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Barcelona. Una pesseta al mes
Espanya.. 4'60 pessetes al trimestre
Extranger. 9'flll l i 11
Pagant fer anís, una pesseta de rebaixa
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CAUTAT COM PER SA PROCEDÈNCIA, LES QUE EXPEN
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Exigir en iots els Restaurants y Expendedurles que siguin d'aquesía c a s a
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LA SITUACIÓ FINANCIERA
L'AfUíitamenl de Barcelona se trobà cada
dia amb majors diScuPAIs en tot lo relatiu a
la seva hisenda,
Nooessita una forta aimpüació dds seus
ingressos, però no la logra n i de la bona
disposició d d 006 socdaj, n.i de la eJasilici(at o desplígameat dels seus arbitris y ünposijoe. L i es indispensable deturar y fins
rechiir ia xifra deia seus gastoa, però llitny
de conseguirho, reali&a cada any un major
dispendi. Poderosos estímuls y grans ideals
l emp-nyMi a la execuetó d'obres de grossa importància y a ia prestació do nous
sc-rvais: pwó a cada moment s'aixeíiuen daran' el seu pas terribles obstacles .
La noslra Corporació raunidpat estó sotmesa at suplici de Tàntal. Les neoessilals
dc Ui vida moderna l i senyalen nous devors y l i imposen noves càrregues. La llei
viva del seu progrés l i renova les exigències
de la comoditat, de la cultura, de la beneficència, de la higiene. L'experàenda de la
civiücació y e!s ideals de la conciencia hUr
mana U expressen amb un ^ a n relleu les
oricnlacions y les tendències del municipalisme. Però la realilat dolorosa de la seva
situació fuvanciera, cada dia més compromesa
y mi's precària, l'obliguen a doifiinar el JH-Opri im^vils, a ferse sorda a les demandes generoses, a rebutjar, com un somni a una
mania dc grandeses impossibles, les necessifeils urgcatls d'una millor vida colectiva y
Ics f o r : « rad^ïneios de la idea nova.
Enlre Interior y Aixample, l'Ajunlament
té acordats aquest any gastes per 36.874,562'45
pessates. Ga-starà probablement en sen-€i dé
Bum U>;\000 peaseies solxre la quantitat que
esti coníignada. En noms crédils, derivats
de deficiències de consignació y de excessos y desordes, haurà de liquidar altres 200
mil pesseíes. Així la total xifra dcLs gas tos
efeclius de 1912 no sora inferior a pessetes
37.537,952*«.
L'aplicació d'aquesta suma s'etcelua d'una
nvinoia que no pot ésser més doplorajrfe
L'inloría y l'amortisació del deute se mengen 9.513.30877 pessetes. E l contingent provincial té consignades 3.119,830'05 pesseter
Ehcupu de consums y les altres itnpasddons
de !'h ,seiida de l'Estat devoren 3.800,000 pessetes. Eis censos, els drets passius y fels
gaslos. interessos y comissions del contraole de Trcsorsria, pugen quasi 500,000 pessetes. El personal d'In'.erior y Aixample, sobre
tot cl primer, que es excessiu, constitueix un
enorme falansteri, y cobra més de 10.000,000
En lanvL es mesquí cl aaslo en ensen^ijisa,

implica coses tan complicades y difíoils oom
són amortisar personal, estalviar en atendona inútils, reduir d gasto en interessos,
anular el dèficit, ampliar les consignacions
defidmtes, y millorar en alguns milions les
entrades.
Solament així es possible donar solució
al problema de dret fLnancier plantejat en
la nostra metrópoü. Sense executar amb resolució mides enèrgiques, no s'arribarà a
cap Bnalilat lloabie y teoonda. Si no s'apíiea un remei heroic, et mal pendrà un major
increment Peró no cal negar que són paleses y immenses les difidultals d'aquest probiema, perquè pesen sobra Barcelona les necessitats creades, l'orde de coses vigent, l'impuls d'ídees expansives, cent exigències més
o menys pregones y fermes en la conciencia popular.

La si'Juació financiera de la nostra. Corporació municipal, es raó y motiu d'un gran dolor dds patriotes.
Els gastes excessius, eís interessos del Deute, et oomlingent provincial, les imposicions
de l'Estat, el desnivell o dèficit y la reduïda
quantia dels ingressos, dificulten extraordinàriament, si no fan del tot impossible, lo
rebutiu a una millor atenció de serveis de
naturalesa sodal, a un de&plegamení just de
altres serveis ineludibles, y a 1^ realisaxaió
de la doctrina munieipalista.
Aquesta precària vida econòmica coibeioc
y enerva a la ciutat com a instrument de
l'ideal humà y com a motor de l'aspiració
paitriólica. No pot Barcelona ni concebir instiludons de Hibcrtat, ni plantejar els probLemcs de la mninicipalisació, ni irradiar una
forsa espetiluai immensa per Catalunya. No
té ara n i dl poder d'imanlactó que es necessari pera atreure y aptegir en el seu sí
la suma de vitalitat difusa en d cos social
de Catalunya, n i el poder de creació que
doma a tes ciutats d més alt títul en el procés de la dvilisació y de la historia

Així ens trobem amb una gran ciutat sen* riquesa colectiva, reduïda, per consegüent,
si no a trista impotència. Et un paper relativament inagnlfirant en !a nostra vida nar
donal1. Per aquesta causa corren perill de
oonvertirse en vana utopia l'ideal de la ciutat y l'csperansa patrióüca. Per igual raó
hi ha tantes crisis y tan graus fallides en la
evolució social nostra, ooncentrada en lo més
íntim de l'ànima del poble, y sovint abandonada a l'acció do forses desconegudes y imeslà sacrificada la beneficència, y tó l'A- penolraixks.
junlamcnit a milg organi^ar diferents serveis
Per aixó es precís trebatlar pel dret fid'importància.
nancier de Barcelona, considerat en tots els
Ptró abcó no guarda la conexió deguda seus aspectes. L i són necessaris a la ciutat
amb I s eitlrades que té'l Municipi, les quals una situació totalment contraria a la vitiotuinalment cobreixen la xifra dels gaslos gent, un pressupost nivetlat, una economia púy ; ^i'h ament són inferiors an aquests en més blica adaptada a la Vida moderna. Hà de
sis milions. Y aquest formidable défíicit es poder regir la cristallisadó feconda dds seus
"<•' -s-uriamcnl causa d'un fort aument anyal ideate, d creixement indefinit de la propria
del pressupost do gastos. perquè exigeix una ànima ootecliva, l'ascensió indeclinable del
eonso'idació .periòdica, imposant emissió de poble de Catalunya,
Kluls, p:ig;Tinent d interessos y una especial
Solament així podrem ds patriotes acudespesa pera realisar una amorlisació fic- mular totes les forses d d país pera posaries
tici.-1.

al servd do la causa catalana, y convertir
Hi ha una funesta discordanda enlre les un dia en realilat l'ideal nostre, que semimbicions qno abriga l'ànim* de la ciutat bla encara un somni d'infant perdut en, pley els recursos qcu l i són necessaris pera na pàtria»
dtspk-garlcs y assoliries. La salut econòmica
J. L L U H I RISSECH

COMENTARIS
La pell fina
El diari rcj^onalista surt furient contra
nosaltres. En un tó d'enrahiada ens nbodamunt títa la cahassada d'insults aoostamata Qué hem fd, desgraciats de nosa'Uts'í Quins són ds nostres espaventables
crims? Aquest cop, sembla que són dos: l'haver dit en d titul d'una gazetilla política
«viatjant polític» al senyor Cambó, y l'haver
publicat amb la noia «Se'ns prega l'ínserdó»,
«wa ra*lles sobre les decdoas de Castelttersot enviades pds nostres correligionaris
det districte I I .
Y ds companys de l'orgue de la Lliga
s'han ofès. Ells, que han ofès y atacat sense oonsideració y sense respecto an en Carner, an en Corominas, an en Lluhí, a l'A10mar, a tots ds homes de l'Esquerra, te^ a |la p d l fina, finíssima, quan dgú vol
fer inofensives pessigolles an alguns dds seus.
t-Us poden mossegar; d s allres que no provin de inienlar la més llong Ta esgarrinxnda
Pera no desagradar al) trencadís confrare,
ia farem una al Ira cosa. Publicarem «Rims
oe í'hora» y allí eseorxnreïm amb d soiil
eo.teü de 1 ironia a tots els qui se'ns posin
f^r davant.

Els veritables lliberals
En Uoc més d d món sinó a Espanya se
dona ia paradoxa d'esser els més avensats,
els més de la flamarada, ds que més s'oposen B formes de la Llibertat. Aixó ha de parverdr forsosament o bé d'una incapadlat ètnica pera la comprensió y exerdei de la Llibertat o bé d'havemos f d incapassos de
aquesta comprensió y aquest exercid una secular tradició d'absolutisme.
Sagui la que's vulgui la causa productora,
lo cor* es que'ls nostres lliberals són una
vivestia paradoxa. En Hoc més trobareu d cas
d'un
home que proclama al cSsino y al
cafè ï'abolidó de tota mena do tiranies y
té 8:a casa monlada a tall d'autócratà, fent
tremolar !ofs ds seus sota la seva autoritat
sobirana. En lloc trobareu tampoc repuSlicans oom ds d'aquí, que diuen defensar
totes lles llibertats, y en canvi abominen y
combaten tota cosa que'ls sembli fomentar
una d'aquestes llibertats, la lliberal dels grupus naturals, de les petites nacionalitats,' que
reclamen d sou dret a desenrotllar la seva
vida segons ia llei de la seva peculiar naturalesa.
Aquí n'hem vist casos extraordinaris d^aqutsfa paradoxa. Aquí hem vist els lerrouxistes, enemics de Deu y de la seva Jgjosia, nJiarse amb els ullramontans pera combatre'l Pressupost de Cultura, que consagrava ta iqeuHalxtBl ds l'escola, perquè en
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lea escoles que's creaven Be (da oficia! La
ensenyansa en català y dls, defensors de totes les llibertats, se posen fets una fúria
si senten parlar da la Lliberlat dds catalans
a oonreuar d propoi idioma.
Si a un lliberal anglès o fi utt sodalista
alemany ela expliquéssiu lo que aquí passa
en aquest sentit, no ho volarien creure. Perquè mai podrien concebir que de liliberal
se'n pugui ésser sinó d'una manera, íentse
paladí de totes les llibertats humanes. Aixó
d'esser Uiboral fins a un cert punt, acceptant Ja llibertat individual y combatent la
lliberlat colectiva, solament pot concebirho
un lliberal espanyol, que, per lliberal que's
digui, seanpre porta amagat l'inquisidor en
algun replec de les entranyes.
Fins s'ha donat el' cas, no d'un Icrrouxista, sinó d'un d'aqucl·ls àcrates que no
admeten cap forma de l'autoritat, que combatia d catalanisme a sang y a foc. £11 deia
per burgès y reacdonari, certament; peró
l'home no tenia en compte que, mal gra I
fos d catalanisme tal com d pintava, la llibertat de Catalunya no deixava d'esser, per
aixó, una forma de la llibertat universal y
no podia oombiàtrela aquell que's deia defensor de totes les lliberlals humanes.
A toia aquests lliberals de convenienda, fi
lots aquests que venen a Catalunya a plantar càtedra de Llibertat y comensen per combatre iradament la llibertat de la terra on i
sc guanyen ïa vida, ds hem de fer avinent
to que passa en altres paíssos ont ds homes
són lliberals de cor y no de boca, y en sór.
ear tots els moments de la seva vida y davant
de totes les qüestions polítiques o socials
que's pliantegen. Públic es lo que està suc
ceànt a Anglaiterra, El govern lliberal, alit.;
amb els laboristes y amb els nadonaüstes
Irlandesos, està donant la batalla als conservadors pera concedir l'autonomia a Irlanda. L'exemple es prou eloqüent y d'dJ
haurien de pendren experiència els nostres
terrouxistes, que han vdgut fer sinònim de
reaodonari l'ideal del nacionalisme.
Peró h i ha més encara. El cas d d govern
anglès no es un cas isolat en la política extrangera. Diferenlea vegades hem parlat de
t'aotilut dds socialistes alemanys davant dels
problemes nadoaialisles. Y ara darreramen!
ha vingut un fet nou a remarcar aquesta ar
tibut, favorabto obcrlamcnt al dret de les
petites nadonalttats. Tothom sab que ta oíidalitait de la llengua propria es una dc lr:,
grans rdvindicadons nactonalisfes. Doncs bé,
Franck, diputat sodalista d Rdchstóig alemany, acaba de pronunciar un grna discurs
reclamant ds mateixos drets pera totes les
Bongüies de l'imperi. Què h i diuen a tol
aixó ds senyors terrouxistes, que titllen les
reclamadons de la ooofidalitat de la llengua caJalana y de l'ensenyansa en català
de mifgevals y reaccionaries?

Per les SalesfleLecinra
LEMA; Donem un llibre
g et cantaré una cansà,..
En Carles M. Soldevila, d nostre bon amic^
ha donat dos volums del llibre dea William
James, «Los idealcs de la vida», amb destí
a les Biblioteques populars.
*«
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Els pobles, com ds individus, tenen dret
a viure, peró no una vida anérmea y migrada o purament vegetativa, sinó una vida
plena y superior que permeti d lliure desenrotllameat de totes Ses facultats y potencies. :
Aquest dret innat, tant en l'orde colectiu
com en l'individual, que no està condicionat més que per la propria existència /y
pel mateix dret en ds altres homes y en
els demés pobles, tou desconegut en ds primers temps de l'humanitat, peró després ha
anat imposantse a mida dels avens os çie
la dvilisació y dle ia política.
Quan existien homes esclaus, quan ds més
forts dominaven als febles fins a disposar
de Ics seves vides com a cosa propria, y
Ics castes y rasses proscriptes constituien la
base orgànica de les societats humanes, hi
havien també pobles sotmesos y pobles dominadors, la forsa y la conquesta eren la
més suprema y llegílima raó y enlloc eren
reconeguts a les nadonalitals naturals altres
drets que'ls que per la guerra podien dics
mateixes ferse respectar.
Avui en l'individu el dret a la vida eslà
reconegut arreu del món dvilisat Pera que
l'home gaudeixi de tots els seus drets, pera
que vegi la seva personalitat reconeguda y
pera que pugui uesenrotllar les seves facultats lliurement, no necessita més que existir com a home. Teòricament aixó no té contradicció, y encara que en la pràctica ia
llibertat abstracta sofreixi moltes limitacions
indegudes que vénen a ésser altres negacions del dret a la vida, d principi existeix
y les corrents modernes van totes encaminades a conseguir la seva més pura implantació é n la realitat.
Sols quan l'individu no hagi assolit encara per l'edat el desenrotllament precís pera
d compliment lliuro de son fí com a home;
sols quan detectes físics, que són manca de
facultats, l'incapadtin; sols quan fent un mal
ús de la llibertat y dds seus drets, viola
el d'et agé, o pertorba greument l'orde social, a malversa en forma desconsiderada
els propris interessos; sols en aquests casos
el dret a la vida queda limitat y restringit,
y l'ndividu se veu subjecte a un poder tutelar que destrueix total o parcialment la lliure expansió de la seva personalitat humana.
Els podes, que uo són més que individus
complexes y superiors, que estan subjectes
a .les mateixes llds naturals y que tenen
una finalitat més alta que complir, tenen
també innat d dret de viure una vida plena y armónica, sense trabes ni restriccions,
sense solmissions a altres pobles y a altres
homes, pera que son lliure esfors pügui
ddxar çn l'historia de l'humanitat d record
de gestes propries que fassin gloriós son
nom y contribueixin a empènyer la dvilisació moderna.
D'un poble a-un altre poble no hi va res,
com no hi va d'un home a un altre home.
Si a un poble se li reconeix el dret a governarse, a espandirse, a usar la seva llengua, a desenrotllar el seu esperit peculiar
en les lleis, en les arts, en les lletres y en
les lluites econòmiques, aquest dret de que
gaudeix, no per favor, sinó per la raó capdal ije la seva existència, no pot negarsc
sense fonament a un altre poble.
El dret de conquesta ja ha passat, ds poders absoluts v despòtics van desapareixent
de la terra, els grans imperis agavelladors
de nacionalitats petites y amb organisacions
unitàries y centralisadores van fracassant y
perden partidaris de dia en dia; y enfront de
aquests prejudicis y de les falses doctrines
polítiques que'ls engendraren, s'aixeca avui
arreu dds pobles cultes un moviment r d yindicador de la llibertat colectiva que tenddx a reconèixer a totes les nacional i L'sts
naturals pi dret a la vida, donàntloshi una
plena y completa autonomia que no es mai
obstacle pera la constitució d'unitats polítiques superiors y necessàries pera mantenir l'ecpiilibri internacional.

L'erudit bibliòfil R. Miquel y Planas, ha
regalat amb d mateix altruista fi, una cotecdó completa de la biblioteca «Literatura
clàssica».
83
El notable pintor l u Pasqual, ha ofert para ornamentar una sala de lectura, una bella
nota de color, que'ls humils ledors sabran
Y aquestes unitats superiors que són els
agrair segurament.
Estats moderns, són tant més torts en quant
més respecten d dret de cada un dds pobles
Em Joaquim Biosca ens escriu «pera tes- oue Ics formen, perquè aleshores l'unió naix
timoniamos Ja seva simpatia per l'humana d'un consentiment lliure y espontani del que
idea de cultura iniciada per en Corominas en tSurt l'amor, y no de llassos imposats
v per l'Ignasi Iglesias», y envia'ls cinc vo- y injustos ni de desigualtats antinaturals y
lums dVErros històrics», den Josep Brunet per lo tant sofertos peró mai volgudes.
y .Belld, que nous valen 57'50 pessetes. Eo
Catalunya té dret a la -vida.
d volum 1 se tracta d'Espanya. N i íbaroa
ni ifenicios; en el volum I I hi ha un estudi
titulat: Ni aris, ni indo-aris; en d vdum
I I I hi ha dues monografies, una sobre la creu
y una altra sobre'ls monuments megalítics;
Es un poble fet; es una nacionalitat J)en
d lYolum IV té per títul: L'Escriptura, al
ddinida y no li manca cap de les facultats
vat, J'imprempta, el llibre, y el volum que tenen els altres pobles lliures de la terra.
, de més de 500 planes, parla dels grecs,
Aquest dret a la vida equival pera nosalels etruscos, el vidre, els llamps, per que tres a la necessitat d'una plena autonomia;
se diu llengua d'oc?, la (ona catalana.
tan completa com exigeix la seva personalitat
nacional y sense altres restriccions que les
El nostre amic Sabater, ha afegit al dona* precises pera conservar l'unitat de l'Estat
tiu anterior tres follets pedagóacs y l'aEN espanyol amb totes les prerrogatives inhedipo», (tragèdia den Martínez de la Rosa. rents a les modernes constitucions federals.
Negir a Catalunya l'autonomia es negarli
'•1
••
[Ja seva existent ia com a poblo, ja que d'aUn doctor que guarda l'anònim sota les questa existència sorgdx indestrudiole son
inicials M . F., na entregat an en Pere Coro- dret a la vida, y a gaudir per lo tant de tota
minas 10 pessetes. Amb elles comprarem ds la llibertat d'espansió que exigdx la seva
llibres següents:
propria naturalesa edecliva.
«La tradició oatalama», den Torres y BaY si se reconeix l'existència de Catalunya
ges, 4 pessetes.
com
a nacionalitat natural, y malgrat a«Nosotros, los jóvenes», de Wogener, 2'50 quest reconeixement se li nega l'autonomia
pessetes.
wdguent que continuí sotmesa a un règim
«La educación de sí raismo», d d doctor centralista y unitari, val més que's digui
P. Dubois, 3·50 pessetes.
clar que's considera que'l nostre poble no
ha arribat encara a la plenitul de la seva
*«!
L'al tro dia'ns Callaven dos rals pera fer vida colectiva, o que li manquen algunes
la suma dc lO'SO pessetes. Ddem: ja'ls tro- facultats indispensables pera descnròtllarse
barem. Un tal J. M. M. ous ha enviat mitja lliurement, o que sa autonomia fora un perill pera'ls demés pobles ibèrics, puig sols
pesseta y estem en paus.
en aquests casos pot justificarse la necessiB9
tat de l'organisació tutelar que oonstiludx
Un que firma amb pseudònim «Un desco- l'estat centralista.
negut», ens ha enviat un magnífic exemplar
Cap altra raó pot aleaarse pera negar a
de la traduedó castdlana de la «Crònica dd
rd Jaume I». feta per en Marian Flotats y Catalunya l'autonomia. L'historia demostra
l'Antoni dc Bofarull, publicada a Valencià que saprigué govemarse dignament y la cien .l'any 1848. Tant com d llibre, agraïm la vilisació moderna aferma cada dia la docdedicatòria, que diu: «Per la cara de l'hu- trina pdítica del resorgimcnl de les nacionamaníssim poeta Peae Corominas, pot ferse litats autònomes dintre dds més grans imtot: fins imposarse'l gros sacrifici de despèn- peris actuals.
Dins de l'Estat espanyd, ds que creiem
dres d'un llibre csculíit entre'ls més estimats
en la realitat de Catalunya com a poblei
d'una moll modesta biblioteca».
hem
de lluitar hardidament pera destruir
ds sofismes imperants y pera propagar ds
L'enginyer en Josep Serrat y Bonastre, ens ideals de llibertat colectiva, demostrant als
envia una gramàtica francesa, un follet amb catalans y als que no ho són que al demanar
les seves conferencies sobre Tecnologia me- l'autonomia pera Catalunya no pretenem alcànica, donades pds obrers pensionits a l'ex- tra cosa que'l reconeixement d d seu dret
tranger, tres novdes den Valera: «Pepita Ji- a la vida.
.ménez», «Dofia Luz» y «Juaníta la Larga», y
un tomd de poesies den ZorrilU,
ja MAYNES Y GASJEAR
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La mesa del Reichstag.-Un radical es elegit president y un altre radical vlspresident segon.- L'actitut dels
nacionals-lliberals

Després d'alguns dies de confusió y do
incertitut, d dimecres passat quedà completa la mesa d d Rdchsiag alemany, g l
resultat de les votacions pera la presidència
y pera la segona vispresidencia, vagant per
la renuncia del nadonal-ltiberal doctor Paasche, representa'l predomini esquerrà en la
Cambra. En efecte: pera'ls dos llocs van
psser demts dos radicals. Pera president, obtingué Herr Kaempt 193 vots, àmh 173 paperetes en blanc. Rau vispresideut segon
n'aplegà 194 Herr Dove, amb 165 paperetes
blanques.
No obstant, l'actitut d'una part dds oacionals-lliberaís es inquietadora En aquesta qüestió de la mesa, no va pendre la j n i nona nadonal-lliberal cap decisió colectiva
y ferma. Va deixar als seus membres j n
llibertat d'acció. Sort que l'esquerra d d partit, dirigida per lliberals sincers com Bassermann y Paasche, ajuntà'ls seus vots als dds
radicals y socialistes pera assegurar la victorià dds candidats esquerristes.
Els nadonals-lliberals que no han volgut
coaligarse amb ds altres agrupaments de
esquerra sostenen que les dretes també han
d'estar representades en la mesa de la Cambra y que es intolerable que hi figuren socialistes, ja que resultarà que individus do
la mesa's negaran a pendre part en les cerimònies palalines y patriòtiques. Aqueixos nacionals-lliberals no són més que una dotzena.
Val a dir que, segons el reglament d d
Reichsbag, d'aquí a poc temps s'haurà do
procedir a deccions noves pera la mesa. E l
conflicte tomarà B esclatar y se reproduirà
una situació més diüídl encara que la d'aquests dies darrers.
Es realment especialíssima la situadó creada al Rdchsiag. Les esquerres hi tenen majoria, però es una majoria moll feble. Adornés, ia tebior dds nadonals-lliberals com
a esquerristes y l'actitut incerta d'una part
d 'd Is acaben do complicar y emboirar les
coses. '
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HIR VÀREM veure una esludàantina trista. Ells, els estudiants, prou portaven
de gairell d bicomi clàssic de sopis In y d
coll de randes y l'habàllamenl avdlulali que
per (erres de Castella'ls erudits anomenen,
«traje de Espafiolelo», però'l sol no Huia, d
vent era tret, un vent dem Pérez Escrich
y alguna que altra gota anunciava, eficasment la pluja. Còm pot ésser així alegre
una estudiantina, tan necessitada, p d vellut
y les randes, d'un temps sec y per les guitarres d'un bon sol? Y naturalment, ds estudiants, enlloc d'anar formats garbosamení,
marxaven per parelles, desorientats, avorrits,
sense esma pera gallardies y de les seves
mans, penjaven, no pas les guitarres, ni ds
ponderes, sinó un prosaic y silenciós paraigües.
Aqudls paraigües, que de tant en tant
colpejaven uns pantalons dignes de lluir una
espasa heroica y fanfarrona, pregonaven la
cadudtat d'una tradició bullangucra y picaresca. Les estudiantines estan ben mortes. Ja fa anys que'ls nostres escolars han
prescindit d'elles en les commemoradons d d
Carnestoltes. Admetrem ds balls de disfresses,
les nies y ds seguicis carnavalescs, peró
darrera seu les estudiantines ja no deixen
una estela d'alegries. Per qué? Tal vcf&rda perquè's prenen el Carnaval en serio,
quan la gent no se'n preocupa d'dl, potser perquè la tradició de les entremaliadures
escolars ea oblidada o hem escoltat masses
panderetes de la vida, pera que poguemi
péaulrda com música excitadora. Els nostres avis, saludarien contents d pas de l'cstudiantina, mes avui ens resulta massa i n fantil y no comprenem, en la nostra complexitat y en la nostra incansable y renovada malicia, que un aire popular, que una
vella cansó acompanyin les nostres exaltacions y picardies.

tó^ll

Notes polítiques
F . N. R .
Çentre
"Plvaller,,

L'Ateneu d d districte Sisè, en sa darrera
junta, enlre altres coses d'importanda v després d'admetre a un considerable nombre de
socis nous, acordà nomenar una comissió,
gestora de millores p d districte sisé. Aquesta Comissió la formen ds senyors Gredl4
Vila, Cuadras y Marqués; se reunirà cada
dimars, de dos quarts de deu a tes onzn
dd vespre, al domicili d d Centre, carrer
da Consdl de Cent, número 264, y agrairà
a tots ds projprietaris y vefhs d d districte
que l i exposin verbalment o per escrit, totes
tes queixes o millores que demanin, cuidantsa
aquesta Comissió d» la seva prompta y favorable resdució.
l districte
EEstan
de Castelltersol
convocades pera'l

diumenge, 3 de
mars, les etecdons de diputats a Certs p d
districte de CasteHtersol.
Respecte a candidats, ds carlins sembla
e persisteixen en presentar al senyor Salo5, que tingué una votació bastant lluida
en les darreres eleccions, encara que algú
que sembla ben enterat de les interiorilate
doctorals, creu que aquest senyor Saldlas
se retirarà a temps, però demanant compensacions pera quan vinguin les eleccions goocrals a Barcelona.
Y an això haurà quedat reduïda tota l'oposició cariina.
anquet
regionalista
Els regidors regionalistes han obsequiat
amb un banquet en d Restaurant Martin,
als que ho toren en l'anterior Ajuntament
dd mateix partit. Ademés hi assistiren allres
personaktats d'aqudl grupu polít-r
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Telegrama *
S'ha cursat d següent:
tLuis Zulueta.
Congrcso diputados.—Madrid.
Asociadón Dependència Mercantil felicita
(Bgno diputado portavoz elocuente prolestas
depandientes comerdo por incumplimiento
ley Descanso dominical.—Presidente. Feliu.»
on Dalmacio,,
El festiu (lnpula.1 per Girona anirà en breu
a recórrer d districte pera sabor Ics reclamacions dets pobles que'l composen. Abans donarà a la capital d d mateix una conferencia
sobro la Mancomunitat.
os diaris
ben Informats
De «La Tribuna* d'ahir a la nit:
«Ei doctor Spahn ha sido degido presidente d d nuevo Rdchsiag y ha dimítido i n medialamente d cargo.
Indi casc para sustituirle al doctor Paasche, que cuenta con grandes probabilidados
de triunío, entre cllas d apoyo d d Centro
catòlico, fuerza decisiva en las lides polilicas d d Parlamento alemàn»
Do «La Veu» d'ahir a la nit:
«De moment, Herr Spahn ha dimitit, nO
oonformanlse a comporlir les tasques amb
un sodalista. Queda, doncs, pera degr d
primer lloc d d Parlament, propasantse do
nou y amb més garan ics que abans la candidatura d d príncep Carolailh-Sdionach.»

D

Raaadie, per una banda, y per l'altra d
príncep Karolath. Qui guanvarà? Qap deí^
dos!
En efede: desde'l dimecres passat, dia 14,
es pnesideal del Rdchs'ag d doctor Kacmpl,
nova que'to telegrames feien saber oportunament.
El

senyor Honegal
Nostre bon amic, l eocregidor don Trinitat
Morregil, se trobo lleugerament indisposat
Cd obra riem son prompte restabliment, puig
ja sab lo molt que ou aquesta casa se l'estima y se l'aprecia.

mlTlCAlHlElfl
En d moment en que'ls conservadors se
preparen pera donar l'assalt suprem contra
el gabind Asquith, es interessant im imàlisi de tes forses y de l'actitut sobre'l valor real de la Oposició conservadora, (pie's
creuen bonament poder enderrocar el govern
abans de volarse la reforma electoral y d
«bill» d d «home rule» Irlandès.
Als tres 311 pus d d bloc conservador («torys», lliberals unionistes y orangisles de Irlanda) hi ha que ategir els vuit clericals na
donaïistes d'Irlanda, que volaran en tot con
Ira d govern, menys ca l'autonomia irlan

El pasdoblc, no serVcix pera'ls carnavals
moderns. Be es veritat que encara no es
nascuda la nova música, però no hi ha dubte que en la renovació de valors que's rcalisa, serà trobada la música dionisíaca, la
marxa Vfols faunes y les bacants, y també la dds sentimentals amorosos, que enPer oonlra y en jusla y Ueal redprodtal,
debades intenten tocar les guitarres y les d s 76 nadonalisles demòcrates d'Irlanda as
panderetes.
han oomproméa formalment B apoiar en totes tes qüestions al govern que concedeix la
A PILAR DE VIGNE, una ddidosa autonomia at seu país.
En quant als 42 laboristes, Bpoauan geooupldista no catalana; ha cantat en
oenabnent d Govern, excepte en la q ü e s i ó
la severa llengua den Ramon LlulL Mes, bo
de ia reforma d d sufragi, car cl darrer Conus oigarrifeu, no ha estat profanació, sinó grés laborista ha decidit no acceptar la regalant homenatge. Els censors d d Comitè forma electoral, a menys que's prodami fa
de la Defensa Social no hi tindrien res que ijwifr^ política dds sexes.
dir. La Pilar de Vigné, amb un accent graPeró d gabind, tindrà majoria, fins en
ciosament incorrecte digué la sabuda can- aquras casos especials, atès a que en una
só, plàdda y sentimental: «A ia voreta d d Cambra de 670 diputats, els lliberals y ds
nadonaiistes demòcrates tenen en conjunt 343
mar, una nit de lluna clara...»
La gent aplaudí, Ilargiment, frenèticamrrt, membres, xifra més alta que la de tots ds
àetnfm grupus reunits.
com en un miling. El senyor Cambó, l'ilustre
Donem ara una mirada general a La d«commds voyageur» de regionalisme, hauria Cluarió p d í l k a .
somrigut, satisfet de veure com la nostra
Reaodooaria: 204 conservadors, 53 unfe>
hegemonia tonia un pròleg tan deliciós,
oMes, 20 orajígfetes protestants d'Irlanda y
Q
g nadonalistes dericals d'Irlanda. Total, 285)
Demòcrates: 267 tfilierals, 76 EaitonondaN E L Laberint»dd senyor marqués d'Alfarràs estava projectat dedicar un mar- kS irlandesos y 42 latxxislts. Total, 385.
Amb aquestes xifres se oom pren que en
bre a la memòria den MaragalL Tothom
la
Qutla entaulada fa pocs dies a l'entorn
sab que en el Laberinte's representà «Ifidd gran programa del Govern, d programa
genia a Tauidra». EI projecte s'està realisant
més important y trasoendentajl que ha preUna cadira grega, en ella una lira y una me- sentat mai un govern anglès, podran vèr»na de tros de togi penjant, amb unes Bon otr ds amics d d progrés, si es que diserveo
caigudes. La cadira, vuida sempre, recor- la major disdplina, ja que complcn amb una
darà d e m à ment an en Maragall, l'Unic, .
majoria permanent d un ocn.enar de vote.
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• E l Poble Català,,^- Dissabte 17 de febrer de 1912

Sessió de l'Ajunta
L a cobransa de Tarbltri sobre'ls carruatges que vagin a la rua. - Batussa entre
els radicals. - Triomf dels del carrer del Vidre. - En Serraclara de cos
present. - Escàn dols y crits que converteixen el Saló en un safreix

En Lladó: L o que dic es que un penódic
attuest mall y aquf «d quefc de alguns»,
han donat consells pera que no's pagui (Protestes dels den Serraclara. Molt bé ca ds dd
carrer del Vidre.)
Si els que han de r«gar, seguint cb conselb csmenlab, van a un altre lloc a fer
fe rua, dls seran eb defraudadors per negarse
a pojjir, peró eb que'ls ban donat d consell,
seran els seus assessors. (Nou escàndol que
dura llarga estona:)
Si l'arintri no's cobra quedarà malament
l'Ajunlaroenl com sembla que hi volen fei
quedar al partit radical, determinades persones que'l dirigeixen. (Rumors.) Doncs jo
faré, acaba dient, tot lo possible pera que's
cobri, mal que pensin de difi rcnfa manera
el senyor Serraclara y «El Progrcso». I
E b Uadonistes el feliciten. En Pich, Domènech, Soriano y algun altre vclllefi tob
moixos d cndavre den Serraclara. E b r u mors y comentaris s ó n saborosos y perllongats.
Les acaballes
Aquell regidor lerrouxbta honorari sc disposa a parlar y en Figueras l'interromp de
bones n primeres.
—No m dirigeixo a V.—li diu aquell regidor an cn Figueras.
—Ni jo a V.—respón aquest
Aqudl regidor: No cridi tant que ja'l conec ]o a S. S.
En Figueras: No fent coirt B S. S. d coneix tot Barcdona.
Cop de campaneta presidencial.
Aquell regidor segueix pombulenl la cobransa dc l'arbitri.
Es tanta fe exhacerbació deb radicals que
mentres amiest darrer parlament se desenrotlla, en Figudas y en Pich disputen |de
mala manera, com si anessin a trompodes.
En Muntenola pronuncia algunes paraules,
durant te quals eb radicals den Serraclara,
amb atjuest al davant y seguits d'alguns deb
lerrouxisles honoraris abandonen cl saló.
Aleshores queda el Consistori amb tan reduït nombre de regidors que si s comptessin no's podrien pendre acords, peró cn Pich
—l'únic que s'ha quedat ol saló—que es m í s
totxo que fet d'encàrreg. no se'n recorda dc
aquest procediment v tolera que en votació
ordinària s'aprovi cl dic'.amen.
A tres quarts de set s'aixeca la sessió,
comeniant tothom l'empenyo que ha p o s t
d senyor Serraclara en combatre una obra
filfe d d propri partit radical y parida pel
senyor Mir y Miró, que de tants «portentoss
quo ha posat ol món, no's recorda del dia
quo va perdre fe puresa.

jNFORMACIO Festes Sports i D e
BARCELONA
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Aquesta nit a l'Ateneu «Pi v \ u r .
fe BarcdoneCa, s l ü celebrarà
> ds
de dbíresses, que com tots eb q w £ ! *
lisats aquesta entitat, promet veurcs
animat
molt
Pera demà, a fe tardo, h i ^
_
un grandiós Ball infantil <te d i s f t W 1 " 1 ^
donat l'intcrés que ha despertat TOT' '?Ue
barriada, podem assegurar que serà .
éXib més gropsos que haurà ' a l ç a n t . ^
Aleneu.
UKL1 d*
E b premb, com ja vàrem avensar » ,
bin exposats « casa de don Bom,^,, ^
Girbés, eLs aparadors del quid esi^n * <
plens de curiosos que fan l'eloei dri
^
raps a
repartir.
^'
Pre-

"> au,

Pera demà han organisat d s socialistes
una vetlfada literària musical en d seu Centre d d carrer dc l'Amargós.
S'ha consliluit el Jurat d d concurs d'aparells insecticides pulvcrisanb pera plantes, que
edebroré flastitul Agrícola Català de Sant
bidre on cl vinent abril. Dit Jurat està constituït pels senyors següents: president, don Igmei Girona; vocab, don Guillem J. do Guillén Gprcfa, don Ricard Balcells, don Joan
Pardlada: secretari, don Jaume Raventós.
Aviat aperdxcrà una nmpliadó de te bases publicades fe poc temps, pera pendre part
en dit concurs.

que no n'es fent com sembla. Perd tingui representants els radicals. Les cosís qui te
en compte l'arcalde que d'aquesta sessió en fe n ces d president, sinó fe Comissió...
patirfi...
En Pidi; sabi: Ja ho í d a l'wnterior».
Veus iròniques en els altres bancs: D h !
Grans rialles y gatzara.
oh!
El senyor Rosós continua dient que la CoEn Domènech: No h i ha oh! que valgui. missió no ha as lat avisada com devia de fe
En Pich, püutesc; Y sí que'n patirfi.
existència de l'arbitri. En quant a que'l goEn Serraclara: Qui es que interromp? Sa vernador envià tari aprovat el pressupost
hem contestar...
es degut a que l'anterior Ajuntament radical
E n Guftalons, dirigintse an en Domènech: d feu d 31 de desembre.
Aquesta nit so odohrarà en l esnaiA. .
No n ' h i ha per tant, senyor Domènech, n»
E b amics y admiradors dc l'ilustre higie- de l'Eschola Coral LlevanUiia de fe R ^
E
n
P
i
c
h
,
«
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s
f
a
c
e
n'hi ha per lant
nbta espanyol dudor don Manud de Tolosa loneta, un important Ball dc dbfreses
E l xiburri que h i ha B l'hemSdcle es gros
dor de e n t n e r t o s »
Latour han obert una suscripdó pera cos- anirà a càrreg dTuna reputadn o r m ^ , ' . ^
Tothom interromp y l'arcalde no para cragitejarli le insignlcs de la Gran Creu de BeY s'aixeca, radiant, d gran Pich. Tol hom
^ o cal dir que s'espera que la sala nL
ter la campaneta.
nefirencia que rcoenlment l i ha concedit tí
se disposa a riure.
tarà
luwfleWul per fe gentada tme »,< ll·
En Sarraefem: Y tinc de recordar nl senyoi
Govern.
Fditíin a l'arcakfe perquè essent lliberal
1e
Pardo fe por nue va passar quan en aquella es defensat pels amservodovs.
Les quotes que seran d'una pessefe en correrà.
sessió de vocils associats varen requerir a
amunt, s'entregaran a don Ramon Albó y
En Garrif^: Amb molt gust, perquè cs
Vist l'éxit (^io han obtingut ds JQ- . . .
l'arcalde que k-s apuntar els noms dels qui monàrquic.
Martí (Arcs, 1, prindpal\ ndvertintso al púno volien votar la totalitat
blic que si lo que s obtingués cxoedfa deb de disíresseB que ha org.uii«i la <Z •
En Pich, ja en l'orde dc te felidtadons,
El senyor Pardo: ï cal
gastos que han d'ocasionar les insignies. se d-caborjo * l'Atmo» «Democràcia, ^ 1 *
felidla als seus companys de l'Ajuntament
En Vallfe y altres: Y no vérem anar a fe «interior». •
desíiníinu n un donatiu pera l sanatori de Chi- üicte s d é (Aragó, 135), ta mateixa c o m £
presó. ,
iionn, obra admirable deguda al personal es- hn onpmisat pera aquest vespre un hau^u
Una veu: Aixamplo! (Grans rialles.)
En SeiracJaia: Peró vàrem guanyar el plet
o r s t l d doctor .Tolosa Latour.
disfresses do gran gala, y pera dem5 i J í
El Pich se fixa entro'ls qui riuen amb en
Una veu: Per concomitàncies amb fe mo Garriga, al qual l i diu.
y nit, ball ordinari també de disfresse,
narquia.
L'Institut Mèdic Farmacèutic oclcbrarà ses—Prou sab el senyor Garriga que aquí d
Pfera tí bail d'aqttcst vespre se reí«|·lrB
En Pich: Si hi hagués em Marianao, I w tenim pera que'as "/assi riure...
sió científica extraordinària aquest vespre, a
sis
vaJiosos premis, entre eJb un bufet i
ho fareieu això.
les
set
E
l
doctor
Àlvar
Esquerdo
desenrotEn Garriga: Peró àllf ont es S. S. tots
Un regidor do les minories: Com que en ds altres sobrem. (Grans ralles.)
Iferà d teima «Apendicilis, apendicíllcs y B- salió y tma figura dc bronzo, no desmcreixeni
Marianao us tenia obert el rebost
pendiculars».
da altres quatre d'aquesb dos.
En Pich: Es qüestió d'anar n l'escola,
Noves interrupcions, crits y menasses. L'ar- perquè les seves proposicions de Melilla...
La comissió no oblidantso de l'art pgi,'
L'Agmpadó
excurskwibta
«Bon
temps»
d
d
calde pica amb fe campaneta en cl pupitre.
En Garriga: Jo no soc com S. S. que vinba
encarregat • fe cohla-orqueslra «Oron-i,'
Centre Popular Cotalanista de Sant Andreu
Quan aparentment l'orde està restablert con- « i é aquí a venjar eb desastres de Cavite y
qne CB fe que amwísarà eb balb, tocant
de
Palom;ir,
b
r
à
demú
una
excursió
a
)a
tinua en Serraclara.
Sntiaga (Grans rialles.) Sl, sf, S. S. ho diademés una sardana durant fe primem JBM
«Font Grortaa.
Diu quo a la rua o no hi aniran cotxes gué en un miting que jo prou cl recordo!
Swnida d d Centre, a te set del matí, pera havwit encarregit una important qu:m!iiii
o hi haurà disgustos. Havenlhi pendenta una (Hilaritat general.)
tenor a milgriia. Cal portarse esmorzar y do confdli a una acreditada fàbrica d'aautw
vaga de cotxers es pensar amb ets peus portar
En Pich. gira de camí y te emprèn conse recomana punlualilat.
capital.
aquesta qüestió a resoldre.
tra l'arcalde. passeiantse y pegant cops dc
Una altra veu: Amb els peus del senyor puny en d pupitre. Durant'el seu . diguemne
I n mateixa comissió tauibè'ns pregi ^
Demé, a les deu del matí. en el saló d'acMir. (Grans rialles.)
discurs, te rialles no cessen. Tothom se poravisem
a les disfresses quo pensin assisiirhi
tes de PEseola Normal de Mestres donarà una
En el pressunost resulta que hi ha un ar- ta'l mocador a la boca pera nguantnrse'l riuconferencia el regent de l'Escola Graduada que'l primer premi se concedirà a fe dhh^.
bitri y quan de la existenda d'ell el pre- re promogut per aquest intermedi còmic deb
don Julià Guadra. desenrolllan' d tema •J^a sa quo amb més luxe y propi ieíol vagi habisident d'iliscnda no se n'adona, ve r«Aurora dos clowns de fe companyia.
conjugidón castdfena comparada con la fe- llada, essent prefeiriblo d trajo hbtóric.
Barcob, o més clar, s'ha de dimitir. Aquest
R e g l e s p e r a l a r e c a n - lina; causas de las irregularkladcs de los verLa punyalada
Donat l'enhisfesmo que hi regna augurem
arbitri nos pot deixar de cobrar perquè es
d a c l ó de l ' a r b t t r e
bo».
en pressupost peró en cçnvi es impossible
un grandiós èxit a to comissió.
Va a parlar en Lladó. (Espectadó.)
El dictanMn aprovat junt amb les esmecobrarlo per fe precipitació amb que's conFh poc, diu, que'l senvor Serraclara atacava
IM Junta Directiva jde l'Assoriació d'Arliste
tecdonen te regte de cobransa. L'Ajunta- » la Comissió d'Hisenda per portar al Con- nes acceptades per la Comissió, queda com
A l'igual que'ls demés balls promd esser
de Varidate «In Primitiva Espaftofe» ha que- forsi Huit d que s'ha orgmbat pera avui
ment no pot ddxario de cobrar, peró'l terho, sistori aquesta qüestió, y ens deia que l'ar- segueix:
dat
constituida
així:
portaré una greu pertorbació.
«l.o Seftafedo en d prc&upucsto municipal
bitri d pagaran ds pobres. No. perquè'b cota rAtcnou Obrer d d districte I I . d qual
President Vicens Cortés; vbpresident, Pe- serà l'úllim dc la serio
Si fe sessió no s'hagués celebrat, l'arcalde xers no han de pagux res. sinó que ho paga- vigentc en conoepto de dercdio dc permiso
quedava a cobert, perquè no cobrantse per ran eb que vagin dintre ! cotxe a diver- pera la circulación de carruajes por d arro- re Caldas; secretari, Josep Manzanares; vistemor d'altcradó d'orde públic, posanlse de* tirse a fe rua.
yo central dd peseo dc Gracia, durantc los secretari, Joan Ribé; caixer, Josep Caraben;
Regna gran entusiasme cnüe rdeinenl
acord amb el governador, quedava arreglat.
El cotxer no paga mai en lloc, ni a te días de Carnaval d orbdtrio por dia, de 5 pe- comptador, Vicens Iborra; vocals: Rosa de ve d d C N . R d d districte quart, amb moNavarro.
Roseta
Guillol,
Marti
Grada,
Jaume
(Molts regidors riuen.^ Jo no'n donaria 12 carreres, n i a inviadó, ni en lloc. Són eb selas por cada cochc de un cabaJlo, de 10 pcpessetes d'aquest arbitri. Es un «desatino» quo usen eb cotxes eb que pogué fi. Peró setas por cada coche de dos ó màs caballos Mariné, Torihi Navarro. Joan Mirall; suplents, tiu d d tercer y tillim ball de disfresses que
tÉndíà Hoc avtii, dissabte, a les deu dc Irt
cobrarlo.
ni ha una altra cosa, que dec recídlir de les y dc 20 pesetas por cada aulomóvil, pudien- Vicens Jover y Joan Buxadé.
nit, en l'espaiosa saM de son liostalge.
Haurien cb cotxers pogut cobrar algunes paraules del senyor Serraclara, y es fe filo- do sólo circular por d dtado arroyo, desde
-CAMISERIA SANS, BOQUERIA, 32. E»propines y no te cobraran. Ademés, vosal- sofia a que diu oue obedx fe creadó d'aquest las dos d las odio de la larde de los días
P t ï h aquest bell s'he contractat yna retres tan amics de te su bastes, aíxó s'hauria arbitri. Jo dec oirli com a radical y com a 18, 19 y 20 d d presenlte mes, los vdculos peciafitaf en camises o mida.
puteda orquestra, que executora ú n variat
pura
cuya
circulación
se
haya
p
o
^
d
o
d
de su bastar y no hi ha temps. Retirar el individu de fe Comissió d'Hisenda, que fe
Les dues conferencies d d professor M. de y extens i^epertorL
dictamen no pot esser perquè equivaldria a filosofia do l'arbiln no es fe dita pel senyor arbitrio correspondientc,
Entrfe les senyoretes que conconin omb"
declarar que no s'ha dc cobrar l'arbitri.
2.o E l pajjo d d arbilrio se ajustarà por Modav a Barcdona, organisades per l'InstiSerraclara, sinó una altra molt düerenfe. (En
H i ba nna manera de sortime d d con- Serraclara so remou, violent, en el seu escó.) medio de tarjetooes que se expenoerfin, bajo tut Médic-Soctel de Catalunya, versaran sobre dbfresscs ah aquest ball, s'oíoi-gnran tres vaflicte, y es no fer la rua al passeig de Gra- I n filosofia d d senyor Serraclara es carnava- fe dinexción de fe Adminbtración de I m - «El dret de Ja dona ol-treball» y «El treball liosos y artístics premb.
La sala estan't ricament adornada y al fow
da, sinó en altre lloc No ho farà l'Ajunta- teca, es a dir, de crear impostos protectors pucstos y Rentes que deberún ostentar los a dimicili».
ment aixó, peró ho farà el poble. (Grossos de te «mascarades». Y no es aixó, senyors; conductores de los carriiajcs, en puulo visibrtida y ca de preveure que serà grandiós
L'Inslitut International dc Plasmologia y ei devassall do holos de neu, mandarines,
rumors.) Aquest arbitri es sà y es bo, jo ho jo'm vaig apoiar cn una altra filosofia pera ble.
declaro, obeint a fe filosofia de ressucitar donar d meu vot an aquest arbitri Y es
3.o La entrada de los vehículos en el arro- Biomeeàmca univei-sab, que acaben de cons- confetti y serpen tines.
el Carnaval per medi de festes. Peró no ha- aquesta, fe de que en un règim econòmic ont yo central d d paseo de Gracia, habrà do tituir a Bruxdcs eminenles personalitats cienventhi aquestes festes l'arbitri nos pot co- eb pobres y eb que sofreixen paguen peb verificarse precisamenle por alguno de los tífiques, ha designat al doctor Queraltó, de
L ' ü n i ó Ultramaoinn edebrara el dio 19
brar. No s'han d'acceptar te esmenes. S'ha ardete de primera necessitat be poden pajyir extremes d d mismo. pudiendo únicamente Barcelona, pera lormar part de son Comitè a la Bohèmia Modernis'a un gran ball do
centraL
.
'
,
de cobrar l arbitri tal com estigui, procurant peb de luxe eb rics y ds que's diverld- jutilizarsc los cruocs latorales para la saiida.
dbfresses a benefid del Montepiu dc fe Siv
ferho amb tacte perquè no h i hagi du-sgustos. xen. (Bé en el públic.) Jo apoianlme en a4.Q Los ieíes de las guardias munidpal
Avui s'inaugurarà en d Saló Reia (passdg
(Y ara entra el senyor Abadal, resplandcnl quest principi, votaré avui, com .vaig votar v urbana dispondràn que por los ogantes de Gracia. 27; r n a primera exposició a'aqua- cietat, d qual, a jutjar per I » àemmdot -da
d'alegria. Ja era hora!)
en fe' Comissió dc Hisenda í'àrbitriT y * sus respectivos institutos se cu i de d d or- reles den Joon Bergós Consta l'Exposició títub que hi ha hagut fins ara. pï-omet veuE n quant a lo de no admetre l'esmena acònselferé a l'arcalde que'l cobri pense con- à*31 131 & circuladón de los carruajes, de de 40 obres y estarà oberta fins al 3 dc mars, rcs forsa ooncorrapit.
qve no p ^ d r e n on d recinto sugelo à arbi- podent lliuròmcnl visilarse.
6. ° Lfl Admiristración de Impucstos y de concedir tíckets de íavor a les autoritats, templarions (Rumors.)
La casa F^Aé farà uno pcücola de totes
Ila dit també d senyor Serraclara, continua
duran*? las horas seflaladas, otros vehf*
Rentas teniendo en cuenta ta capacidad del jo dec dir que si fos arcalde, governador,
aqudlos para los cuales se justifiarroyo central del peseo de Gracia destinado o lo que sigui, sense' por a cap agent aniria en Lladó, que l'arliiln no deuria cobrarse.. cu!os ^
Aquest vw-pre. cn d local de la Creu Rojo Ics senyoretes quo cemcorrin al ball de troi fe circulaciódn de carruajes en los d las a la rua sense paçir.
En Serraclara, saltant irritat d d seu escó: guo hanerse ofecluado d pogio correspondien- de Grada d metge forense don Ferran Bravo jofl que celebrarà avui, a les deu de la nit,
Una veu: H i aniria de oorra. (Rialles.)
íe y de que verifiquen procLsamcnle la en- hi donarà una conferencia de divulgadó cien- el a r c o l V\rtbÜc.
y homs que so aenyafen en fe regla primera,
No ho dit res d'aixó!
«
Una altra: Y aixó ho diu un home que
Lranlu por alguno de ambos extremes f"!cl tífica sobro'l lema »Primers socors os ob fecuidarú de que no se expenda mayor número
Amb et ff do que la pelicoia resulti perEn Lladó: Que d l
do larjclones que los que estén en rclación desempenya sovint l'arcaldia'? (RumorsJ
En Serraclara, opoíat per uns quants deb paseo.
rits».
fetóta, se fa aquestal d dilluns dfe 19. a les
con los carruajes que puedan circular ordeAcaba el senyor Serraclara dient que's pro- seus: No!
'5.o Al objelo de feciliter fe venta dc tarEn d mateix local demà, a dos quarts onze d d mall, en d mateix saló ont ha du
nadaroentc.
curi no crear dificultats y que no esmenant
En Lladó, amb eb d d carrer d d vidre: jetones de entrada de carruajes al arroyo d'orue del matí, se verificarà l'enlrega de tenir Hoc la festa.
central d d peseo de Gracia durante los dtas cinc Uibrotcs d'esfalvi de la Caixa de PenSc autorizarà ademís é la Alcaldia para el dictamen se lassi fe cobransa lo més dolsa Tothom ho ha sentit
L'escàndd es descomunal En Gufialons, y, hores cn que sea neocsario para d l o dicho sions ab llilors que més s hagin distingit en
quo pueda distribuir ó las autoridades y per- possible.
Prometen veures mttlt conçorre^ub ds ba!h
aonnlkiidee oficiales bületes eqieciales de insegut en l'escó superior ol den Serraclara. requbito. la Adminbtración <fe Impucstos y d compliment de Jlur deure.
de
dbfresses quo orgmisa «El Talismàn- ívitación para la entrada de carruajes en el
M é s d i s c u r s o s s'aixeca y increpa an aquest Està fora de R«ntas, ademàs de su oficina central de las
L'Aasodadó Cienlilic-Mercanlil (Cucurulfe, quests nit y dimara de Carnaval cn d Gran
arroyo central del paseo de Gracia en los
sl, y ningú entén lo que diu. En Figueras al ] Oaaas Consbtoriales y otros puntos oficiales
dfes y horas à que se refiere fe primera de
L'arcalde manifesta que ell en aquest as- milg de l'hemicicle, onda y brasseja. En Ser- fií despacho que establezca, pondrà aqudfe númeixi 5, primer), a fi de facilitar ab mo- Teatre Espanyol, p d gran nombre de demantas re^as preccdentes.i
sumpte no hi volia responsabilitats y per raciara no's queda mut y diu fàstics. L a ' ofese cíc tariclones, con fe intervención con- destos industrials y coraercianb d portar per des de localitab y pales.
aixó ha acudit a l'Ajuntament, sobirà, pera campaneta presidencial es jmpolenta pera res-1 venkaite, & la disposición de los dueflos de si matdxos sos llibres amb arreglo a les exiAltra.
H W quridat exposats cn ds taBiedors del
mie resolguis. Si no hagués fel aixó, diu, tablir l'orde. Els de les altres minories ca- \ Cocherias de lujo, industrial-es nue en otros gcneks inodcrnes y a les prescripcions legals
« l a s horas durante las cua les estarà BU- de segur naurien plogut els vols de censura. Uén, davant l'espectacle...
feslejos à cargo d d Municipio han cuidado vigcaib, obre cn son hostatge un consultori conogut eslablimenl d d carrer Baix dc fiant
jeta fi arbilrio municipal la circuladón de
En Figueras manifesta mie ell ha pregat a
En Lladó: Doncs jo dic, avui divendres *
vanln
billdes y de los etmqueros. mercantil, de franc en absolut, que de set a Pere, número 44. «La CoLilla Calalani-, cricarruajes por el arroyo central del pasco de l'arcalde que no declarés fa sessió sense obrir 48 hores abans d'haverae de fer efectiu, que'si dicha Admimstración lo jiïzg» convenien- dos quarts de nou de la nit de tob els dics dant juslaraent l'atendó deb viauanls. els
(irada en los dfes de Carnaval, seran ile perquè ell sabia que fora del saló hi havien hem de cobrarlo. (Molt bé en eb seus y en j toi concediéndose à los expendedores no oB- feiners atendrà a quantes consultes sc li fesvoliosos objectes adquirits per la secció redos fi ocho de fe larde.»
molts radicals que de segur hi entrarien alguns del públic.)
ciales .un 5 por 100 de beneficio por venta. sin.
creativa de rü. F. N. R. de! disíricie seal
saber
que
s'anava
a
fer
pagar
els
aulo
Què no tindrà importància?
6.o La Admimstración de Impucstos y
E l senyor Rosés demana que's sospengui
Amb motiu de l'Assamblea de Viticultore gon, peta premis del bell de disfresses, darEn Serraclara: Ni 500 pessetes se recau- Rcntas, teniendo en cuenta la capacidad de
ta sessió pera que fe Comissió d'Iusenda móbüs des rics. (Rialles y rumors.) Jo mal.
ta iparte d d arroyo central dol paseo de do Catalunya, «El Sindical Agrícola» ha pu- rer de to temporada, que aquesta nit se criepugui reunirse pera acordar si accepta o no diu, he prestat acatament a l'arcalde de reial daran!
En Lladó: S. S. lluita per te pessetes, Gracia, destinada à la circubción de carrua- blicat un «suplement» que reparteix gnatui- brarà en d local de dita mii'.at
les esmenes. I n presidència hi accedeix y fe orde ni a més altes gerarqute monàrquiques
(rumors);
peró
ara
tinc
d'aplaudir
a
l'arcalde
peró
jo lluito pds principis. (Nou e s c à n d o l « " los
7 horas que seflalan ten tamenl amb d número 9 dc dit periòdic
La OMfefai secció reca^Btiva avisa als sotessíó se sospén.
consisteix en un treball del senyor Elies eis que noocssitin alguna invi'ni.ió d'homo
Sola'l rellotge se reuneixen eb d'Hisenda, perquè vol fer pagar als rics allí ont so entre'b lerrouxisles. Rumors en les altres mi- d pàrraío l.o, cuidarà de que no sc expenda
mayor número de terjelones que los que estén &e Molins, posant de relleu l'importància y
desonrotllnuLse la reunió amb crits y xibarri. paga per un quilo dc butifarra. (Més rialles.) nories.)
de senyoreta pera l'esmentat ball, pera
E l president: L'arcalde po vol res.
Al cap de deu minuts se reprèn fe sessió.
Vull que'l meu nom, segueix en Lladó, en rclación con los carruajes que pueden tiascendencia de l'Assamblea, se pondera la que se serveixin passar a recullirles ftMn,
necessitat
de
l'associació
pera
fe
perfet
la
elaE l senyor Vallés: Se veu que'l senyor Ser- vagi unit amb ds que voten que paguin circular ordcnadamenle.»
El senyor Rosés diu que per majoria fe
boració y més remunerudora venda dels vins abans de les den d d vespre, a to Sccretócomissió ha acceptat les esmenes excepte'l radana d'ensà que estem en aquest any té l'arbitri eb aulomóbib...
adornàs se fe remarcar la necessitat dc tre- ria de fe Bocietat (Baix de Sani Pcie, 38,
paràgraf que fa referència a donar tii kcl.s un mal humor ímnonderable.
En Serraclara: Y cb coixes d'un cavall!
ballar
pera l'upifieació inlernacionai de les principoi).
de favor a les autoritats; davant lo qual d
En Serraclara: No, es S. S. d malhumorat
En Lfedó: Y ds de dos y cb de més de dos
Ueb sobre'I franc y els mètodes y procedisenyor Muntaflola retira'l paragral de rde- Jo precisament estic alegre. Abans d'ahir vaig cavalb.
ments d'analisi ea les Duanes.
renefe.
Xxi-tont fraoauBflaat
treure fe rifa.. (Rialles.)
En Figueras y en Gufialons tornan a apoiar
Una veu: Quina sort! Deixar d'esser ar- an en Lladó, increpant ab de l'altre grupu
Explica d senyor Lladó el motiu pel qual
Demà diumenge, a dos quarts de sb dc ta
Hem refeil la comxuiicadó que s^g ie.x:
no s'h acceptat d paràgraf, que es perquè calde y treure la rifa! (Més rialles.)
En Serraclara s'exalta y te emprèn centra
L A «FILARMONICA CORDOBESA.
tardo, fe secció «Propagadora de les Cansons»
«El Comitè executiu pera les festes de Orquan los autoritats van a divertirae deuen
El senyor Lluhl: Se tracta d'una iniciativa en Lladó.
pagar igual que'b demés ciutadans, ja que dels radicals, portada a la subcomissió de
En LJadó: No obstant y esser S. S. ten
Avtii, dissabte, donarà son segin concert composta per senvoretes deixebles de «Cul- neatoltes, que's propo.sava promoure l r e ^ '
quan van a exercir fe seva autoritat tenen pressupostos, a fe Comissió d'Hisenda, al fresc, veig que lambè's calenta.
cn d Paía«i de fe Música Caldana fe Reàl tura Musical Popular» donarà un rodlal dc lo gimenl d d mateix, davant del silenci de l
entrada a tot arreu.
Consistori y a la Junta de Vocals Associats;
Nou escàndol. A l'hemicicle sembla que hi Sociedad Filarmónica Cordovesa. executant millor de son repertori en d «Patronal Obrer odcjills&im Ajuntament, amb qual impr™'
de Santa Madrona» (carrer de Moncada). PcnL'incomensurablo senyor Garriga demana qual iniciativa nosaltres aculllrem per crèu- hagi un tumulte. Els ortodoxes defensen an d programa que segueix:
dran part també en dit recital Ics deixebles cindible concurs pensava compar, dona pque so l i digui quina manera hi ha de dis- rela justa. Se tracta d'aclimatar a Bare* 1 anà en Sorraclara, eb altres an cn Lladó. Els ruPrimera par!. — «La Estudiantina», pos- senyoretes JudLl Tarragó y Antònia Ventura, finides ses gestions, deplorant no haver
tingir te auturilats cn funcions del seu càr- un arbitri que ja està aclimatat en altres llocs. mors en les altres minories són perllongats
reg, de quan van com a particulars. (Ria- Hi ha hagut pera cobrar l'arbitri, dictant Eb cops de campaneta de l'arcalde no són aacailc, E. Ijucena; «A Màta^u, jote (chor essent dirigides totes pel aotable professor gut dur a fclte terme son propasi'- y *
lles.)
y orquestra), E. Lucena; «Oberluia de Piqué de cant de Cultura Musical Popular, don Llo- pregi tem pública aa determinació pe'3 c0'
te regte oportunes, fe dificultat de venir prou pera restablir l'orde.
neixemenl de quantes enlilab li bav c n ^
Un altre regidor, lerrouxbfe honorari, y el pressupost aprovat pel governador amb
En Lladó, continua: H i ha temps suficient Domo, Suppé; Chor de fe sarsiida «Bohc- rens Parés.
fert son concurs moral y m;:.e i f l , a Ics I "
amb d propòsit manifest dc fer obstrucció, j retràs, davant lo qual acudirem a l'arcaj i pera cobrar l'arbitri y disposar te regles mios». Vives.
—El desequilil·ii nerviós, la ncurnslcnfa,
demana que'b tècnics donguin un iníorme I dcmanantli que convoqués a l'Ajuntament pera fe cobransa. Lo que hi ha es que'l seSegona p i r t — «Pavana», Lucena; «Fan'asia histerisme, dcbili'al, anèmia y desordes de rdtera son agraiment.»
rcspccte'l vdcob que poden passejar p d pos-: Ko podíem ddxar fe responsabilitat sobre nyor Serradora, dut per fe seva exaltació de Cop pe Ha», Ddibes; «El GOndolero», bar•dg de Gracia, ja que una de les esmenes l'arcaldo
'
d'una obra que no era seva. Jo ha vingut a fer d «assessor deb defrauda- caroía (solo de tenor, chor y osques'.ra), Mo- to n u l r i d ó sc curen amb d «Dinamógeno
Foo-t·lsAlX
crec oue l'arbiln s'aclimatarà, fins prescin- dors», (horts rumors.)
Saiz de Carlos».
ve en oeria manera a limitarho.
lina León.
El senyor Muntaflola intervé pronunciant dint de lo de te festes de que ha parlat
El senyor Serraclara: Que constin en acte
Demà, diumenge, dia 18, y dimecres, ^
Tercera part — «Córdoba», mamna, Lubreus poraute pera explicar el seatit de ses d senyor Serracfera y lo qual jo no com- aquestes paraules...
21
d d corrent, tindrà lloc fe in-nuff.i'·"'
bato ni ddenso, perquè és una cosa complc
cena; «|Viva Aragón!», passacal'e chor^jal (so
esuenes
E n Lladó: Sí, que hi constin.
del
nou camp d d «F. C. Espanya», SJU'
El senyor Guífelons: Ja que aquest regidor lament fora avui del meu esperit; y s'aclimaEn Serraclara: Ja he deixat passar lo de bro molius de la sarsuela «La moza do muentre'Is carrera dc Córcegi, Villarrocl y i
quo demana l'informe es tan entès en qües- tarà com s'aclimaten totes les coses dc raó no sé quines pessetes, peró no estic dispo- la»). Barrera; «Pot-pourri d'aires andalusos»,
justícia, molt més si a darrera d'elles sat a tolerar aixó. (Més rumors.)
aclló, juganlse dos «matchs» de «fool-Dai '
tions de cubicació y en qüestions de cenlíme- yhi do
Lucana; «Baile de panderoa».
una voluntat disposada a feries triomd primer cntre'l «Barcelona» y l""EsP!'n(|.- '
tro, jo proposo que siàii ell q^ii assessori far.haAra,
si anem amb benevdkmses, no que
^
ais tècnies quo han de donar d seu informo. no s'aclimabirà. Ja ho sabeu, dones. Jo soc
AGRESIO y d segon cntre'l «C D. Espanyol» y
panya».
^
Aquell regidor: No hi tinc inconvenient partidari do l'arbitri, de que aquest se coA les tres de fe matinada d'ahtr va denunperó entenguis que si jo tinc d'assessorar. bri y de que'b rics contribueixin en d presDib pariüs comensaran a u ^ quirfl dc ° |
ciar n fe secció de 1 Audiència, don Antoni tre en punt de to tardo.
Vindrà l'inTarine pel Carnaval que ve.
supost quo porta l'enorme xifra de dnc miÏO RECOMANO SEMPRE
Bduenda, que en d carrer de la Canuda l'aEn Guífelons: Y alcshons «piedarà provat lions de dèfidt. (Molt bé.)
prodiren dos subjectes que esperaven amagats
«
P E R A CURAR L E S
quo S. S. no ve aquí amb altre propòsit
al portal número 2 de dit carrer. Mentres
Rectifica en Serraclara dient que fe coque'l do fer obstrucció. (Rumors.)
un l i pofp.va, laltre dbparà dos trets dc
bransa d'aquest arbitri no farà pujar eb vapistola, si he fallaren eb trets per estar poE l qaefe ( ? ) « « a r r e n c a lors municipals. Aixó de fer pagar als rics,
sat d guarda-vides.
El asnyar Serracfera diu que parlarà en són mira llots de cassar aloses, perquè aquí
El denunciunt logra arrencarii fe pblola
mtulà percnié l'arcalde d pu^ui entendre, ja pagarà d ric y d poliré. S'ha de cobrar l'ardesapareixent ds agres ^rs, que ignora qui
quo l'arcalde. <tedc fe pre-sidenefe, fembè'l bitri, es cert, peró hi ha mil maneres de coD e l e » '"H"00
poden esser.
brarlo. No hi ha hagut tardansa d d goverparla.
nador
en
aprovar
d
pressupost:
lo
que
hi
Veus antb sorna en cb bancs de fes altres
A fe fàbrica de Untoreria dd
oot carrer, .
DIVERSOS
ha liagut ha estat una «badada-) d d senyor
minories: Bé. moll b é !
Sant
Joan
do
Malta
ve
aumentar
olur «
A la casa de soeorsos d d carrer de Barberà
En Serraclara: N i molt bé, ni molt mala- Rosés. Quo's cobri l arbitri, peró que's fessi
mero de vegufetes Qos a 40.
. _
amb
aqudfe
habilitat
lan
peculiar
oci
senyor
curaren
a
Jaume
Boca
d'una
ferida
a
l'esment, perquè els aplaudiments deb vostres
5 patlla, causada al «irrcr dc Sant Pau. càn- Segueixen trehaHant 12 operaris.
bancs més aviat me pesen quo no pas me arcalde (Aquest somriu.)
tonada al de fe Riorela. per un dels dispars
- L a vagi dels cotxers Pe'ma"clX ^ u s c
dunen goig.
El senyor Carreras manifesta que d l també
d'anuq do foc que l i va fer un subjecte
Altres veus: També m d t bé. (Rfelte.)
ha oonlribuit a que fe sessió s'obris amb
ancmieait Salvador, d'ofid. haslcr, que un nada, peró aliir ao tingueren <ie '
La seva aedó es ràpida y meravellosa en la Epileps1» /mal de Sant Pau),
En Serrada m : Es aquesta fe segona ve- retràs.
cop engegats eb trets va lugir, sense que alguns deplorables aocidenb, ds qu»^
(pda que l'arcalde abusa de fe seva posició,
ois q*ie segiioixan;
«fruir01En Sorradara: E l senyor Carreras aguanpoguí-s ésser detingut.
Corea (ball de Sant Vito), Histerisme, Insomni, Convulsions, Vèrtic, ]aqaeca
a l <»brir te sessions. En fe primera va pecai ta dos ciris: d seu y el de l'arcalde
Al
matí
un
vaguisla
apallissà
a
un
»
H ^
(migranya), Coqueluche (catarro dels nens). Palpitacions del cor, Tremolins,
k, """^rJ?. casa de s000"»» de fe Ronda de I-a poJida busca m l'agress»-, P"1»
nem aimr massa depressa; ara, en fe segonà,
E l senyor Carreras: No hi tinc inconve'
bant
Poro
va
morir
ahir
larde,
a
les
tres
Deliri,
Desvanelxements,
Pèrdua
de
la
memòria.
Agitació
nocturna
y
tota
KM pecat per aiuxr nvissa a poc u poc, perquè nient
gons
cli^ié
el
governador,
qui
»
•
ls a
una
dona
anomenada
Engràcia
Ardet
mie
tothom hu vist quan ta sessió no podia obrirEl president, agitant fe campaneta: L'arcalclasse d accidents nirviosos
al pastar per aquell carrer va sobruvenlrli
Y a fe tarde, uns quants W " * 1 * ^ t^
se, >im hfot y esser l'b<>n« s·Mtyufeda. sortir de no tó d r i on aquest enterro. (Rialles.)
un amdont. Avisat d jutjat de guarda vr la plassa d ' E ^ n y o , ^ d r e ^ ren div ^
^
eioisxirvs en buscu dc re^iilors. Amb aixó
El senvor Rosés diu que no es «badatfe»
raSuf^
d.te casa de MQMMS y manà xes que passaven. Dos deb vagu.*
l
.ikfc t'ka Mcsvfditot ée toirto. antb lot y
üu.slWi d d cadavae a 1 hospital Cllmc
d d i sinó de fe comissió a fe qual tenen F a r m a c / a
O r .
de)cngu:&

Breus paraules...
Aiwm a escriure, amahlcs llc^dore, pna
msraiya de l'espectacle jaés deliciós que pugui pwsar a la lerra. Se tracta d'una dlufiifstes f m é a m municipols en la <rual eb drapets
wrten al sol y se veu a més d'un senyor
mab fe camisa fora dels pantalons. Peró ha
«Btal lan foxjn lo que ha passat <pií es impowibk! domme una kka clara y, sobre tot,
exacta. Ni fe ploma, ni b memorfa, són prous
pera po«uer traslbdar al pappr la «vaçutal
éeà ï y a S la cruesa de tes treses, els escàndols
de l'henndcte.
No obstant proarrarem dir lo que poffucm
IÉMB* quo molt (fe bo ens hagi <te «fiedar
al tinter.
Comenaa
A Va etne l'arcalde y alguns regidors entren al saló. No obstant la sotsiÓ no pot
obrirse perquè no h i he número suficient
pera oefcbrarla. T<« són anades y vingudes,
prró m!, cLs regidors no entren. En el saló
adcniès d'alguns regidors tic Ics minories hi
han prcsenU els del carrer del Vidre senyors
Lfedó, GuOalons y Figueras, Bikints ifels senyors Uilad, Estesa y Balugcra que encara
quv no sig'iiin a l'esmentat carrer ja s'hi
trolvai aprop; a fe pfeaBa Reial, com si diguessinL
Un regides* que exerceix de Vcrronxista
honorari no vol entrar, percpié tampoc volen pntrar cb Serraclara, Pich, Poméaech
y Ct. El senyor Millan, darrera ei paravent,
wa iKOk també ba entrar al saló. peró el senyor IJuhl va a buscarlo dícntli mic si no
hi vol concórrer que se'n vaa d'un cop
nerqué així evitaré d ridieuj. Y el senyor
Miltan, entra.
"Y ponwnsn la sessió a un quart de ais
amb els regidors justets pera comcnsnr. Després entren en Domènech, en Ballester, en
Muftoe, em Marcilla, en Font, en Pích y alIrcs.
Els lleons de fe Llfea íAJbadal, VaUés {y
altres) encara no h i són. Quina gent aquesta, pera guanyar batalles I
El dictamen
Timtost oberta ta aessió cl secretari llegax
d dictamen de Ja Comissió d'Hiaenda que es
el que forma l'ordí) del dia, y que proposa fe cobransa de l'arbitri amb les regles
pera la mateixa.
El senyor Muntafíofe hi presenta te peguen Ls 15 inencs:
«las jTglas de recau dación contenidas fen
di«ho dictamen serún adicaonadas con fes
siguientes:
Una.
5. ° Al objelo de fecilitar la venta de far
(«Sones de entrada de carruajes al arroyo central d d pesco de Gracia duran te los dins
y horas en que sea neocsario para elio, dicho remusito la Admimstración de Impucskue y Rcntas ademés de su oficina central
de na Casas Consistoriales y otros puntos
ofiriífes du despacho que eslàbtezca, pondrà
aquella classe oc larjetemes, con fe intervención convenien te, 6 fe disposldón de los duefios de cocherias de luio, mdustnate que en
otros tetejos à cargo del nninianio han cuida<lo de fe venta ae> billeteSj y de los estanqueroa, si dicha Admrnistraaón lo j u / ^ i convenientc, concediéndose & los expenaodores
no oficiales un 5 per 100 do beneficio por
•en ta.

f
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De TAjuntament

la Dei, que en la qüestió dels Encants se proi- f penses pfcra'b marins dels Uarcos de guerra I Després M Haurà vnmdó per boles sobre hi
biria en absolut la vertdh de gesires nous q ^ . presten s e m i en el Nord d'Africa.
ooncíísió d ^ m n peaífous y d « p r * s*#iirà
y que ja's cobren algunes do les multes i m Final ment, demana que s conceJeixi au- H dc#«t sobre"h crèdils extraordinaris,
posades por infraccions comeses y se cobra- tor i&ació pera solicitar fa cieu de Sant Fer- sent probable quo no pugui sesbar.
ran totes.
Al Govern l'uitejeawava que tes vafS>rions
Aixó demostra, fou de comentari el senyor ran al capità de la Marina mercant senyor do (farnavai sob fossin dc tres die», peró gran
Oobat I m p o r t a n t
Desdiamps,
que
durant
la
darrera
guerra
nombre do diputats dc fa majona s'aproparen
XnlílouNata e a o n ó m i v u o m
portela, quo la llei se compleix malgrat io
So diu que la cobransa de l'arbitri soquo en contra diguin alguns esperits apas- do Cuba forsà per tres vegades y amb greu al oomte de Romanones dkntH que d'esser
un diari local, l'arcalde smyor Sosbro la caJs, el guix y el ciment relatiu a
S.·gons
perill de la seva vicb d bloqueig do l'Ha- així no tendrien temps pera anar y venir
sionats. 1
té la preocupació derivada * la nawasid« ses cases, per qiraf motiu goHcÜftren qus
1911 donarà mott joc en la pròxima Rosvana.
També
van
parlar
l'arcalde
y
el
governade resoldre fc» qüesiió doís pagos pro,les vBgnctoas duressin tota fa setmana.
sió de l'Ajuntament
dor, do l'assumpto del Rec Comtal, prejjint
El
ministre
de
FOMENT
ofereix
reconsE
l
descans
dominical
Amis, els quals importen una quanlilal 6cl sienyor Portoui an aquell, que s'ho pren- truir ks senyals lluminoses de ks costes.
En vista d'això, d president dc la Cambra
Dita cobransa obeeix 01 Una proposició de
Don Ramon Monegil, acompanyat d'all ^ m - m e n t superior a ia que h i ha dispola Comissió de Consums, iniciada en el Con- tre representant del liremi d'adro^iers, es- gués amb tot interès pera acabarlo aviat, lairt
El ministre de fa GUERRA diu que'ls mos- sospendrà deniH fa sessió fins d dia 25 i n dusiu, andí tot y fa contrarietat qnc aix4
en lo que's rofcroix a la cons tracció de la
l^vsnWtttwla preocupo ció té faniamíait, po- sistori pels senyors Uuhí, Abadal y NoLIa. tigué ahir ai Govern civil, a manifestar al cloeca tom pera arribar a un acord amb la sos inútib condidonals d'anteriors reempJas- causa al senyor Canatejas
governador que dit Gremi havia acordat do
Els
k-rrorxises
volen
promoure
una
forsos podran redimirse d d sen-ei actiu.
l . (jon'ra eMa no exisieLx un efitcas remei.
moment clausurar els seus establiments el Junta del Rec
L a C o m l s s l d de Pressupostos
En quant a fa recompensa dc que ha
|p\kinlanient té mof's m í s gustos que in- ta difleusió, pera treure partit de la circuns- diumenge; no perquè la llei els ho ordeuj,
E
s
t
a
t
u
t
s
parlat d senyor Romeo declara que per fa
La comissió do pressupostos d d Congréí
litrspo·· P65**1 daimmt d'ells trédíls alras- lancia do no ha veraç rcalisat l'arbitri l'any ja quo n'estan excluits, sinó a fí do donar
Han quedat reristrat ds Estatuts de les
aprovà per majoria de vols un crèdit da
\ a i P?* <luatt,i,a,s grosses. Cada dia tes <fi- passat. £ 1 seu objecte no es altre sinó Lle- un dia do descans als dependents.
societats Unió Industriol de Sant Martí, «Lfl seva port no h i trobarà cap obstacto.
var*!'I
pes
do
les
seves
tremendès
culpés.
El minisire de MARINA ía idèntica de- 50,000 pessetes pera'l minisire de fa Guerra
15,11! a'8 séo majors, perquè els vcnciraenla
Ideal» y tEl Escudo Mataronés»,
Afegiren
dits
senyors
que
seguiran
aquesta
amb destí a fa construcció de barracons pera
Però cai advertir desde ara que en d conducta uns quants diunan^si, a fí de veuI -us s'acumulen als telis j les entrades
V U i t e s claració.
les tropes d'Africa, altre de 100,000 pessetes
debat
hi
hauré
una
nova
desfeta
dels
1
erre
si
els
segueixen
en
el
tancament
els
u
l
El
senyor
AZCARATE
pregunta
a
í
minis|í£,rmals no bas'en, de molt, pera cobrir ni
Entre altres nombroses visites, va rebre tre d'Estat sobre lo ocorregut en un plet pera precaucians contra'l còlera y altre de
ror ixis tes, perquè han sigut ells els que, amb tramnríns y colmados.
7.306.561 pessetes pera obligacions dc divets
Lte uns ni els altres
ahir
el governador, les do don Dionís Conde,
Es un noble exernpte que haurien de seguir
fallat fa q u i n » any» p d tribunal de fa Rota. sos doportamcnls.
I Aquist any tes diücuJt-ils seran més ^cus ta seva mala administració, donaren motiu
vispresident
del
Círcol
do
l'Unió
Mercantil,
tots aquests patrons inlranzijymts.
Recorda (pjc'l taUo fou revocat per fa CúDemà tomarà a reunirse to Comissió pera
OIIO n » i penpié hi ha un dèficit superior al a ta R. O. do l'Alonso Castriüo, y ela que
cl qual li pnrlà d'un assumpte d'interès pedispréa
han
realisat,
en
1911,
tot
lo
posL'arcalde y4l governador ra'Is viatjants del còrners y de l'indústria; ria Romana y que contra aquesta decissió aprovar d dictamen referent a fa reforma
T.rs anys anteriors, y perquè té l'Ajuntament
obte pera que fracassés l'arbitri sobre cals,
dè la Ud per quó's regiíix d Banc d'EsparúesEg é d dèficit do 1911,
L'arcalde senyor Sostres va visitar ahir al l'advocat y cxregldor madrileny senyor Bar- se presentà un recurs per don Franciqco nya
y d relatiu al projecte dc conwrsid
guix y ciment.
govomador, parlant ambdues autoritat», en- rio vero, quo ha tomat Iriomíanl (?) de Saba- Silvda.
dd Deute.
Lta habilitate dels corifeus dfln Lerroux tro altres coses, de la qüestió dei descans dell y Terrassa; el tibrteant senyor Martí,
Quinto*
Diu quo no obstant los gestions que ha fet
els obrers del qual so declararen ahir en vaç», conlinúa ignorant lo quo hi hagi respede
Ena hem pogut enferer do la que hi ha no podran ooonestar n i amagir la pèssima dominical.
L a Comlssld dels Snplicatorls
El senyor Sostres va dir quo extremarà de- y l'arcalde y regidors do Sant Feliu de Co- do l'aasumple.
«specte la queixa que publicarem en la admiri.!*ració do la qual són responsables
S'ha nomenat to comissió pormanent ris
mà
les
mides
pera
far
complir
rigurosament
, , 'j
edició d»! «fijous sobres el no havers© pu- davant la condeocia pública,
Per aixó prega al ministre d'Esta* que se suplicatorifi d d Congrés que presidirà'I senyor
Interessi y que procuri portar a fa Cambra Alvnrado y estarà formada pels senyors Groizard, Fcrnàndcz Blanco y Vmosnli, ílibes
una nota sobre l'estat d'aquesta qüestió^
El ministre d'ESTAT contesta dient quo rals; Domínguez Pascual y BugdfaJ, conservadors; Vàzquoz de Melta, jaumisb, y dort
reunirà antecedcntB, peró adverteix que'l tri- Melquiadea Alvarez, republicà.
bunal dc fa Rota es independent y suprem.
S'entra a l'orde d d dia y conlinúa fa
Les relacions
franco-eapanyoles
discusió d d dictamen sobre fa concesió d'un
El minisire d'Estat ha drl que les negociacrèdit extraordinari de 16 milions y mUg cions franc-espanyolcs sobre fa qüestió d d
do pcswtes pera'l ministeri de Foment amb Marroc te renuaran la propera setmana després que contesti d Goróm francès a un tele»drslí n carreteres v port».
El senyor BERGAMIN rectifica. Dedueix gra ma que l i envià M. Goofray, consultanf
dr Ics parauks d'ahir del ministre d'Hi- certa extrems.
Madrid, 17, de 1 a 3 matinada
L o dels e s p e c t a l e s a V a l e n c i à
i r à a fa OunlAtt y es discutirà tot lo què'S senda poca sinceritat en el pressupost forValencià.—L'assumpto dels teatres seguois «Ulguí; peró nega el sanyor SMiano autoritoX mulat p d Govern pon 1911.
A caldar l a vinya
Se ocupa de Ics conversions del Deute
pera nfinnnr que d l ha comès lleugereses
igual.
|
Demà marxaran a Barcdona'l senyor Lerquo
projecta'l Govern y creu que son eme&
aquell
assumpte.
Els balls de Gamcsfolles tampoc se ceroux y don F.miL.à Iglesias pera pivparar
prèstits
disfressats.
Va combatre! fonstisme, establint les di- tobraran aquest any.
'
i
El senyor SORIANO rectifica, dient, enPER Tl" L E F O N
Defensa fa tasca tinonciera del partit con- l'assnmblca municipal del ptu-tit lenouxista.
ferencies amb l'esperit religiós.
La prempsa demana a l'Ajuntament que Iro altres coses, que demostrarà quo al fuE l voluntarlt a l'Africa
sorbador
y culpa als Uiborals de l'empobriY TELÈGRAF
90 deixi de fórmules y que cerqui la po- (dlat Sànthe? Moya, se'l va condemnar senL a firma r e g l a
ment
da
l'Hisenda
per
no
haver
rdorsat
A
darrera
hora de fa lardc ha arriba!
ae
causa,
quo
hi
hagué
re^iteig
de
vides
lució derogant J'arbitri.
Madrid. 16. de 10 mati a 9 nit
al Senat d projecte db Itei aprovat to P*!
Da Gracia y Justícia:
(
\
V aJ'"» coses monstruoses. (Cops de cam- eds ingressos.
Míting o b r e r
Diu quo'l Govern no ha sabut mantenir Congrés que cstaMdx d vduntarial cn l'eJubilant a don Joaquim Bendto,, advocoit
paneta).
|
/
«
un prudent equilibri enlre'ls gastos y els xéreat d'Africa.
Gscal del Suprem.
,
BUbao.—En fa Casa d d Poble slih ceEU anyor CANALEJAS: Doncs jo asse- ingressos en alguns imposts sense conseguir
Demà dc-vignarú l'Alta Cambra fa conu>
ídem a don Nicoteu Eduard Lloret, ma- lebrat un miting orgimsat per to Foderaciíó
La «Gaceta»
guro
rpio
la
sentencia
fou
kgal
y
jirsta.
sió
que hagi de dictammar en dit projecte
Benefici
prra
ningú.
pstrat de l'Audiència territorial de Barcelona. do Societats obreres, pera protestar contra
de lloí. Es probable que'l dictamen quedi
El
senyor
SORIANO:
Vinga
tolseguit
d
ruWka'
*
^
Amb aq\iicBt motiu tracta dc fa sUprtssió redactat demà mateix.
Nomenant a don Joan Mortesin, advoca* la tasca que en l'Ajuntament realisa fa maproc/s y ho veurem.
IJeé conredint d crèdit de í.250,000 pes- fiscal del Suprem.
dols consums calificantfa de desacertada per
joria de les dretes.
Els senyors MOROTE (don Llurs) y MA- haver portat ta desorgmisació a 1 Hisenda
Oposicions
setes pera socórrer als damnificats pels temPromovent a don Antoni Martínez TorDiversos oradors, entre ells el regidor Pteporals.
^
'
El tribunal de oposicions a ptosses de reflw, a president do sala de l'Audieoda do nezagua y alguns obrers del Muniripí, for- TOS, nilherintso al preg d d senyor Soriano, munkipal.
solki - n que's posi avfat a discusió'l pronocrefs de Guerra y Governació trasme- Oviedo.
mularen atacs contra dita majoria y acor- icete 'lo divisió do Canàries, pera acabar . Considera (^Je l'única solució que'ls que- eistradors de fa proprietat ha senyalat d dia
106 ahir.
\
da als lliberals pera cobrir d fracàs es acu- 6 do mare pera l sorteig dds opositors en el
I<I)ttn a don Teoduifo DU Gutiérrez, a pre- daren persistir en aquesta campanya pera sqwstn qüestió d"um manera definitiva.
Altre do Foment aprovant amb caràcter sident do la provindal de Rugós.
dir al crèdit públic, demanant crèdits ex- paraninf de fa Universitat.
lograr cpK'fa obrers de l'Ajuntament contiEl dia 11 oomensaran ds exercicis de opoEl anyor MERINO, president de fa co- tra or dii» ris sfcnpe tassa.
de'initiu el reglament pera l'aplicació de te
ídem de magistrat de l'Audiència territorial núin amb fa jornada da vuit hores de tre- missió rpm entén en aquest assumpte, diu
sició.
Bri de 14 de maig de 1908 pobre
Afirma efuo menírcs no sigui així es imde Barcelona a don Marian Izquierdo.
ball.
quo desde l'informació púbKca realisada, fa
Qflesttd p e r s o n a l
y inspecció de les empreses do segurs.
Nomrivmt a don Ernest Giménez SàncKez,
Fn fttrezagua aconsellà que'l diumengei se comis ió no ha ddxat de treballar pera cer- possible'l robustirneni de l'Hisenda nacional.
fintijar roctiBcont, en ei sentít que se magistrat de la territorial de Madrid.
El diputat senyor La Chica ho edebrat
El minisire d'HISENDA l i contesta toodebri una mcnüeslació pública amb d fi car toia fórmula que armonisi ds interessos
^idica, l·artit·le 69 de les instruccions proviPromovent a don Miqud Bobadilla Sa- do disgustar als burgesos que concorren n dols unionisles y divisionistEs, y anuncií que siitint en ois punts de vista del seu discurs avui una entrevista amb d comte de Roma-,
n'onals pera l'aplicació de la llei de rcdU- maniego, a fiscal de l'Audiencfa de Valencià.
nartes, a <pn com a preeidentí d d Congrés,
fa Grenvia a presenciar k s festes del Carnes- la pctniíinn entrant se tomarà a reunir fa d'ahir y atribuint ois cmsorvadors ds orí- solicita permís pera tractar a fa Gambra)
(anicnf.
l
gens
dds
gasíos
oxlraordinaiis
quo
hkm
tinNorrucnanl a don Eduard Chahid, ju^e toltes.
'
eonmsió pera vwue si's pot arribar n hi
So disposa que la revista anyal sigui fen dd districte del Congrés d'aquesln Coitti
gut quo fen» obligant al Govern actual la do fa enrta que dirigí al senador senysr
tan (ksiljadn fórmula.
i
Conferencia
Hs mesos do novembre y desembre, en lloc
demanur ds crèdils extraordinaris que soli- Qamicido.
d'oclubro y novembre com deia equivocadaAlacant.:—En d domicili do l'Associació
El senyor Domínguez ALONSO intervé pe- cita y quina concesió diu quo deu ftpri>El comte de Romanones s'oposà a tal
A la presidència
ment la circular anterior.
ptebesnsió dient que d l era'l guardador d d
E l president del Consell no ha rebit avtii de fa prempsa ha donat una conferencia d ra epdar ds propòsits dds unionistes que varse |
Aprovant els concerts BoUcitafS per difo- als periodistes per troborso ocufedíssim re- general Serra, sobro'l tema «Pervindro d'Es- Bí^mn en fa comissió.
Afirma que ks classes humils de fa so- decoro dds diputats y prometent dirigirstí
' !
EI senyor BARROSO manifesta que sotis- cietat estan satisfetes de fa supressió dol.s al president d d Senat en reclamació per
iCbb Ajunlamonils pera pagar ds llure des- bent comissions en d seu despaig do Gracia panya al Marroc». 1
haverao puWieat en d «Diario dc Scsioneaí
criu lo dit p d senyor Merino y ofereix d consums. ,
roberts per totó conoepíes amb el Tresor. y Justícia.
El dísertant ha sigut molt aplaudit.
Ha sortit cap a Madrid essent despedSl concurs d d Govern pera arribar a una so\mp!iant l'habilitació <te b Duana de PorEl senyor BERGAMIN rectifica de nou d'aquetta Cambra fa Barto d d s e n y » l a
La primera comissió que l'ha visitat ha
tudó firmónien.
I
tívColcsi (Balears^, pera importar adobs mi- rigut la de diputats provincials vasc-navar- a l'estadó per nombrosos amics.
y sosté quo no s deu apefar a gastos exlraor- f'Jvica y haver consentit comentaris a uq
oprals y superfostats de cals y disposant quo ros, als quals ha acompanyat d diputat carli
El s< nyor NOUGUES demana fa destilució dia iris meivtres l'Hisenda no's trobi sanejada. document de caràcter privat.
s-ampBi la do San Juan del Puerto (Huelva), acnyor Sakiberry.
d d «lekgat d d goveraadOT a Les Palmes,
En vista d'això, d sanyor Lo Chica ha deFa notar que quan ds conservadors se vepera Vombnrc de mineral y altres productes
pereue no pot tolerarao que fa representa- geren amoiasGats de dcsnivdl a l'Hisenda sistit dc son propòsit.
Acpwsts senyem ban soli( i'sk dd quefe del
ly ds ports de Vans y Barquera a la Coru- Govern qüe resolgui lo abans possible lo
ció oficiat d'Esponya estigui encomanada a tractaren d'cx'itorlo arbitrant recursos extraL e s preguntes del C o n g r é s
tia, \pwa mportació molusc y crustacis.
un ímlividu sobre'I qui recauen sospites dc ordinaris a lo que s'oposaren ds lliberals.
do fa provisió do tes notaries en sentit desl
à
part dedicada a preguntes cn fa sessió
Concedint el «ragium oxequatur» a don oentralisRdor.
S e s s l d d e l dia 16 es^er auíor do diferents abusos constítufts
i
Acaba d iot que res se sab aefuaimem d d dnvui d d Congrés ha sigut aprofitada, puig
de
ddicfes.
'
.
'
freep Maria Rosa les, cónsul de Mèxic a SeTambé l i han pretpi que influeixi amb d
pres^ipost pera l'any actual. (Bè, en ds con- d senyor BureJI ha lot oposició al Govern
S'obro la sessió a tres quarts de quaíre,
rilla.
.
' i
amb preguntes y pregs inlercionals, y d
minis'ro d'Instrucció pública pera que aquesí baix la presidència del comte de RomanoEl senyor BARROSO diu que's va formar sorvadorsX
Soriano ha posat cn un compromís a
Concurs pera proveir la pteísa d'ajudanl iccotteixi a concedir n les Diputacions vasc- hes y trobantse en d banc blau ds pe- pxpedien' a dit ddcf^nt y no va resultar conEl ministre d'HISENDA' l i contesta dknl senyor
tots ds ministres indús al senyor Canatejas.
dd laboratori de Medecina legil de Bar- oaMfirnes d dret de nomenar lliurement ds
tra
d
l
cap
càrreg.
íj.'O a fa Cambra hi han ds projectes de l l d
nyora Canatejas, Gasset, Rodrigàflez y Gioci ona.
<
El quete del Govern estigué prudent y cormestres de les escoles do tes Vasoonfjukp meno, i' ',
rtesprés s'hh íormel un sumari sobre la co- de caràcter econòmic que neoessite'l Govern
i '
recte al contestar.
IJista dds llocs aont hi ha consulats, vls- y Navarra.
1 f
missió
do
aerts
fels
y
mentres
no
estigui
acapera
peguir
governant.
i
S'aprova l'acta do l'anterior.
Adornés hi ha liagut fa prolestn d d senyor
cobsulan o agents consulars d'Espanya e
bat d sumari j » sembla llógic adoptar cap
Una altra de les comissions quo hhn triSe suscita un inddmt entre! ministre y d l a Cierva sobre Ics fcpredacions qoe feu
Ppcgs y precintes.
llfixtronger. ,
j
sitet nl president d d Consell ha sigut ta
senyor Bergamin.
El scnyOT SORIANO felicita al Go\tem por tk'crm inac.ió.
ahir el senyor Canatejas. consideran' q u e ï
Aprovant els pressupostos fonnubís pels del coa d'aspirants al nolariai, fontli entrega
lieclifiquen tots dos.
El ministre de FOMENT intervé y, d i u : paia era conírari s te llei d d descans domi*
fa
determinació
presa
centra
l
tinent
de
la
tespee.lons de repoblacions lorestaLs y piset-dYtna instància solicitent se sospenguin ds
FJ senyor RODES ,se qudxa de que bo Resoleu aquest assumpte y després provo- nicaJ que donaresr ds conservadors.
coles quo sindiquen, pera'ls treballs quo BO efectes do l'article 12 d d reial decret dé guarda civil a qui se suposa responsable sigui a fa Ribliotieen del Congrés d «Butllequeu d debat poii I ic-cconómic.
dels
sucoessos
ocorreguts
a
Canàries
y
que
El senyor Canalejas l i contestà dient quo
osnicntnn, fi(?irant entre ells, el perimetré 28 de juny últim, per haverse convocat y
tí Oficial del Ministeri de Gracia y JusEl sanyor BERGAMIN declara que'ls con- no havia dit tai òòsa, sinó que moltes pocausaren
sis
morts;
y
tant
més,
diu,
es
d'aprimer de la secció primera d© la conca de octobrat ks oposicions a notaries amb arreIjciaT)'.
^
servadors no s'oposen a fa concesió de cré- btodons no havien arribat a compendreí
Frajv oll amb 24,790 pcsrelcs.
glo al reial decret do 23 d'agost de 1908. pfaudir aquesta mida quant es ínusiíal D
Omgtt» demana ds expedients de lots ds úi<s.
Espanya.
fa bondat de fa Ud y que resums díffctí apliAprovant per sos imports respectius els , Desitgen ds aspirants, dit en termes més
Se pospèn d debat y s'aixeca fa sessió. car fa.
Peró amb aixó no n i u ha prou y pregun- funcionaris judicials nomenats pel quart tom
pnesfupostos do gastos que figuren en In clars, que ks notaries do tercera cbsse pe
desde'! mes d'octubre darrer, una reladó
relació que's publica pera atendre a la con- concedeixin única y exclusivament an ells ta si ha arribat ja o no d moment oportú de Ics operacions fetes p d Banc espanjyol
do
portar
a
fa
Cambrals
assumptes
de
Ca<f nos reservin als que ja tenen pfasso'l
•ervació de fars durant d present any.
nàries, pera posar en clar tot lo que possn a Tànger, amb expressió d d peraonal do to
Figuren en're ells: Girona amb 3„624 pes- dret a optar per k s vagants que hi hagi.
allí,
perquè'l caciquisme impera en aquell seva plantilla., y altres dates ds ministres
« t e ; Barcelona,, amb 1,824; Tarragona, amb
,
Per últim ha visita't al senyor Oanalejafl arxipèlag y es precís que aixó acabi, per d lliSEnda, Guerra y Foment.
1,078; y Balears, amb 15,840 pessetes.
A v i a d o r ferit
S e s s i ó d e l dia 16
ona altra comissió de veïns del poblo de conveniència padonal.
El smyor BURELL demana'ls expodfcnls
Berlín,
16.—Redisnnt
un dels seus a^saigi
Fonielloso
pera
interessaxli
la
prompta
ter«•El Hnndo,,
Desitja que quan hagin passat ks vagi- 'te concessió d d pervei telefònic y do pròrS'obre la sessió a I hora de costum, pre- d'aviació, sofrf una caiguda defde b»tanta».
menació d d ferrocarril que ha de passar dons parlamentaries d d Carnestoltes se posi roga d d contracte amb fa fàbrica del gps.
Diu que'l fH-oblema plantejat per te re- per dit poble.
sidint d senyor López Mufioz y estant pi alsBdn l'aviador Sonmidt, qwdanl ferit ds
f
També solicita una retodó dels dipósta bonc blau d minisire dc fa Govemadó.
a debat aquesta qüestió.
ferma del Reglament pera la més fàcil conçravoíat
I"
El fi quo amb aixó's proposen Bque)is
eessió dels suplicaforis, es importan'.íssim teoDemana també que lo abans possible vin- aixecats per mà morta al Banc d'Espen(yn
El senjor PRAST demana que'l Govern
N
.
D
e
l e a s s é » a Nlza
reíns
es
que
pugui
encarregarse
àei
ferroen
virtut
do
la
reial
orde
que'l
ministre
ricanunt, peró en la pràctica no té'l valor
gui a fa Cambra'l procés de fa sublevació
carril ta companyia de M. S. y A. a ta dd «Numanda», en d que's descobriran co- d Hisenda va dictar donant lacilitals pera tingui en compto l'estat precari dds teatres
Pltris, 10.—Tekgrafien de Nizn que' s'e*i
6S la troscendencia que so l i atribueix.
pds excessius impostos que paguen. Demana
dels andaJuíos, amb lo qual se tindria una
aixó.
pera allí al ministre de Marina pera jpreSi's volia una arma contra la immunitat garantia do quo s'arribava a lograr ds de- ses encara més estupendes que en d procés
q w s'eviti que tanquin els teatres les seves
Et. ministre d'HISENDA l i contesta jus- porks, amb lo que quedarien en fa misèria sendar tes proves cte l'hidropld inventat per
parkimcniar», l'arma està forjada, peró lo sitgi dels interessats en que'l ferrocarril se Ferrer y en d que's veurà la cruddtat d'un
en Panfan.
.
;
• ' 1l
important es qui ha do manejaria.
ministre en ds úüiras moments de l'atu- tificaW fa publicació do dita R. O.
milers de tamilia.
construeixi. ' '
( :
Rectifiquen tols dos.
M. Ddcassè s'aixecarà eh dit aparell.
ftdlat SàncUez Moya. >
NVslawn mancats ds governs? Lo que'Is
El ministre dc fa GOVERNACIÓ l i conTambé Kan demanat al quefo dd Gowem
EI senyor BARROSO oíemx portar ds fcsta, dient que'l Govern s'ocupa extensaEl protectorat f r a n c è s ^
Wtiva era fe docissió y la possibilitat do
Es precís, diu, que desaparegui fa taca
«griniirla rigurosament contra les minories que la subvenció de 600,000 peesetes, acor- tirada sobre'Is republicans, de responsabili- pxpedients demanats.
ment
dc
l'assumpte.
Paris,
16.—«De Petit ParLsàenj creu poder
dada, » concedeixin al primer què'S com- tats en complots y atacs a l'exèrdt ty p
El senyor L/V CIERVA la ús de ta patatromes. •
<
I
'aprova'l dictamen referent a l'articulat àfirmar que M. Regnault sortirà de P&rfa
prometi a fa construcció.
raula pera Bíiheri rec a
excitadons quo do fa Uei do servei raüitor obligatori, y fa
fa pàtria.
la propera seímann pera possessionaisc no"Espana Nueva,,
Després d president ha rebut fa visita
Diu que'l jutjat de Miarina l'ha visitat pel nhir va fer d senyor Zulueta (don Lluis) Cambra possn a reuniree en seccions.
vament dd sou càrrerJt a ïàiigejv y que segui1 Aquest periòdic, diu:
de nombrosos senadors y diputats que ana- sol fet d'haver dit un dds processals quo pera que's compkixi fa l l d dd descans doDesprés
se
reanusa
fa
sessió
y
se
tíons
dament marxarà a Fez, pern negociar amb
L'alental perpetrat ahir contra te lliber- ven a geslionar assumptes d'interès pera sos
era amic d'Un regidor de Mula en quina minical.
compta d d resultat de la reunió dc sec- d soldà lo referent al proteatoraL
l»t iginla al que va fer d senyor Moret en districte».
Diu al senyor Canalejas que no estigué cions.
casa parà quan ra estar en dita població.
1906 dictant la llei do jurisdiccions y d que
L e s negociacions
anglo-alenaayes
en lo cert al manifestar que en temps dds
Desitja
fa
presencia
d
d
ministre
de
la
LHmpost
d
'
e
s
p
e
c
t
a
c
l
e
s
Acte seguit s'aixeca fa sessió:
ra fer anj·s abans quan se promulgà'l Codi
conservadors
quedés
incomplerta.
París,
16.—«I.'Echo
de
Paris- diu que eb
Aquesta nit, a les deu, donarà a conèixer QuKrra a ta Cambra, pera parlar dels succes•fe Justícia Militar.
ds omLcf, «flcrals francesos sc mira amb
També mostra disconforme!at amb l'afirsos
de
Valencià,
ont
s'exerceix
p
d
capità
Madrid,
16,
de
11
a
1
matinada
ú ministno d'Hisenda a fa Comissió d'emQuina honra pera'ls Lliberalsl
mació q i » feu eliir d ministre de la Govormolta calma I pervindro y que en lo refeImpreslons parlamentaries. - L a
To's els grans Qlropells que's realisin con- pressaris de Madrid fa conoessió que pot general una espècie de virregnat a fa mo- narió sobre certa competència entre Ls mirent a ks n«£odne.ions BngIo-aIemnny« se
derna.
'
j
tra b llei fundamental de l'Es'at y ds prin- ierloa en ks seves pretensions.
qüestió déls crèdits. - L e s vaté fa convicció de que fa «enlenite cordiaks
Aqiwst general, diu, s'ha eregit mdepen- nistres do Governació y Instrucció pública
Segons sombb d senyor Rodrigàncz els
dpis que inspiraren te Revolució de 1868
durant l'ctopn consentidora.
,
no sofrirà lo més mínim per consoqueneSa
g
a
c
i
o
n
s
de
C
a
r
n
a
v
a
l
cknt
d
d
Govern,
obeint
sols
als
telegrames
son obra seva, y encara tenen la gosaxíia proposarà com a fórmula y única solució,
El senyor CANALEJAS explica les frases
d'&qudks. i
que
reb
d'altres
regions.
\ A discusió del Congrés sobre'ls crè(fi.Us
*! pregonar que la monarquia es compatible la rebaixa en fa oontribudó industrial, a
cpio pronuncià ahir y afirma que no tingué
Fransa previnguda, afegeix, seguirà enteEl
PRESIDENT,
agitant
fa
campaneta:
eattraordinaris
que
demana
el
Govern,
ha
»mb h democràcia y quo les esquerres an- Lo que no Sembla accediran els empnessaris.
la més petita intenció de moteslar als exgo\ra.da de fot,, j da seus interessos no scraq
S.
S.
no
pot
ara
expfanar
una
interpefadó
twlinúsliqws deuen apoiarlosl
venianls conservadors, com tampoc tingué adquirit aques'a tsrde reUeu amb fa rectifi- tessionols.
quo no ha acceptat d Govern.
\
Gestions del senyors Crnells
cació del senyor Bergamin, que ha sigut molt
No h» ha en nostres paraules fa menior
tal intenció'l minisire de la Governació.
Se mostra finalment escèptic en lo refeEl senyor SORIANO: Bè; docs, seguiré
eloquont
y raonada, s··nav.·.'.iïn1 d fracàs d d rent a que pugnin:arribar a un acord AnE l diputat per Sabadell don Jaume Crudls
«aRomció, ans al contrari, pequem de parcs,
El senyor MACIÀ diemana que so M »eparfanl
en
tó
de
pregunta.
Govern en fa feina econòmica, perquè's veu
Salfarfs ha presentat Una esmena al dictaioxocsivament porcs en la censura.
GenMira ks doL·iracions d d general Echa- sorvi fa paraula pera demà, a fi de conti- preeisail a recórrer at crèdit pera salvar d glaterra y Alemanys.
Ea corroboració de nostres paraules repro- men sobro concessió de pensions a ks v í o
nuar
l'intorpeladó
que
pomensà
a
explonar
Cobradors robats
dèficit que menassa a !a Hisenda
Aum d dictamen íntegre que ha aprovat Ifmes do Cullera, demanant que's iassi EK- guc publicades en fa prempsa y negi que aliir.- .
i
sigui
ocrt
lo
que
diu
en
elles,
perquè
a
VaNova
York.,
16. — Dos cobradors han sitensiva
a
ta
femilfa
del
secretari
y
de
l'aEl
ministre
d'Hisenda
al
contestarii
feu
^ Congrés.
El senyor MON demana al ministre de un discurs reposat, exposant fa tasca eco- gut atracails en ple düi a un carrer d d barri
gutzil dei Jutjat do Sabadell, quo foren morts lencià ks doncs van pd carrer sense .que
A coniinuaciól publica:
Foment que's pagui una expropriadó d'una nòmica d d Govern, però sense concreter cap (Inaneicr. robanilos 25,000 d oi tars.
ningú ks molesti.
durant fa setmana tràgica.
Després diu:
Li diu al senyor Canalejas si pot tolerar finca en fa cerretera de Mondàriz.
A haUT ccmeRBt d fet,, ha causaí arreu
dodrina y sense Respondre categòricament
S ha de protestar contra'ls que's presten
E l nou A r c a l d e de Madrid
El ministre de FOMENT U contesta, dient si hi haurà o no pressupostos en d corrent vfvfssima hulignudó.
quo tres mogistra's formulin càrrega a 1B
" pnstdl do que la comissió do suptícatoris
que les expropriadons no's regeixen per l'ar- any, y culpant als conservadors de les difiE l senyor Ruiz Jiménez, després do pcU- juréídicdó ordinària.
Pressupost rebutjat
J·8 ra a nomenarse dictamini denegant en
Insisteix en que'l capità general de Va- bitre del ministre, sinó pec^ regles y pre- culta s que s'oposen pera millorar fa situació
'oc ds suplicaloris pendents. Avenirse |a dre possessió do TArcaldia y de presidir
Buenos
Aires. 16.—El Senat ha rebutjai d
>
p
es
quals
disposidons
es
precís
seguir.
lencià
es
allí
un
virrei
que
no
està
nomeeconòmica, perquè d d x a m i una heren. ia p!e- projecte de pres^ipost pera 1912.
® "«borrar y fer compte nou equival b fa sessió ordinària de l'Ajuntament, estigué
EU senyor MON rectifica breument, insis- na de gstos. als quals ha tingut d'atendre
1^eoiiment al crim de lesa lUberlat que al palau pera donar ks gràcies al rei p d nat p d Govern sinó p d rei.
G e n e r a l Insobnrdlnat
El governador d v i l fa allí un paper ridl- tint en gue's pagui l'expropriació de quo d Govern lliberal.
seú nomenament.
'ha Perpetrat.
jgt
Paris^ 16.—U pBWbl Ainsworth de I arha parit.
Ha manifestat d hou arcalde que terra col y seria millor suprimir d seu sou.
El senyor CamJejas y ds demés nflptres
El senyor ROMEO pregunta al ministre fdidlnron al aenyor Rodrigiftcz per son dis- tnada dels Estats U n í i , na estat sos pds «to
El senyor CANALEJAS oekbra que si'complir la llei de supressió dels consums,
Conferencia d e a M a g a l h a e s L i m a
son cArn-g per insoburdinat.
cobrant ds arbitris creats en substitució de gui dogiat d Govern pds seus actes de jus- de la Guerra quina Uei ha d"aphcarse pis airs.
licia, com ha suecdt amb fa detenció del mossos inútils condicionals d d sorteig anbSc^Ia< — E n d saló d'actes de te Cam- aquell Impost.
Acabada fa BenfcS d d Congrés se renniterior.
™_ do comare ha donat sa anunciada conSo proposa'l senyor Ruiz Jiménez atendre tinent do fa (^wrefa dvil de Canàries.
ren eh mirystres en son desjwig de dila
Elogia al general Ediague, que es una
Prega també al ministre do Foment què'S Caml.ra prra canviar Impressions.
« i Magalhaes U n » ,
a fa formació d'un veritable pressupost mu"«sulf el diputat republicà senyor Mon- nicipal, pern lo qual confia amb l'ajuda de persona correctlssima y està en relacions oecomponguin ka senyals lluminofies dc ks
Despris foren a ooníerendar amb d com- A T n l p o l l
moll corals amb d Govern.
\
costes que foren destruïdes pels darrers tem- te de Romanones d senyor Canalejas y d
i'
61 I»»! fou la presentació. •
ks fraccions que formen l'Ajuntament.
Roma,, 16.—El genoral Caneva ha marDe lo (pDB passa a Vaknda y de ta ges- porals.
^gallioes, després d'entaner un himTambé's proposa atendre a fa conservació
ministre d'Hisenda, pera recomanai li que ías- m ï cap a TrípoU pera encarregarse n<rmDemana aixlmnteix al ministre de Marina si'ls posdbtes pera que demà quedi yprovat menl d d maado de fas Iroprs d ocupació.
. u ^wUa, a sos poetes y a sos escrip- dd .paviment y a la qüestió do fa earestiB tió dd general Ediague no se'n pot judicar
I»1"^ de k s afinitate de caràcter que de tes subsistències, sense olviderse dds as- per lo quo diguin els amics dd senyor So- que's conceddxi una recompensa extraordi- d dictamen Sobie'l crèdit enCmiorduiari pe- Btínom mngtéa aanonaftM
nària n (un bús do l'Armada, aj, qual se deu ra d ministeri dc Foment.
©xalar els vincies dds pobles vetos. sumptes de fa Gran via, dd matadero y de riano y algun diari.
Oden, 16.—El barro de guerra anglès «Disalvament d d creuer
"'{Mé queia portuguesos devien escuilir fa (tiecrópoli
Respecte a fa carta dels magistrats de Va- cast exclusivament
El comte dc Romraones ha dil que demà
e*. V*S^es ^^olnses pera te primavera y
lla dit que no porta programa, tfnó molts lencià, repeteix lo que ha dit en altres oca- «Reina Regento» en llaveria que sofrí en fa sessió d d Congrés serà llarga perquè hi do», ignorant d bloqueig, s'ha acostat a un
d d Marroc.
ha moltes preguntes anunciades, per lo qual lort Mac, pr(n» de Perkn, y els taris, p»ot
propòsits pera atendre als interessos dels cj«- sions : que's tracta d'Mm carta partieufar.
Demani que* formuli una Uista de recom- tindran que repsrtirsc " d temps els oradors. oentlo per italià» l'han (aadra-^t.
tadaas.
EJ procés d d «Numawio» diu que tfnbKcal y cxpc«if en T<* respacJves t i n c o c » y s ha fel to» en rogta j tal com mRrcK la
e aon degut temps, fcs llistes de minyons que llei; lo qual ena alegrem da poguerho íer
han d'esser quin ta Is; y podem dir que en constar.
algunes d'elles — la del V I ger exemple —
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Poble Català,, — Dissabte 17 de tebrer ae 1912

ESPECTACLES

I d e a l Cine

Teatre Circo Barcelonès

Corts, 605 y 607, entre Passeig de Gracia
y Rambla de Catalunya.

moltitut de bombetes elèctriques baix la di- ri pera els tres balls següents: Primer, dimars
recció del senyor Pujadas y adornada amb rics de Carnaval, segón, dissabte de pinyata, dia 24
tapissos y gran profusió de dors y plantes per Febrer y tercer, gran ball de la Micarema, dia
el seflor Ponsà y el sefior Vi rials, estrenantse, 9 de Mars. Clausura del Carnaval particular.
magnifica y fina alfombra.—Gran orquestra.
NOTA—La Comissió organisadora, en vista
del grandiós èxit del passat any, no ba reparat
GRAM OlMEmATOORAF
en gastos per» posar el ball a la categoria del
X
Avui dissabte, única «easió de quMre a set, primer d'Espanya.—Detalls per cartells, y pera
Urde per celebrar»* « la nit, el siai Ball de invitacions en totes les sastreries y demés esDisfresses.
H o t e l - R o s t a u r a n l
tabliments.
BO r*Eii_·icoi_·us,
a o
amb calefacció a Tapar
de veritable estrena, entre elles
LD0RA00 (Teatre de Catalunya). — CompaObert dia y nit.—Gabinets particulars.
nyia Larra - La Riva. — Avui dissabte :
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
RIOUEZAS MAL ADQU1R1DAS
«Benefici dels ferits y famílies dels morts en
Cobmrla dmmdm B pmmmmlmm
.
DOBLE EQUIVOCACION campanya»:
El pas de comèdia, «Mafiana de
DRAMAS D El. ADULTERIO
sol», la comèdia en dos actes, «Los intereses
Atraccions Americanes
l.A MALA PLANTA creados» y el juguet, «La victorià del general».
Scenic Railway, Wàter Chute, Bowling
LAS INUNDACIONES DE SEVILLA
— Demà diumenge tarde y nit: «El matrimonio
Al oys Calce-Walk, Ca?a encantada. PaLA FUGA DE ROBINET interino» y «La Praviana». — Demà passat, dilau de cristall, Palau de la rialla. Paslluns, dia de moda.
y EL INOCENTE
seigs, etc
XbitrAcSak* 0 * 0 0 z>«em.
Pales sense entrada, i pesseta; butaca de preamb dret a esculllr una atracció.
ierencia, 0*50; entrada a platea, O'JS; pnmer
Benefici de C a r l o t a P l d
pis, ©'15; segon pis, o'io.
(MÍII partifolv Jtfs Taris
«Puebla de las mujercs» y estrena de la comèdia en dos actes, «Con plumas de pavo real».
RESTAURANT D E LUXE
Servei a la gran carta.—«Chef» de Pans.
Z ^ Z Z Z .
Avui, dissabte
Concerts diaris per la
a tres quarts de
ORQUESTRA D E TZIQANES
nou en punt, el
Tramvia directe, sortint cada 20 miCompanyia còraic-dramàtica de l'emiaent
programa mès gran de la temporada, primer, |
nuts, desde la cantonada del carrer Cray
primer actor
el drama en cinc actes de gran lama,
wickel a LA RABASSADA. Automòbils
desde can Gomis a la RABASSADA. Carruatges desde'l Tibidabo a LA RABASG l
s o l de l a h u m a n i d a d
R I C A R D
C A L V O
SADA, Automòbils de luxe directes,
y el drama tràgic, també en cinc actes,
sortint desde enfront a la Porta de l'Anprimera actriu
gel, cantonada Santa Agna, fins a LA
X I . £\~ IT" E X J J \ . A - I 3
I D I
X a
l i b e r i a d c a i d a
RABASSADA, de onze mati a onze n i t

|LA

RABASSADA

E

ROMEA

Teatre fipolo

Avui dissabte, nit, a un quart de dèu :
la comèdia en un acte, «Josefina» y el grandiós drama cn tres actes de llnmortal Lope de Vega,

(segona part de «El sol de la humanidad»). —
Demà diumenge tarde, «El sol de la humani- t
dad» y «La libertad calda» (per última vegada).
— Nit, «La reina jove» y estrena del drama de"
Linares Rivas de grau èxit a Madrid,

El castigo sin venganza

•cATRE COMTAL Y GRAN CINE BOHÈMIA-—
Avui dissabte, interessants pclícolcs d'es-

tren.i.

X o s

a m a n t e s

de

J e r u e l

de

w m
M m m
«Maximinio rey pianista», « Un juerguiata »,
«Desventuras de un torero», «Seducción», «Corszón de pescador», «Primera discòrdia», y la
de gran èxit,
7{iquezas m a l a d q u i r i d a s
Demà a les once en punt, grandiós programa
en la sessió vermouth.—Dlluns, extraordinària
pellcola de llarc meiratje,„

El RESUCITADO
(1000 metres ]

n

m

m

i

Palau ile la Mnsica Calalm M

UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tots els
dies. Coberts deade pessetes 3-50 Els divendres, bouillabaiso. Dissabtes, menú corrent
y vegetarià.

Avui dissabte, a dos quarla de dèu de
la nit
S e g ó n y últim concort
per la r e i a l societat

C O M T A L

Avui, gran partit a les quatre tarde.
Entrada, 150 pessetes.
^ a t ' S l 1
Butaca, 70 cèntims; entrada, ai.—Bonic vermoLitb, per última vegada (3 actes), «La casta
Susana», colossal y únic brindis de A. Arrieu
Grandiosa funció pera el diumenge 18 de
M. Fern'ndez. — Nit a dos quarts de dèu: Febrer per la compafila d'òpera espaiiola que
utaca, 2 pessetes; llotges, 10; entrada, 0*53. dirigeix el mestre CRISTIÀ de la que formen
Programa magnífic, primer, (rialles continues)
part els colossals tenors senyors
«Efectos del divorcio» per la Montoro y P.
Forn :ndez, etc; segón, l'estrena d'ahir (3 actes)

Teatre Tívoü
Í

Localitats a taquilla.

M. ütory J. Casanas

Anita la risuena

RESUCITADO

m m \ m

Dilluns y dimars, grandiossos balls de disfresses.

F R O N T Ó

EL

Concerts

A I R E DE F U E R A

y el diàlec, «El Flechazo». — Demà, diumenge tarde a les quatre, «Josefina», «El
castigo sin venganza» y «El Flechazo».—
Nit, «Josefina», «De mata raza» y «El Flechazo».
•M

Explèndit programa: tEl inocente», «Injustamente condenado», «Tarragona pintoresca», «Desventura^ de un torero de
invierno», «El ataque de los indios», «Vengauza de un bandido», etc.
Demà, a les onze,
c a n Ai\r -xT-zmnfOTTVJB:
Dilluns, estrena del preciós drama de
mil metres,

lí

16 de febrer de 1912

j y í o v i m e n t

d e

J } o r s a

ALOÀZAR E S P A f í O L . — 7, U n i ó , 7
La paralisació dels negocis borsàtils ha
y les primeres tiples
Tots els dies, tarde y nit, GRAN TROUPE DE seguit avui el seu camí progressiu, ja que
VAR1ETES. — SARSUELETES CÒMIQUES
dels germans Quintero y mestre Vives, granRestauranta la carta.Servei d e i . « o r d e , dia y nit més que ahir s'ha notat la desanimadó endiós èxit en el teatre Apo!o de Madrid. Decotre'Is elements especuladors. Els mercants
rat nou. — Demà, diumenge dues grans luny 1' aplaudit baríton
de París y Madrid, com se pot veure, també
cións: a dos quarts de quatre: primer, (3 metes)
venen fluixos.
«La Comedianta»; sogón, (2 actes) «Anita la r i IOHLL.
-UIBJOU
sue.ia».—Nit, a dos quarts de dèu, primer,
A París tanca l'Exterior Espanyol a 95'So;
Tarde
funció
entera,
entrada
y
butaca,
una
«Efectos del divorcio»; segon, «Anita la risue- pesseta; entrada general, 0*35. Dos obres, dos,
Avui, nit, a dos quarts de dèu, «Bonita noche els Nords a 442; els Alacants a 438, y els
íia».—En ensait;, «De sangre azul».
de boda», per LAS TUDELINAS, SALERITO, Andalusos a 290.
estrella del genre flamenc. Les aplaudides couSASASy pletista OVERLINDA. DENOISY, LES SOUBORSA D E MADRID
VERNILS, MINERVA, GIRALDINAS, MALpanyla de
Interior
comptat
8»'00
DONADO,
LAS
BILBAINAS,
ARAGÓN,
MAUsarsuela y opereta.
C a v a l l e r i a r u s i i c a n a UTOR RICE. — Ball de disfresses per totes les artistes
— Hde mes
85'05
Nit: Funció entera: entrada y butaca, una del concert
Cilozií»
—
—
pròxim
peseta; entrada general, 0*35. — sis actes sia —
• d e l
Amortisable 5 per 100
,
(Oi'00
—
J per 10O
jp»a.rtlmon'txre
Banc d'Espanya (accions)
4(2*00
X j o l i t*iAccions Tabacalera
2»S' 00
y l'òpera
Totes les nits a les dèu.—Dilluns, gran debut
Rin de la Plata
•
Sucrera preferent»
44'28
Se despatxa a comptaduria sens aument de
— ordinàries
preu.
78'00
— obligacions
del «Etòile Palace» de París.—Diumenge, dues
I07'75
QUATRE RIQUROSES ESTRENES
Francs
grans funcions, tarde, »La novela de ahora»,
Gran varietat y bellesa en el programa
27'22
Lliures
creació de Pilar Mart!, y
-A-otLi.ïvXlta.ta· Izx-ter-oaiSEiaxtai
B
O
R
S
A
D
E
B
A
R
C
E
L
O
NA
Cada dia programa nou
D o s ú l t i m s ballm do d i s f r e s s e s .
per avui nit dia 17 y 30 de Febrer, en el «Gran
Cotisacid oficial
Nit, «Maftana de Sol» y «Eva» grandiosa ope- Teatre Espanyol», NOUS CONCURSOS, gran F E L I U B
MAL A BAMMA
Oper. Diner Papor
reta, la m':sdiscutida, la més hermosa de quan- sorpresa, 7 0 0 p e s s e t e s de premis en
Grandiós y colossil èxit de la cinta
tes operetes s * han estrenat fina el dia.
m o t à l i C m Pera palcos y títuls: Malson Doré,
Londres, 90 dies vista.
26'n
VEIEt'LA y JÜTJEULA. - Se despatxa a La Luna quiosc Canaietas, restaurant El Rhin,
—
xec
í7'2e
n'n
coraptadurta.
Versalles, sastaerfa New-York y en la taquilla
Paris, xec
7'90
T'OO
del Teatre y per més detalls, Méndez Ndíez, 3
y 5, colmado.
Madrid jr plassss banca, sSd'*.
O'S*
Efectes p ú b l i c a espanyola
El rey en les inondaclons de SeTilIa
Oper, Diner Paper
y vuit cintes més
Deute Inter, fl de mes (.ori!). 85'075 85'05 85'075
LA
BOHÈMIA
MODERNISTA
Espectacles originals y
¥ ¥ HP T * C
— — f i pròxim
•
Gran ball de disfresses organisat per la SoRONDA SANT ANTONI
rans atraccions a Ica
*»• w i C< O
— — comp-, seria A... 86125 • • 1 • • •••••
cietat Mútua de Mestres Sastres LA CONFIAN_
_
_ B... 85'70
7A, a benefici de la Caixa d'tnvàlits de la ma- Dissabte 17 de Febrer. — ORiMr B A L L D E liumenge secció de 11 a 1 amb regals als nena.
teixa. GRAN CONCURS DE SOMBREROS, D I S F R E S S E S . - S a l a d e b a l l l a m é s
—
—
—
•
—
c... 85'80
GRAN CERTAMKN DE TRAJOS. Vuit va- g r a n d e l m ó n * - Adornat y iluminat y amb
Avui dissabte tres gr.ins es—
—
—
—
D...
liosos premis y dèa accèssits, que s'han expo- un nombre incomparable de disfresses; gran
trenes d'éxit inmillorable.
— —
—
— E...
de disfreses amb valiosos premis. En el
sat en la iSastrerla M-jdelo», Rambla de Cana- concurs
concurs
del
dissabte
se
concedeixen
13
valiosos
84'·5 ,ï
lelas, y que seran repartits per un jurat com- premis. La concessió de dits premis s'amplia
— —
— G.H. 87'00
t....
petent, compost de tres afamades modistes de segons el nombre y gust dels trajos. Nou ball
_
_
— dif. series.
sombreros y cinc eminents artistes.—Gran ba- aont hi acudeixen les bones families. — Nota «Su hermana», tEl inocente», «Maximinio rey
— Amort. fl mes (15 feb.).
talla de confetti, serpentines y boles de neu.— important: La junta obra un abono extraordina- de los pianistas», «La disputa».—Diumenge,
grandiós programa.
— — comp^ sèrie A . . . 10115
La sala estarà esplèndidament iliuminada amb

A. Casals y M. Danerier

Teatre Novetats Grancom-

CUA

La Tempestad

El lego de S. Pablo

Cinematògrafs

SALA BIERCE - Cine y Grates

La Chrysis

Gran Cinematògraf

E L TALISMAN

Los amanies de Teruel

Teatre Novetats

Dissabte, 17-Carnaval 1912

Í

DIORAMA
Los amantes de Teruel

P E R E COROMINAS

—

—

— CircuL 1909

—
—

—
—

I0YRA,

A

P L A S S O S

no poden ris contra
B R O N Q U I S y i. p y u w o a

H O R E S

Oi»,

85'08
«•'45
95's,

'5'S,

»'40
'«'40
ï'50

'••••••a·.

Orde un f dos durus
Dollan.
Lliures esterlines

»'5S
i«'4a
»7'03
7'3ï

V"***

Mates

.

p l a s s a

d e

B a r c e l ^

Preus corrents de cotons en rama, dontti
Sindicd dol Golegi de Corrodots RaUb^1*'*'
de Barcelona, en pessetes eb ioo Ulogr»,,'
Procedeada

Middllaf

N-Oit-Texaa.
Altres porta...
N.-OrL-Texas.
Akras porta • •

(alt
172 a 174
... s . . .
FuUy mid
159 a 161
... a . . .

Bidd.
"07 a 168
•85 . is;
M'ddli,f

152 a (S|

Dia ti/eirt.
Moltons cartagenesos.
J'J,
Ovelles
—
- 2'0,
Corden
—
- 2'2j
Moltons castellans
~ Í'M
Ovellas
—
_
~ l'M
Corden
—
fcútaocie» escasses. Preus segueixen fermT * *
Todnos del pau
p/
— Valencià.
* '
—
Extremenys
~
Meicat sense existenclet. Preus ferms, amb t,,!
da apujar.
^
DROGure

Imftrmaeli de la easa VlüDA Y Pots os G, Bo
T TRAVESSA, ptista AHÜC Btm, 14.
^
Prens per 100 kilograms franc anràs y esticii 9,4;
de Barcelona, salvo varlacM
Nitrat da sosa 95 per 100 riques t y »,„ p-t
•00 àioe
3t'il
Sulfat ferro crfstallisat
e'si
— — pols
,
7'31
— — eristallisat per 10 tonelades
— — pols
— 10
—
— aminic
ízoe
Clorur potassa *im equiTalent a •/„ per 19a
potamapura
M,M
Sulfat potassa */H equivalent a "/„ per loa
pobssa pura
30 j)
Saperfosfat cala mineral "/„ per 100 àcid fosftric soluble
y y
Snperfosfat cals mineral u/upsr 100 àeiilfgi.
ftric soluble
I·IJ
Saperfosfat cals mineral "/B per loo àcid fos.
fòric soluble
9'ii
Soperfoefat cal óssos " „ per loa
II'N
Escòries Thomas »/„ p^r 100 àcid fos òric sahible.
8'SI
Kainita "/u per 100 potassa pura.
B'M
Sulfat courà mim puresa.
70'DI
So ro en sacs de 40 kilos; el sac.
8'ij
—
— —20 — —
l'H
— flor en sacs de 50 kilos; el sac
H'l)
D n f o r m a c i é
mar/ftmo
MOVIMENT DEL PORT
ENTRADES
D Anvers y escales, vapor francès cSaiat
Thomas», amb càrrega generaL
De Mahó, vapor correu «Isla de Menorca», amb càrrega general y passatge.
De Palma, vapor correu «Balear», amb
càrrega general y passatge.
De West Haríepool, vapor anglès clluelva», amb càrrega general.
De Marsella, vapor «Dénia», amb càrrega
general y passatge.
D'Alacant, vapor «FrancoH», amb càrregi
general y passatge.
De Bilbao, vapor «Cabo Higuer», amb
càrrega general y passatge.
De Ciutadella, pailebot «Paquete Ciudadelano», amb efectes. ,
Icvrempta y estereotip». F.ortuny. 2 ce?.

-mm

— Oarnen do Sant Pau, 84 —

L'NOI

•a··

— 19W
— 1911

Port de Tarragona
10l'25 191*79
Bonos pref.—Comp. reg. Ebre.
94*90 94'50
Foment Obres y Consírac
99*59 99*99
Comp. Cotxes y Automòbils
97'00 98*09
SiemensSchuckart. I n i EI 0.
99*25 99*79
Societat Valenciana Eloc
Navegació y Indústria
92*59 93*00
Societat Carbons de Berga
98'28 89*79
Acetona fi de me*
Oper. Cada accid ptea.
F . C Nord d'Espanya
477*79 477*75 47a·0·
— Madrida Sang y Alac. 472*29 472*00 472*25
QUKDA
Oper. Diner Paper
Banc Hlspano Colonial
149*49
— Prestamsy Descomptes.. 17*00
Catalana General de Crldit. >. 68*28
Societat de Crédii Mercantil
F.CMed.aZam.yOr.aVigo. 19*95 19*98 29*90
Comp. Reial Canalúadó Ebre
38*00 39*00
Ferrocarrils Andalusos
62*35
BORS1 Y C A N V I S
F. Mas SA tot. ff*».
fm/ormatii it la cas* FlLU
Ha del Mil i ax
Borsi del mati
Obre Taaca
Interior, fi de mes
95 * 98 85*97
Alacant», ídem
04*45 94*59
Nord». Mera
85*65 95*79
Orense» Mem
29*19
Colonials, (dem
Andalusos, ídam
Cotons.
wa

Mois. ieríes. lipons. et(

FRCT,

— 190S

—

B o n f de l a tarde
Interior, II de mes
Alacants, ídem
'*
Nords,
í d e m _
Oaeosea, (dem
Colonials, (dem
Andalusos, ídem
Banc Espanyol de l'Illa de Cuba.
Cot ona...
^""·
au.
C a n v i a de moneda
AJfOdkl a · a · · · · · · · , , , i , , , , , ,
tahei
Orde quatre durus.

-_:eca y sobra valors
m t i r p en
hiPot
per 109 anyal,
Ile UI H d l desde'l Spetiuu
ntiymt, ea
ca no
tres, proprietaris, industrials y comerciants
dei de 1112 per 100 al mes.
n i N P R 60 3** hiPoteC11" usdefruits y parts
U i n C r í indiTÍses, y sobre genras, pianos,
carruatges y tota garantia que connngni. Rambla de Santa Mònica, 4, entressoL
M r

EL

_
_
_
_ B . . . IM'IS
_
_
_
— C . . . 100'M
_
_
— — D.
_
_
_
_ E
_
_
— — F . . . I00'7$
_
_
_ dit series
— AmoitO de mes (abril)..
_
_
comp. sèrie A
_
_
_
- B
_
_
_
- C
_
_
_
— D
_
_
- E
Tituli Deute Mutu, 1903-4 5
_
_
_ 1906
97'00 98*75 97'00
98*75 97*09
—
—
«907
— — Reforma 190S.... »5'l» 95*00 95*25
— — Maig 1899, Enjxe
— — Abril 1907, Ensxe. 95'00
—
— Mon. de Sarrià.
Emprèstit DiputacW Pro»
!••*•• lOO'SO 100*75
107*50 108*90
Port do Melilla y Xa arines
O b l i g a d o n a comptat
Oper Diner Pap»
Nordd'Bspn prior, Barcelona.
—
Lleida, Reus, Tar..
—
Villalba a Segòvia. 96*75 98*75 97*90
—
csp. Alm. VaL Tar. 98*50 96*35 90*59
—
Osca a Fr.1, alt. lla. 96*25 95*75 96*25
Mines Sant Joan Abtdeses....
81*00 91*89
Tarragona a Barc. y Fransa... 58*35 58*25 58*80
Madrid, Sarag. Alic seria A. • 108*75 108 50 106*75
—
—
— B.. 103*50 103*25 103 75
95*85 95*75 96*08
—
—
D.. 98*00 95*85 98*00
Madrida Barcelona, directes..
87*25 57*60
—
— Reus a Roda.
62*25 62*79
Alm. VaL y Tarrag., no adher.
—.""
— adherides.. 78'00 77*75 78*00
Mad. Zam. Or. Vigo, em. lS3o. 44'50 44*50 44*75
44*59 44*79
—
—
— iSij.
79*00 79-50
—
— seriaGy H.
Asturias, Gal. y León, i.'ierio.
—
—
a.* hipo.
Valladolid a Med. de Riosaco.
Madrid, Cicer. Port. sèrie i . " .
104*50 105*00
_
—
- a.».
—
- 3-'.
98*75 96*25
—
iots els cent. tmpars.
Basc-Asturià, 1, * hipoteca . . . .
104-00 I94'M
Carifiena a Saragossa
Olot a Girona
94*00 94*59
Companyia General Tramvies.
96*00 99*89
—
An. Tr. Bar. Ens. G.
94*75 95'25
—
Tr. Bai. S, A. y ext..
—
Barc. Elec. (julial) . . 101*78 101*50 192*
—
—
(abril).... 93*29 93'25 93*75
9475 95*25
Companyia Transatlàntica . . . .
80'00 80*50
Canal d Urgell
Soc. Gen. Aigaes Barc. Quliol)
77*80 77*50
—
(abril). . . . . 93*00 93*99
Comp. Gen. Tab. de Filipines. 199*7» 190*75 101*25
General Sucrera d'Espinya
79*00 78*90
Comp. Asfalts Asland
•
—
preferents
96*00 99*99
Poit de Barcelona, emp. 1935

CICISS

I J TV TA \
de casa antiga, 20 mil
' " ^'
pams, pròxima al carrer
Fernando Tracte directe. Escriure baix H 294
b. a Haasenstein y Vogler, Fernando, 2, pral.

Protegits per les amanacionBs de les

PASTILLES VALDA

D ' A M O R

ANTISÉPTIQUES
Tant pera E V I T A R come pera

S E R E N E S

BIBLIOTECA CLÀSSICA CATALANA

CURAR

eb Refredats, Mala da Gola, Larlngltla.
Bronqnttla afnde* é cróniqoes,
Orlppe, Inflaonza, Aama, Enflsema, ele

t

DEWiAWfeU. E X I G I U S E M P R E
a totes lea farmàcies

GRAN

ESQUELES MORTUÒRIES

LES VERITABLES PASTILLES VALDA
qatll venen S O L A M E N T en CAPSES
de PUf i.BO
f 09» portan el nom V A L D A

84,

SBN'ADMBTBH AM AQUESTA IMVENDA

4#MI» $*urt» : rteuu e U * t t $ 0>
KAÜCELOKA

FREMPTA| FINS
LA

A LES TEUS DE

MATINADA

CUPÓ

tTaalxT·oi··l*'** 34

REGAL

En Tirtut d'un conveni entre EL POBLE CATALÀ y la Biblioteca CU»"*
Catalana s'entregaran al portador d'aqaeat cupó les obres següents.
Histo ia de Catalunya, den BoEarnll, traducciA catalana, trenta tomos.
'S folni»*
Crtaica o comentaris del rei en Jamne I, feta 7 escrita per ell mateix
en ba llengua natural
Els Almogàvers, K. de Moncada. Kxpediciò de catalans y aragonesos. .
1
Crestomalia de la Llengua Catalana. Prosa y ver». Desde'l IX slgle al
XIX, per Antoni Bulbei»
'
Les obr.s del valerós cavaller v degantbiim poeta Àusiàs March
Literatura Catalana
Tomos revUte»
..'.".'.V.Ï.V,"V.'.V///////.r.•

•

ritable JO'1
Totes aquestes obres ._.
enquadernades, essent una rer
dispensable en tota biblioteca.
El seu preu es de 135 pessetes, però presentant aquest cupó se red^ ' . J setes y. ademés, se concedai el pagament a plassos mensual» de «cinc pesse« entregantse tota l'obra al firmar la pòlissa de: compra.
c

LA POMADA y ESSÈNCIA ANTlUSRPííTIQUiiS de BOTFA. preparada.
Borrell, curen d una manera- .prodigiosa
els brians ,y Js
da la ,—pelt por ia»et
--- •
—n :•« mal jtiaj »
lUTateri
ne» que siguin, bòn tan grans les rirtuts d'ajueits remeis, que 1 han curat amb ells persones
«joe tenien molt arrai^acs els brians y que cada estiu tenea de pendra bann d aiiSes sulfaroses, sense lograr curaria.
- DS L'ASSALT, NÚMSRO
ç*™
cantonada al carrer d*cSant
Raain).

Unic dipòsit: Fn
, MCi*- BornsU·

V o l
is « l i 1 r l o « T
QC P n 11 PDA m0'>'cs> pianos, caixes
O C t / U i T i r n M de capdals y objectes.
Passatge Pont de la Parra, 6 (Reforma).
I31t>e>Mlt: A r o d e l

Refredat, Pulmonies, Costipat P u l m o n a r
A u f e c , B r o n q u i t i s , T i s i , T o s , etc., e t c .

Prengui després deia menjars uo»
Tc.tttx·e,

aX.

Els petos Y O O O B A L S À M I C S , del Dr. Estarriol són el millor
curatiu d aquestes malalties, com ho recomanen les principals notabihtats ^
ques. Demaneu prospectes, que's donen gratis. Se ven a casa en Josep ^ ^
lles, Ferran VII, 8 y Rambla del Mitg, 27, Fornells, Homet y Companyian u m . 48, Sucursal de V. Ferrer y C 1 (Ortopèdia), Princesa, i ; F a ^ ^ n l o S *
Call, 20 y 22 y al Dipòsit general: I.
V - lOMada, 20. -

OlilSl f

