, en son decurs, ha
cia JYioto hagi refusat part de les proposiPrega al Govem que atengui Ja exposir
Quan nosaltres hem inclòs en el pressuAl senyor Rcdrigààez li arribà a lo més | dons franceses. Està convensut de que'l Gabr1*1**' ks darreres noticies que hi ha soció que ha presentat y així s'evitarà donar post 35 milions de dèficit y governem amb viu l'argumemteció d d senyor Bergamin y
"^Negociacions fremeo-espanyofes.
binet de Madrid les examinarà amb sincer defet una lleugera exposició del desenrol- caràcter d'odioailat a una üei que deuria un pressupost que està quasi oquitibrat, no li contestà que'ls atrassaments d d Tresor sitg d'arribar a un acord, ja que M. Pointeniu dret els conserva dots a jiutjar Ja nos- y l'aumenl de gastos es culpa dds conservamew de ^ p o u ^ Lmterio^ smgukrment essor acula da amb simpatia per l'opinió.
El senyor CANA1LEJAS diu que no Jie- tra feina econòmica de la manera com ho feu. dors per la sèrie de projectes qual aplica- caré ha arribat al límit extrem de les concesDr»»^ ^ r e n t
a supücaloris y els repara
2 psssrres
sions.
HUNUS per l'Alta Cambra a l'aplicació de oesaita afegir res a lo que ja va expressar
Vosaltres ens demaneu compte dei des- d ó deixaren pendent.
La Comissió de pressupostos d d Congrés
u nova Ifei ^
recluiamènt.
al Senat a l'ésser ialerpctetf sobre aquesta nivelt y no debeu demanaria,, perquè vosG a l d ó s y els argentins
despatxà avui ds dictàmens rcefrents als crèaltres
sou
els
causants
d'aqucsil
desnivell.
Buenos Aires, 15. — La Lliga Republicadits
extraordinaris
que's
demanen
pera'ls
miha ^,0'IIUC81 " B p x t o ,
cjuefc d d Govern
En efecte, repeteix lo dit a l'Alta CamNega que's puguin conceptuar els crédils nisteris de Guerra v de Marina. Efemà's tor- na espanyola edebrà amb gran entusiasme d
cm,Jn«ral k s múltiples consideracious <k
ESTÀ EN VENDA EL. TERCER MILBS
bra, pera expressar que'l Gpyem t£1 ferm exlraoixlinaris demanats com. un maiveraar a w à a reunir pera despatxar ds que queden-! dia 11, aniversari de restabliment de la Re-
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«B Poble Català,, — Divendres 16 de febrer de 19»2

ESPECTACLES
Teatre Circo Barcelonès

Concerts

del grandiós i x i t del passat any, no ha reparat
en g'stos pera posar el ball a la categoria del
primer d'Espanya.—Detalls per cartells, y pera
invitacions en totes les sastreries y demés cstablimeats.

BOSSA D E MADRID

Palau ile le MÉsica CalaMa

E

LDORADO (Teatre de Catalunya). — CompaGRAM OIMCMATOORMF
Larra - La Riva. — Avui divendres,
Avui divendres, sessions completes, de qua- funciónyia
a càrrec de 1' Institut Benèfic BocM:
tre a set tarde, y de nou a dotíe nit.
«Secció moralisadora»: la comèdia en Ires actes
«Las de Caln y la comèdia cn un acte, «La Frade verimble ratrena, entre elles:
viana». — Demà dissabte: última fnnció a beneRIOUE/.AS MAL ADQUIRIDAS (700 metres) fici dels ferits y larailies dels morts en campaDOKLE EOUIVOCACION ( Vitagraph )
nya: «Mariana de sol», «Los intercses creados»
DRAMAS DEL ADULTERIO [ 800 metres) y «La victorià del general». — Dilluns, Benefici
Avui, estrena entre altres,
de Carlota Plà: «Puebla de las mujeres» y estrena «Con plumas de pavo real».

La mala planta

Avui, divendres, a '/« de dèu del vespre
I Concert per l a r e i a l societat

f Emludlmntlna o h o r a l }
Localitats: a taquilla.—Demà, dissabte, segòn concert per la reial societat «Filarmónica Cordobcsa». Localitats: Casa Dotcsio,
magatzem de música, i y j , P. de l^Angel.

Teatre Apolo

( 850 metres Ambrosio)
Avui divendres
J P r * . » CJS
EOOKiTÓMIOW
DESCANS
Dcml, dissabte
Pales sense entrada, 1 pesseta; butaca de prelerencia, o'so; entrada a platea, o'2S; primer per última vegada el grandiós programa,
pis, o'i 5; segon pis, o'io.
^^^^^^
€7
s o l de l a
h u m a n i d a d

ROMEA

X a
l i b e r i a d c a i d a
(segona part de «EI sol de la humanidad»), dos
drames, dos. — Diumenge extraordinari programa.

Companyia còraic-dramàlica de l'eminent
primer actor

RICARD C A L V O
primera actriu
nA.ir·EiJ-A. A n

FRONTÓ COMTAL
Avui, gran partit a les quatre tarde. Rojos:
Germans Casaliz. Blaus: Chaba y Carreras.
Entrada, I'SO pessetes.

D x A .

Avui divendres, nit, a un quart de dèu;
primer, l'entreteniment cMaftana de sol»;
segón, segona representació del preciós
drama cn tres actes de l'Echegaray,

aJLE 13

T XX n

O

<f> a v i I

De mala raza

o

y les primeres tiples

A. Casals y M. Danerier

y «El Flechazo. — Diumenge tarde, «Josefina», «El castigo sin vengauia» y «El Flecha o. — Nit, «Josefina», «De mala raza»
y «El Flechaio». — Se despatxa a Comptaduría.

«T.

y 1' aplaudit baríton

I00'9D
93'00

451*00

186'00
«75'50
«4'75

78'00
I07'75

27'2I

Avui, divendres, tarde a un
SAflASy
quart de sis: Butaca, 70 cèntims; entrada, 22.—
Escullit vermontli (3 actes), «La Comedianta»,
un dels grans triomfs de de A. Arrieta y M. C a v a l l e r i a r u s i i c a n a UTOR
Fern indez. — Nit a dos quarts de dèu: Butaca,
Nit: Funció entera: entrada y butaca, una
2 pessetes; llotges, 10: entrada, O-JJ. Primer,
(rialles) «Efe tos del divorclo»per la Montoro peseta; entrada general, 0*35. — sis actes sis —
y Pepln; segon, estrena a Barcelona de la sarsuela en dos actes y quatre quadros dels celebrats germans Quintero y mestre Vives,
y l'òpera

La Tempestad

Ideal C i n e

E l lego de S. Pablo

Anita la risuena

DIA DE MODA

Obllxaclona comptat
Oper Dtaer Pipai
Se despatxa a comptaduría sens aument de
de grandiós èxit en el teatre Apolo de Madrid.
Nordd'Bspk, prior. Barcelona. 83'25
preu.
Quatre decoracions noves.
—
Lleida, Rens, Tar
Últims dies de la pelfeola de la
—
Villalba a Segòvia.
M ' M 98-35
>M»<
—
c*p. Alm. VaL Tar.
96*50 96*75
ÏIS1TA DE 1 1 EL REI A W A
—
Osca a Fr.*, alL Un.
98*35 66*25 96*50
Divendres, 16 de Febrer, gran ball artístic de
anit) Dioiia deleueseenis inoiidaeions Mines Sant Joan Abadesas.... 81*50 81*00 81*50
disfresses a dos quarts d'onze dedicat a l'aboTarragona a Barc. y Franja... 58'25 58*25 58*50
nament d'aquest Teatre; presidiràn la festa les
H
o
t
o
l
R
e
a
i
a
u
r
a
n
i
tiples de la companyia. Gran premi de
Madrid, Sarag, Alic, seria A. •
106 50 108*75
amb calefacció a vapor
'cATRE COMTAL Y GRAN CINE BOHÈMIA —
—
—
— B..
103*75 104 00
Obert
dia
y
nit.—Gabinets
particulars.
u n a
u n s a d'or
—
—
.
—
C
Avui
divendres.
95*75
95*75 96*00
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
—
—
— a.
95*85 95*00
a la disfressa que llueixi la disfressa mès artísC o b o r t m dmuda B pmammlom
tica. La Sala estarà ricament adornada, am gran
Madrid a Barcelona, directes..
Atraccions Americanes
devassall cie llum elèctric; batalla de confetti,
—
— Reus a Roda. 57*25 87'25 57*50
serpentines, boles de neu y bibelots. El ball seScenic Railway, Wàter Chute, Bowling
Alm. VaL y Tarrag, no adher.
62*25 62*75
rà 3 gran orquestra y s'execularàn alguns nomAl oys Cako-Walk, Casa encantada. Pa77'75
78*09
78*00
—
—
adherides..
bres de les operetes que major èxit han alcanlau de cristall. Palau de la rialla. Pas44*80 44*75
Mad. Zam. Or. Vigo, em. iSSo.
sat fins • la data. A divertirsc toquen.
seigs, etc
44*50 44*75
«Bebè en Marruecos>, < Maravilloso fluido»,
_
_
_ 18SJ.
XXxxtxretcl«b, 0 * 0 0 y r t n w
«Primera
discòrdia»,
«Orgullo
de
tndio»,
«His79 00 79'50
—
—
aerieGyH.
Gran comamb dret a escullir una atracció.
toria del Colorado», «Toto Doctor», «Su obra Astmias, GaL y Lcin, inseria
panyia de
maestra», «Pathé Revista», «Beut es miope», y
—
—
3,* hipo
r·
sarsuela y opereta.
les de gran èxit
Valladolid a Med. de Rioseco
RESTAURANT DE LUXE
Servei a la gran carta.—«Chef» de Paris.
Madrid, Càcei. Port, sèrie í » . I84'M IM'50 105*00
Concerts diaris per la
—
—
— a."
ST'C^XX
95'7S 96*25
ORQUESTRA O E TZIOAMES
•>?... « r - «>
—
- 3.'.
Tramvia directe, sortint cada ao mi-1 J ctx*
— tots els cent. impars.
nuts, desde la cantonada del carrer Cray*
Basc-Astarià,l.· hipoteca . . . .
Totes les nits a les dèu,—Dilluns, gran debut
wickel a LA RABASSADA. Automòbils
104*50
104*
desde can Gomis a la RABASSADA. CaDemà dissabte interesaants estrenes en Ics Carinena a Saragossa. . . . . . . . .
rruatges desde'l Tibidabo a LA RABASOlot a Girona
94*00 94*50
quals figuren:
SADA. Automòbils de luxe directes,
Companyia General Tramvies
96*00 96*50
sortint desde enfront a la Porta de l'Àngel, cantonada Santa Agna, fms a LA
— An. Tr. Bar. Ena. G
del «EtoUe Palace» de París.—Diumenge, dues
RABASSADA, de onze matí a onze n i t
94*75 95'25
grans fun ions, tarde. »La novela de («hora»,
— Tr. Bar. S. A. y etí..
creació de Pilar Martí, y
181*75 102*25
— Barc Klec. (juliol)
93*25 93*75
—
—
(abril).
Companyia Transatlàntica . . . . 95*00 94*75 95*25
Nit, «Mariana de Sol» y «Eva» grandiosa ope80*50 81*00
Canal d Urgell
reta, la m s discutida, la més hermosa de quan77*50
Soc
Gen.
Aigües
Barc
(jnlio')
77'09
tes operetes 8' han estrenat fins el dia. — D o s ú l t i m a b a l l a d e d i a f n o s a o a ,
H ' M «3*50
UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tots ds
—
_
_
..r.!, .
VE1KULA y JUTJEULA. — Se despatxa a per les nits del 18 y 20 de Febrer, en el «Gran
00'75 181*25
dies. Coberts desde pessetes 3-50 Els di- Comp. Gen. Tab. de Filipines. .
comptaduría.
Teatre Espanyol., NOUS CONCURSOS gran vendres,
bouillabaise.
Dissabtes,
menú
corrent
78*00 76*50
General
Sncrera
d'Espanya...
sorpresa, 7GO p e s a e f o s de premis en y vegetarià.
m o í à l l O m Pera palcos y tiluls en els llocs de
Comp. Asfalts Asland
costum, enc.irrecs a la taquilla del teatre y per
96*09 96*50
—
—
preferents
més detalls, Méndez Nddez, 3 y 5, colmado.
Poit de Barcelona, em^. 1905
—
—
— 1908
—
— CircuL 1909
Gran ball de d sfresses orjanisat per la So- LA
BOHÈMIA MODERNISTA
cietat Mútua de Mestres Sastres LA CONF1AN—
-•
— 1910
ZA, a benefici de la Caixa d'invàlits de la maRONDA SAN ANTONIO
—
—
— 1911
teixa. GRAN CONCURS DE SOMBREROS,
Port de Tarragona
101*25 101*75
GRAN CERTAMEN DE TRAJOS. Vuit va- Dissabte 17 de Febrer. — <MMJ» B A L L O E
Bonos pref.—Comp. reg. Ebre. 94*80 94*00 94*59
liosos premis y dè i accèssits, que s'han expo- D I S F R E S S E S . - S a l a d e ü a l l l a m ó a
Foment Obres y Constrac.... 98'58 98'50 99*00
sat en la «Sastreria Modelo», Rambla de Cana- g n a n d e l m ó n . - Adornat y iluminat y amb j Y f o v i m e n f
d e
] $ o r s a Comp. Cotxes y Automòbils
97*M 98*00
letas, y que seran repartits per un jurat com- un nombre incomparable de disfresses; gran
petent, compost de tres afamades modistes de concurs de dislreses amb valiosos premis. En el
Siemens Schuckert. Ind. El c
98*28 98*25 98*78
soml-reros y cinc eminents artistes.—Gran ba- concurs del dissabte se concedeixen 13 valiosos
Segueix el mercat eacalmat, registrantse Societat Valenciana Elec
101' 69 102*00
talla de confetti, serpentines y boles de neu.— premis. La concessió de dits premis s'amplia en conjunt molt petites variacions. L'Inte- Navegació y Indústria
92'SO 93*00
La sala estarà esplèndidament illuminada amb segons el nombre y gust dels trajos. Nou ball rior, a l'obrirse la sessió de Borsa, ha comen96'25 96*75
rnultitut de bombetes elèctriques baix la di- aont hi acudeixen les bones famílies. — Nota sal amb alguns cèntims més alt que la coti- Societat Carbons de Berga
recció del senyor Pujadas y adornada amb rics important La junta obra un ab^no extraordinaA c c i o n s f£ de mes
tapissos y gran profusió de Hors y plantes per ri pera els tres balls següents: Primer, dimars sació d'ahir; al borsi de la tarde ha perdut lo
Oper. Cada acció pies.
el sertor l'onsà y el sertor Vittals, estrenantse, de Carnaval; segón, dissabte de pinyata, dia 24 que havia guanyat al matí. Els Nords y A l a magnltica y fina ai ombra.—Gran orquestra.
F.CNordd'Espanya
479*25 479*25 479*58
Febrer y trrcer, gran ball de la Micarema, dia cants han perdut alguns cèntims.
NOTA.—La Comissió organisadora, en vista 9 de Mars. Clausura del Carnaval particular.
A París tanca l'Exterior Espanyol a g$"Jo; — Msdrida Sarag y Alac.. 472*78 473*00 473*25
PROGRAMA EXTRAORDINARI
PRECIOSES ESTRENES

Teatre N O V E T A T S

LA R A B A S S A D A

Corazón de pescador

SEDUCCIÓN

m

Teatre Novetats

Casino partitnlar - k s Taris

La Chrysis

Los amanies de Teruel

M

Teatre Novetats

Dissabte, 17-Carnaval 1912

ISflefeto ile 1912

BIBLIOTECA CLÀSSICA CATALANA
8 4 , TTxalTrexraltctt. 8 4
3 3 A . Xft. CJ M X J O l \ r _c\_

GRAN CUPÓ R E G A L
Rn virtut d on conveni entre EL POBLE CATALÀ y la Biblioteca CUssica
Catalana s"enlregaran al port.tdor d'aquest capó les obres següents:
Historia de Calalanya. den Bofarull, traducció catalana, trenta tomos..
I J volum.
Ciòmca 0 comentaris del rei en Jaume I, Cctay escriu per ell mateix
cn sa Uongua natural
I
»
KIs Almogivers, K. de Moncada. Expedició de catalans y araeonesos..
8
•
Crestomatia de la Llengua Catalana. Prosa y vers. Desdel IX slgle al
XIX, per Antoni Bulbena
3
»
Les obris del valerós cavaller y elcgantissim poeta Aosias March
•
»
Literatura Catalana
I
»
Tomos revistes
3 »
Total..,
24 volums
Totu» aquestes obres van ricanent enquadernades, essent ona veritable joia, indispens ii·le en toia biblioteca.
El seu preu es de 135 pessetes, però presentant aquest cupó se reduirà a 115 pessetes y, adeiné». se concediri el pagament a plassos mensuajs de «cinc pessetes», entre. ;antse toti I obra alfirmarla pòfíssa de compra.

Fornitunoa, Einea, Llim o s y L a m l n a d O f a pera
Rellotgera, Platena j
Gravadora
Torns y útils de precisió O- B o l e y pera mecànics y rellotgers.
Rodes y pesses de recanvi pera
: : : tota classe de rellotges : :
R e n o v l r l n , Hquit pera netejar amb rapidesa y economia
els objectes d'or, plata y metalL

ENRIC CORTADA

Op«.

P l a s s a

J } a r c e l o n a
COTONS
Preuscorrenti de cotons en ram», donats parla faott
Sindical del Colegt de Corredors Reials de Comets
dcBarcelona, en pessetes els 100 kilograma.
Mia
Procadaocla
Mlddllnt
Fnlly coal Good
dliofalr
mldd.
IM a I M
N.-OrU-Tetas. 172 a 174
167 a 169
181 a I M
Altres ports...
185 a 187
LoraU
Fully 1» !
MiddUac
N.-OrL-TeiBS.
159 a 181
... a
Altres ports...
... a . . .
152 a I5S
C A F È S Y SUCRES
rnformacii di la casa EtOU üMSJSít V C , corret

d e

Obra
»I'I2
M'08
87*37

Febrer
4 Mars
4 0ctnbre
Ferm.

Arribada peli mottt r esfaclt u en el dU it'i, »,

tari . del Bogatell, 00.000 kilo:;ran>s._RsUcli J.*'
nova, «9,000 id. — EsUci i del Nord. 0,009 i4
J n f o r m a c i ó

m a r i h m t

Tara i m p m n p u y estereotipia, Fortuny, 2 ter.
»·'»7
M'ST
39*62

HAMBmO, 15 dt febref

Sucre (Base 83 par loo)
Febrer.
Maig
Agost
Octubre-Desembre
Sostingut.

Obra Taaea
IÓ'M U M l
«8*37 19'18
•8*82 • • ' M
II'M H'M

LOKOXSS. IS Je febrer

Sucre (Base 88 paí IOO)
Maig

OWa

ITaaea
tl— llt

<8/-

Sostingot.

SOCIETAT
CATALANS
D'ÈDICIOi
Volums que reparteix en el
segon semestre de 1911
l

L E S IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL, pet
A l e x a n d r e P l a n a , amb la traducció catalana dels treballs de
l'AlmiraU
ESPANYA TAL
COM ES, CONTESTACIÓ A
NÚNEZ DE A R C E y L'LMMORALITAT A ESPANYA

LLANA
IIAVRS, 15 de febrer

Buenos Aires
Maig....
Setembre
Sostingot

Obra

Taaea

188*88

IM'M

IM*60

IM'M
PEBRE

HAVRB, 18 de febrer

Obra

TeUlchern

84*00
65'00
65*50
66*25
67*00

Mars
Maig
Juliol
Setembre
Desembre
Sostingut

METALLS
•3 18
191 10
15 18
27 5 18

Coore..
Estany.
Plom .
Plata ..
Fine Hard Para Rubber
Novembre-Desembre

CAUCHU

BESTIAR
Dia

D. PROSES BÀRBARES, per Pro-

Taaea

Lol·loaES, 16 de febrer

denci B e r t r a n a .

DL HISTORIA CONTEMPORÀNIA
D E L S MOVIMENTS NACIONALISTES, per A . Rovira 9
V i r g ü i , amb un pròleg den P e n
Corominas.
Seguiran obres den M a n u e l de Mon
tolia, J o s e p C a r n e r , L l u í s de Nicolau.
R a m o n R a c a b a d o , R o m p e u Fabra. Gabriel A l o m a r . R a m ó n T o r r à , Pom j
P a g è s , etc., etc.
Els volums estaran elegantment impresos y constaran d unes 200 a 300 plaw*
S'han publicat el primer y segon volums.

Quota mínima semeslrú

13 febrer

Moltons cartagenesos
Ptes. 2 ' M
Ovelles
—
— Í'M
Corders
— Í'M
Moltons castellans
— »'M
OveUes
— t'M
Corders
—
— «'M
Existències escasses. Preus segueixen ferms.

DENTADURES

CINC

PESSETES

A fes oficines tFEL POBLE CATAÜ
se faciliten fulles de suscripció

(

LA POMADA y ESSÈNCIA ANTIHBRPimQÜ83 ds BOTTA. R"'1"^,://!
Borrell, curen d una manera prodigraas els briana y dam a malalties de I» P8"nstiJi--1
des que siguin. Són tan grana les virtut» d'aqassts remeis, qas s han curat í ' a ' í . 6 ^ . 5Uu>
que tenien molt arrai ;ats els briaas y qoa cada estiu tenen de pendrs banys u a>S
roses, sense lograr curaria.
Farmàcia BorreO. COSfrB DS L'ASSALT, NÚMSW 5*
cantonada al carrer de Saql Ramón).

R E L A T O , IO

DEMANIS NOTA DE PREUS

M

^

PARI» 15 de febrer

Sacre (nan. 3)

Les més perfeccionades y més econòmiques
0 1 ± z a l O M d e x x t a » ! ^rfc»<5
W,

Els los klta*, fàn cansa as
AmMÈt, noa
de 183*00 a I02'$t
Tortoa»
de 130*00 a U3'5l
Borges, noa
de 139*25 s 147';]
BaixAragó
de 153*09 3

MOVIMENT DEL PORT
ENTRADES
De Palma, vapor correu aRey Jaimel,
Princesa, 61,
amb càrrega general y passatge.
HAVU, 15 dc febrer
De Mahó, vapor correu «Meiiorquln»,imb
Cafi (good average)
Obra
T»
càrrega general y passatge.
Mai*
2 ' " 82*25
D'Hamburg y escales, vapor alemany «Rj.
Maig
•
80*25 H ' M damés*, amb càrrega de t r ï n z i t
Juliol.
«O'OO M'03
De Newcastle, vaptw anglès tSnilesSetembc
««'OO 80
worth>, amb carbó.
Sostingot.
De Cardilïi vapor alemany «Pionner», amb
NOVA-YOM, i i d i / e i r e r
carbó.
CaíJ (TIpo nin». 7)
Obra T»»*»
De Valencià, vapor «Jorge Juan., amb
Mats
•
U'fT càrrega general y 1 assatge.
Maig
•
I3*J7
De Castelló, vapor «Numancia», arab càrJuliol
•
13 M
rega general y passatge.
Setembre
•
13*41
De Gènova, vapor italià aPrinclpe sa MaSosíin,Mt.
falda», amb càrrega general y passatge.

m

E L TALISMAN

QUEDA
Di«« P«»

Todnoa del pals.
— Valencià ..
.'
^
Banc Hlspano Colonial
— Extremenys
Presums y Descomptes..
Mercat sease existenciea. Preo,
fc^''
r f t . h n n General de Cr dit.. . 66'25 85'00 65'M da a pajar.
' v · l«oí{
Societat de Cfídii Mercantíl...
F. C. Med. a Zam. y Or. a Vig».
38*00 39*00 Im/irmacii de la easa Villo» y Fm»
Comp. Reial Canalisadó Ebre.
t TaaVESSA, platta Antic Barn, , ^
0·
62'50 62*45
FenocanUs Andalusos
BORSI Y C A N V I S
Pteos per 100 «wgrmmi franc BOTÍ, - _
M / v m K i i & l a c a » FttLS ns F. MAS Sa-mt
de Karcelona. salvo
"'
i/a del Miti tt,
Obra T»oea
BorsI del m a t i
Interior,flde mes
• 85*08 85*18 Nitrat da sosa 95 per loo riques I . », „
94*60 94'65
looizoe
......
P4'
Alacants, (dem
95*85 95*M Sulfat ferro cri^tallisat
Nords. ídem
•
,
Orenses. Idem
1
('olonials, ídem....•...••.....«••••'
— — pols.
62*33 — — cristalliíat per 10 toasüdei.'
Andalusos, ídem
Cotons
WD
— — pols
~ lo
^
— amònic •/« izoe
B o r s ! de l a t a r d e
Obra Taaea
potassa
( "'
potassa
para.-im equivalent a HIU
Interior, fi de mes
1 85*10 85*05 domr
94*50 94*45 Sulfat potassa •/„ equivalent
Alacants, ídem
P«r ta.
potassa pura
95*75 M ' M
Nords, ídem
SoperfcafiU
cala
mineral
•>/„
pe,
loo
Ljj'^*• « M fl
Orenses, ídem
•
ftric soluble
0!
Colonials. ídem.
••••
M'IS Soperfosfat cals mineral 'S.per io0 tóVl""
Andalusos, ide m
• ••
fóric soluble
B'
Banc ICspanyol de l'Illa de Cuba
Soperfosfat «Is mineral
per too icid f«.'
Cotons.
M'nfòric 5)iul>!e
Canvia de m o n e d a
»'tj
7*40 p-IOO Soperfosfat cal óssos ••'„ per loo.
Alfons
•
•l'íl
Escòries
Thomas
•·
„
por
100
àcid
fo«
àrie
Isabel. . . . . « •
•
•••• 10*40 —
lable,
'
7*59 —
Unses
•M
Kalnita
•"/„
per
100
potassa
pura
7*00
—
O r de quatre dnrus
•
«'51
Sulfat
coure
•%»
puresa.
5*50 —
Otde on y dos duros
•
M'oa
So i» en sacs de 40 Icllos; el sac
I0'40 —
DolUua.
«'u
LUures esterlines.
«.
»7'00 pta».
— flor en sacs de 50 kllos; el sac
Vl1
Francs
T'íSp.!*»
"'«
Marcs
•
•••
• I32'59 —
O U S D-ollv
tnfrrmcuii aela cats]. Rsats.

S e t n e t t x i x j et Múm iel anirrat ES PS fill

Tarde funció entera, entrada y butaca, una
pesseta; entrada general, O'ÍS. Dos obres, dos.

Teatre Tívoli

85'10

BORSA DE BARCELONA
ALGAZAR ESPAfiOL. — 7, U n i ó , 7
C
o
Usaclo oficial
Tots els dies, tarde y nit. GRAN TROUPE DE
Oper Diner P«p9t
VAR'ETKS. — SARSUELETES CÒMIQUES,
Restauranta la carta. Servei de i . " orde, dia y nit Londres. 90 dies visca.
26'68
27'24
—
xec
f7'25
7'88
Purií, xec
7*85
Madrid y plasses banca, a 3 dT
o'3a
Avui, nit, a dos quarts de dèu, «Bonita noche
Efectes p ú b l i c s e s p a n y o l a
de boda», per LAS TUDELINAS, SALERITO,
Oper.
Dinar
Paper
estrella del genre flamenc. Les aplaudides coupletista OVERLINDA. DENOISY. LES SOU- Deute Inter, dit mes (abril). 85*10 85 I2S 85'15
— — f i pròxim
VERNILS, M1NERVA. GIRALDINAS. MAL— — cofflp., teris A . . . 88'20 ..
DONADO, LAS BILBAINAS, ARAGÓN, MAUR1CE.—Avui divendres Benefici GIRALDINAS
_
_
— B... 85*70 ..
—Aconteixemcnt artístic
85*65
— —
—
— D... 85*15
— —
—
— E... 85*00 . .
_
- F...
_
—
— G.H. 87*00
— —
— dir. series.
— Amort. R mes (IJ feb.).
— — comp., sèrie A . . . 101*10
100*00
QUATRE RIGUROSES ESTREMCS
— —
— C... IQO'SO
Gran varietat y bellesa en el programa
— —
—
— D.
A - c t iJ-ífclltr».tim I x x t o r-o M s a u t a
— —
—
— E... 101'80
Cada dia programa nou
_
—
—
— F
—
—
—
dlf.
series
PELICOLES SÍS BlfAL A BARMA
— Amoit ff de mes (abril)..
Grandiós èxit de la
— — comp, sèrie A
— — B
— - C
Espectacles originals y
1> ¥ f
¥ J Ç!
— —
— D.
grans atraccions a les
\ J M. 12* &
Diumenge secció de 11 a 3 amb regals als nens. Tltuls Deute Mon-, 1903-4-5... 98' 15
— —
— 1906
98'90 96*75 97*00
_
_
— 1907
96'7S 96*75 97*00
95*00 95'25
— — Reforma 1908
— — Maig 1899. Snszs.
— — Abril 1907, Em xa.
94*75 93'25
Corts, 605 y 607, entre Passeig de Gracia
99'50
—
—
Mon.
de
Sarrià.
99*09
y Rambla de Catalunya.
Emprèstit Diputació Pror
I00'50 100*56 101'M
Port de Melilla y Xa arines.. 107*75 I07'30 108*00

SALA MERCÈ - Cine y Grates
Gran Cinematògraf

M. Utor y J . Casaüas

El castigo sin venganza

Interior comptat
— II de mes
—
—
pròxim
Amortisable 5 per 100
IOO
—
é per 100
Banc d Espanya (accions)
Acciona Tabacalera... - ..
Rin de la Plata
Sucrera preferents
•— ordinàries
— obligacions
Francs
w
I.liuics

Cinematògrafs

Grandiosa funció pera el diumenge 18 de
Febrer per la companía d'òpera espanola que
dirigeix el mestre O R I S T I A de la que formen
part els colossals tenors senyora

y tercer, el diàleg cEI Flechazo». — Demà,
«Josefina», el grandiós drama den Lope
de Vega,

els Norda a 444; els Alacants a 438· ?
Andaiusoa a 2 8 9 .

Unic dipòsit:

OBLES DE A. DIRAT

EXPOSICIÓ PERSANEHT. - DORMITORIS,
MENJADORS, SALDIS DE8PAI9. - ESPECIALITAT EN ELS D'ESTIL ANGLÈS. -

MMMDal. 28 y 30, y Sant PaB, 50 , 52 7 54

CICISS

n i N P R en ' * hipoteca y sobre valors
UII1C.I1 desde'l 3 per 100 anyal, en lletres, proprieiaris, industrials 1 comerciants. 1
desdel i|a per 100 al mes.

SAHRettA

[11N P R " L * * hipoteca, usdefruits y parts
U U l L · I l indivises, y sobre ganres, pianos,
canuatges y iota garantia que convingui. Rambla de Santa Mònica, 4, entressol.
QC P D M D D A mol,les> pianos, caixes
O C l / U I T I r n M de capdals y objectes.
Passatge Pont de la Parra, 6 (Reforma).

HÈRNIES

(trencadures) TRACTAMENT RADICAL no m*s
acddcnts que fassin necessària intervenció qairúrgic«
fTALLS DE BISTURÍ! amb no usar armotostes.
braguers y vendatges da basar ni el» pro..alats
en anuncis v reclams. El» incalculable» y altament reDEL TRACTAMENT NO OPERATORI (amb reial
privircgi —
tres patents
d'invenció), per la Reial Acadèmia de Medecina y Cirurgia Uaurcjat,
conegut»
beneficis
del PRÜTOTIPO
arantisen comoditat incomparable, retenció absoluta y la curació en poc temps. Despaig
a I autor, especialista PERE RAMON: CARME, NUM. 38, PIS PRIMER. BARCELONA
Demanis gratiTaFARO LUM1NOSO PARA LOS ENKERMOS».

LAS OPOBTÜIADES S
49 - Ronda Sant A n t o n i - 49
Sastreria, Robes fetes. Camiseria, Corbaterla,
Genres de punt. Roba blanca. Teles, Bordats,
Pun es, Cintes, etc, etc
ESPECIALITAT

EN LA MIDA

Perllongació de l'existència
RETRASSAR L A VELLESA Y L A MORT: VISTA RICA
Demar.i vcstC-el notable llibret «HAULA KL MAESTRO», y gosarids bona salut, sense
metges n; medicunents v el malalc se veu aviat lliure de la malaltia, indisposició o dolencia.
D'aquest notable estadi em nentment pricti: <^ jeda un rediit nombre d'exem jlirs que s entregaran gratis als primers solicitants.— Providencia, 61, «LA SALÜD», Barcelona.

nnmreniíta
to

S F f i O H Í CATALE6

IMPORTANTS EEBMIES
T J l T ^ l GIRES DE TEMPORADA
EN ELS

D l A l i n o \ l U A D l f n i l l l l M C ^0 llorer, desde 8 fins a t j pessetes al mes
r l f l I l U O I n M l l i n U I l l U n i d Carrer dol Brac, aúm. 70, entresj^ primer

L

