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mai criticarem als qui la realitzin, mcjilirca aquests prediquin dignament l'integrir
tat de fes nostres aspiracions. Sf, es cert:
l'auxili dels aiürcs pobles espanyols podria
ésser preciós pera Catalunya, oom l'auxili
de Catalunya podria ésser preciós pera eis
Amb moliu do la darrera esiob, a Fi- demés pobles espanyols.
gueres del nostre eslimal amic senyor SalEmperò, àdhuc on el caB d'aquesta muvalella, sa celebrà m el Centre d'Unió F6- Hial ajuda, es peta nosaltres absoiulamenl
de.ral' Nacional is'a Republicana d'aquefia ciu- necessari que Catalunya sigui forta, que tinlat una vc-l'lada, en la qpial d jove dipu- gui plena concienda de la seva meionatat federat nacionalista pronuncià un dis- ülat y deia seus drets. L'auxili dels demés
curs poiític, doqnonl oom tols els seus. En- pobka d'Espanya pot acréixer la nostra tortre les qüestions tractades per en Sahtíte- ra, peró no pot suplirla.
l!a iü ha la de l'acoió de l'ü. F. N . R.
La propaganda do l ' U . F. N . R. jicr les
El vak-nt setmanari üguerenc «Empordà Fe- «MTCS hispàniqiKs no ens sembla maèwncnt.
•>v ra*"" CxTract* «up''-"!» pari de' «HVUT» en r.r<*<?n cfue't» correaghoaris ^nostreè • que
V-i s-;«;freint form;i:
riuon a Madrid són els més indicate pera
:P:ir!à del discurs que feu en la ve'llada
celol>radií a Madcid en honor den Vallés
v HiboL N i llavors, ni ara. ni mai — digué Torador, — m"he sentit inclinat a donar orientacions al m m partit; les maniks^wkmí d'aquell dia, com les que fafg avui,
110 U-aan cap més finalitat que exposar el
meu modo d© pensar pera que cada hú
m prengui lo qu» l i sombü bé.
("oiiUs'íint a unes paraules que varen diri){iis? als federals mtalans en el sentit de
ccnsiiramos per la nostra acció reduida dintre Cala^xinya, vaig dir que jo considerava
qm' s federals nacionalisies de CWInnya no
li;i\ien renuncial a VÓve format un partit federal espanyol, sinó que, bon al contra ri, desitjàvem ta. seva formació. Y d'alíugs! punt \ïiig a parlarvos amb tota precisió. Jo no m'arindría de cap manera p
quc'l itcstre partit «itala haguts de conforaliTS amb un altre partit subjecte a la
vot'Mjitat dc3s de Madrid. Prou experiència
tenim! de Vestcrilitat d'aquell l^arül Federal onl els oiganismcs l'egionals esluvm su,pedUüiB al voler dols directors dol cenüe!
El poble que, com el nos'.re. té tondicions
do rida propria, té'i dret do ciutadaaía y
ha dta regir so per sí mateix. Jo t'estimo
m-issa la viJa de Cnt^lunra p?ra renimciarhi
y jamai m'avimlrfa a supeditaria a là volup'ai deia do fora. i'eró, amb lot,- no som
nosal'.rcs separalislos; abeí mateix \ajg dirho a'a do Madrid, peró comsli que us ho
dic — vaig dír'-oshi — no pera afa'ngu·vos, qup aixó seria indigne, sinó pera fer
ooDyur ta vcrilat; y es clar, doncs, que si
no som separatis'.e;, forsosament hom do voler reladonamos amb Ics demís regions es•Jo QO \,eig altra manera de fer üïomfar ei nostre autonomisme que amb l'auxili
dels deoéfl pobles espanyols. Anem per tot
Espon)^ predicant les nostres aspiracions, y
formem en cada regió un partit fedeial oom
ot «italà, y quan aquells partits autonomistes existeixin cn cada una de Ics regions,
"iiimnrs amb ells pera formar un |iailit fed-eral espanyol que labori pe* triumf dol nostre ideal.
Si l'Unió Federal té prou poder pera
implantar el noslre ideal sense lauxili dels
de fora y no l'implanSem, faltorn al nostre dever y ai no tenim poder peua ferto
Iriomfat y ens obstinem en no buscar l'auxili dels de fora, fattem també a! nosfcvs
Hcspetio la primera part do les anleriors
declaracions, estem d'acord amb el jxirer
Jeu Salvatella, Els fedena's nacionaüsteis que
^ n — de debò — nacionalistes y federals,
"o poden avindres a entrar en partits g o
"«•rals espanyols, n i que aquests siguin o
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Conferencia donada en el C. N. R. de Barcelona per son president D. Santiago Gubern, en la nit del 2 de mars de 1912

Amics y coireligionaris:
E l compliment d'un. deure tradicional cn
aquesta casa m'obliga, amb satisíacció pei
Sa afligida mare donya Dolors Ramonacho, viuda d'Almeda; germans
part meva, a posar me cn comunicació ami)
don Josep y donya Maria, germana política donya Carolina Fíguls, oncles
vosaltres. E l céxreg de president d'aquesl Centra, a qual Lloc m'ha enlairat la benevolcnsa
don Joan Ramonacho y donya Amèlia Ramonacho, tia política donya
Amèlia Casas, nevot don Josep Almeda, cosins y demís parents, suplideds companys, m'imposa la tasca de parlar
aquesta nit davant vostre sinoerament, llcal
quen a llurs amics y coneguts se serveixin encomanar a Déu l'ànima del
ment, sense desfiguracions capcioses, del nosfinat y assistir ayui dilluns, a les quatre de la tarde, a la conducció
tra gran problema, del problema nacional tlt
del cadàvre desde la casa mortuòria. Ronda de Sant Antoni, 61, a l'íglesia
Gataíunya; y amb ell, conjuntament, de b
parroquial de Ntra. Sra. dels Àngels y d'allí al Cementiri Nou.
causa de la Üibcrtat que'ns empeny y estimula
y de la situació de ws nostres forses cnfronl
de totes Ics demés que's disputen l'hcgímonía cn ki ciutat de Barcelona amb el fi
d'irradiar desde ella un poder y una autoritnL
que, saltant pel damunt de les fites dutu
danès, y expandintse per tota la terra catalana, arribi fins d cor de l'Iberia, fins >1
DINTRE DE POC SE POSARÀ EN VENDA
Madrid oficial, ont se cotisa y se paga, ami»
diferenta moneda, la fortalesa y la influencia dds partits denominats locals.
Heusnquí d tema, ben actual, de la meva
Obra de gran utilitat, que conté: un preàmbul sobre'l servei militar; el text de la Llei vigent, comentada y concordada amb la de 1885, modificada per la de 1896; les instruccions provisionals conferencia.
pera l'aplicació de la Llei; disposicions complementaries de lleis anteriors; un extens sumari alfaE l problema naciobètic; formularis adaptats a la nova Llei y Uegislació comparada en matèria de servei militar; per
Advocat de l'ilnstre Colegi de Barcelona
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faria. Més sempre que sentim parlar d'aquesta propaganda cxlrj-tntalana, pensem dok*
rosamemt cn la mama d'una gran propajanda activa y remo vedo ra a dintre de la
pa·.ria nosiro, incomplclament renaixenta, ma!alta d'una recaiguda de desesperansa, clapada do caciquisme y de forasíerisme, amb
vint diputats a Corls antinaiionalïstes y amb
perill de ienime trenta en les pròximes Corts.
UNA

CONFERENCIA

En Corominas a Saragossa
La Secció d© Cultura del Centre Català de
Saragossa ha convidat al nostre amic don
Pere Corominas, a donar en aquella ciutat
una conferencia.
El senyor Corominas ha acceptat el convit.
Oportunamínl so publicarà'l tema y la data
de la conferencia, la qual ha despertat en
la capital aragonesa molta expectació.

E l c o t ó de l'Argentina
El doctor Antoni B. Pont, iniciador del
projecte tant ben rebut a Catalunya, de produir y importar cotó argentí, ens envia la
següent carta que reproduira amb motí de
gust:
«Scfior Direetor de E L POBLE CATALÀ
Muy distingiudo scfior; Después do agradooerlo nuevaraento la aJcnción eariílnsa que
ha dedicado à mi iniciativa, respecto à la
conmuemia de importar nlgodón argentino, en lo eual creo està la única salvación
de nueslra indústria algodonera, me ntrevo
à Euplitarlo la publicadón del siguicn'e dn'o
qu© es el raàs elocuente à favor do la bondad ctet articulo argonlino y que, por des
n>06trar la absoluta yialidad do nri pdan y
la utiüdad indiscutiiblo de aqud producte
para E ^ o í a , creo de un gran interès sea
conocido. E l dato cs ei siguiente:
\ A primera remesa de aquél, integrada por
116 Ixi las lia sido vendida cn es!» pJazo
à 11'82 centavos libra En el mismo dia
de la venta, ol Middling norteameriíano se
coliaiba à 10'35, lo oual da una difeneneia
à favor dei primero de r47 contaves por
libra
Con lo cual queda damosírado que ei produeto ai^emlino quo se intenta introducir
cai l·Jspnila, con general aptouso por porto
do todos los quo ven Ta mucrle inminente
de ta indústria manufacturera de nlgodón
à manos del agio yankee, es comparable
a! Fuily r>ood, oomo ya lo dcmueslran ta
casi lotaliílod de los dictí menes téaücos adquindos, y lo serà superior sin duda esí
qTic so haya mejorado el benefici miento y
selección ded arlíi-ulo, cosa à quo se llogarà fàdlmenVe «rando la producclón aumen!».
l)o la misma clase vendida, hay un nuevo
podido He 400 balas pana un industrial de
esta plaza
Agradecééndole la publicadón de esta nota, lo HDíuda oon la mayor Btencíórt, Aníonio B. Pont»

* diguin federalistes o autonomistes. Aixó
(ora tomar a la situació deploiablo d'anys
«nrera y represonlarti una efectiva reculada
P^ra b nas'ra eausa. A Catalunya, un parW nacionalista, un partit federal, un part*
"itonomata, ha d'esaer un partit català, ts
1 «•ir, un partit total, enter, dintre de ja
«lüsira terra, y no pa» un íiagmcnt més
' "nen^-B (ksoen'Talitrat d'una or^mitmoió
Polsim espanyola.
I n •BgOBÉ pari de Ics trruiscrites declaracions dc( senyor SalvMal'a se refereixen
* l'espandimcnt do la ao^Va ar^ió per tota
'^mplulít do Ics tems hispàniques. Nos- que prengui l'antiga y acreditada p a s t a peco r a l del D r . A n d r e u y se la treurà ben
Ji'ircs no-ji s.,,,, enemic» d'aqucsln acció y tavi»
• Deimnis a les farmacie».

QUI TINGUI TOS

nal de Catalunya
Si jo no fos un nacionalista convesnsui.
un fervorós creient de cruc les aspirador.,
catalanistes són arrels fonaes arrapades en la
entranya do la nostra terra, de la qual se'n
desprèn un ambient que tols respirem y qu.
ens cobreix a lots, jo us parlaria avui pel
nacionalisme català, amb un defalliment, ami'
una tristor, sols comparable an aquella triv
lor y aquell defalliment que porten les p i
taules dels enamorats després d'un desen
gany d d seu amor, tot ilusió, tot fe, tol espnanses. Si jo no estigués segur da cruel aacionalismo català es quelcom consubstancnl
a Catalunya, que pot sufrir fliuctuadons, pí.ó
no la negació, no la destrucció definiÜHi.
jo aquesta nit me despedirfa de vosaltns
carn a nacionalista, confessant contristat h
derrota <lc l'ideal que un dia ens va acoblar, posant on els nostres cors la santa fiu:
de la joventut y de l'entusiasme.
Sortosament, peró, jo soc nacionalista cerebral y coral alhora. Jo se que Catalunva
té una llengua propria, germana, no filla (Li
Ualt; Uengpa que trobaren en d nostre territori HX "pfímrrz romans qtrc"! Sepltyrreii-, K6
que aqucsla paria, escamida, rodejada de la
Sostilitel espanyola, contra totes les proibicions y totes les injuries, s'ha mantingut viva, ha fot la seva via ascensional, polintse,
dignificanLse, creant un teatre y una literatura que després de Iriomtir a Espanya y
eo l'extrangcr, aspira avui, amb tota la dignitat de la justícia, a una participació en
ed premi Nobd, el qual té dret un geni
do la nostra rassa, aquest poeta excels que
tantes vegades ens ha commogut amb ses imprecacions patriòtiques; l'Angd Guimerà.
Jo sé que Catalunya té una historia, en
quals fulles s'hi registren fets personalíssima,
topades sagna nies do nosaltres amb Castella
deanostralives de que la lluita entre l'esperi!
català y d castellà, a travers de diferenles
modalitats circumslaneials, té la seva géneai
en la oposició irreductible que ha existit y
existeix, entre ambdues nacionalitats. Sé quel
nostre Dret constitueix un orouiisme autòcton, contrari en moltes coses ai règim jurídic
castellà, nomenat tendcnciosameul espanyol,
y quo aquest Dret, fill de la costum, de la
btoboració sodal, justifica, amb la llenguai
l'exislencia d'una personalitat indivadualls*ma, quo no pot emmolllar.se, sense sofrir deformacions torturadores, n les normes extianyes mie l i ha volgut imposar Castella 00
nom d'Esponja, aixecant protestes que encara duren avui, com ho demostra d plet de
les Notaries, actualment damunt la taula Sé
quo qu;in la llengua, l'hisloria, el D r d J
la sodología ens descobreixen una unitat colectiva, es que existeixen allí ont tal unitat
se demostra, els atributs de la nacionalitat
misteriosament recu llits y serva ts per qudcom invisible, mos sempre present y sempre palpitant, que inutibsa l'esfors dels guerrers y el maqiuavelismc dels llegisladors, qui
poden desterrar, matar y empresonar Ciutat
dans, però quo són impotents pera destruir
l'esperit de lot un poble. Y sé, finalment, que,
oom deia cn Prat de la Riba en d discurs
quo pronundí l'any 1899, desde la prest
demeia d d Centre Escolar Catalanista, d'aques*
la nacionalitat se'n desprenen ptrfums sentimenbls, doisos y inexfingiblcs, perquè aquesta nadonabtet es la pàtria, la pàtria catalana, que, petita o gran, es la única pàtria
nostra. CMolt bé.)
Veieu perquè estic avui seré y tranquil davant d d moment actual, malgrat les contrarietats qu© sofreix d curs normal del nadonulisme català. Si la nostra Nacionalitat
existeix, si perduren els seus atributs característics, es que l'unitat de Catalunya no pot
destruirse. El sentiment d d nostre nacionslismo podrà manifestarse intens, viu, o apagat, esmortuit y fins desviat, mes d problema nacionalista romandrà en peu y plantejarà sempre, per boca dds seus fidels, la
qüestió crua, peró indudiblc que de tota nacionalitet deriva. El problema es aquest: Allí
ont hi l u una nadó, deu haverhi un Estat
autònom que expressi ©1 seu voler, que dongui forma n les seves concepdons socials,
al seu osperit colecthi, als seus designis polítics, doncs la nació sense l'Estat, insimmont forjador dels prop ris destins, es un cos
presoner, que furga semore pera volar, pera
guanyar la llibertat a lí de donar comptiment • la primera de les lleis naturals, la
que l'imposa la necessitat de viure, créixer
y progres-sar. (Molt bé.)
Aquests són els termes dors y precisos,
d'ahir, d'avui y de demú, de la qüestió catalana, mil vegades plantejada y mai resolta:
Reconeixement de la nostra personalitat nadonnl, creadó subsegüent de l'Estat autònom, immediata federadó de Catalunya amb
tots ©Is demés pobles de l'Iberia, mitjansant
ja formació do l'Estat compost. Seporarse de
aixó os desertar del nadonalisme, deseondxer l'cnlranvn del nostre plet, eseamotcjarii
la única soludò digna y estable (Aplaudimenls.)

La crisi del sentiment calalanisía
Si objectivament d nadonalisme català cs
avui tan potent com dnc anys enrera, perquè permaneixen sòlides, mneases, les columnes de roca mileaaxia sobre les quals ma-

descansa, subjcciivament, sensc troba en un període de crisi
que li nirebala la farsa de prossclilismc, l i
roba calor, l i minva davant dels Governs,
aquella Jlegílima influencia que feia de Catalunya una obsessió, y, lo que es pitjor,
ens posa en perill d'una reculada, que fassi
possible d retorn de qualsevulga caciquisi w , tan perillós y odfable.com cl d'aquells
senyors que nnys enrera foron retirats de
la circulació política y que avui tornen a
aixecar el cap y üns fan rotllo.
Per vqué s'hu produit aquesta crisi sentinien tal quc'ns alueix y domina; que posa
circumspecció a tota protesta; que treu pas6'ó an els nostres ideals; que converteix en
conformismo islamita lo que atens era neguit, inquietut, panteix que aixecava els nostres pits y ens portava tumultuosament a la
plassa públiea, pera tancar els punys cn nom
de Catalunya y dirigiries menassadors cap
a Madrid? Parlemne un xic d'això.
En d món, fixeushi bé. les cdeclivitats,
com ds individus, se manifesten pacífics, ordenats, respectuosos amb lo quc'ls rodeja,
per una d'aquestes dues raons: o perqué's
troben bo ja amb lo que tenen, amb la vida
ipie porten, o perquè sè senten dèbils, defallits, impotents pera trasbalsarho. A tol arreu
cds conservadors, satisfets amb el «statu quo»,
desitjosos sols de retenir lo molt que possecisen y quc'ls hi assegura, per acumulació,
un creixement normal, un crcixi-menl progressiu, són homes reposats, externament juiciosos, enemics de crits, de sotracs y eslridencies; pel damunt de lot, vofen orde, orde
impofinl per la forsa pública si cs precís y
garant&et pols mateixos fills d d poble, an
els que esümcn si no's rebclen. si no criden,
si trebellcn molt y cobren relativament poc,
>i estan disposats a donar la seva sang cn
defensa dels interessos plutocràlics damunt
dels quals s'hi fa onejar el pabclló patriòtic.
CMolt bé.)

plorarem amnistia y perdó, mcnlrcs ds consorvudore, volent imposar càslics qual memòria arribi fins a la quinta generadó. clavaran d punyal roent en la ferida oberta,
com si's complaguessin en les extrcmituls de
la (víctima. (Aplaudiments.)
No, amics; el desengany no naix, de que
K hagi a Catalunya una dreta y una esquerra
patriòtica, puig la seva existència cs simplcmenl una manifestació de normal vitalitat;
él desengany y el perill naixen quan la dreta o l'esquerra deixen d'esser nacionalistes
pera possarsc al oenlralisme y a la monarquia; cl desengany y el perill se manifesten
quan enfront d'una dreta fondament conservadora, amb tots d s atavismes represius clàssics d'Espanya, no hi ha l'obra d'una esquerra llibaral y democràtica; quan l'influencia y els medis positius do que jdisposen
els poderosos arribeu a temptar, dominantlos ,als homes lliberals afiliats a partits lliberals, <rue obliden devegades lo que deuen
als annels d d poble pera enlrejjirsa n k s
Insinuacions v a l'intcrcs de l'adversari. (Molt
bé.)

pol'lica netament catalana, contenen la jusla
explicació qu© pot donarse a l'adual estat de indiferentismo que deplorem, perquè
enerva toies les nostres energies. P d n ^ i r •el fracàs solidari? Pot dosconèixers que'ls
Ws que'l produïren, constituint la no^iciò
do l'ànima solidaria, dugueren, íalalment, per
contracop, d desenginy als cors catalanistes,
als que no necessitaren mai d'arjucll foc y
d'aqudla febre, pora defensar els drets
Catalunya amb aquella violència que lian
portal sempre tots els nadonalismcs, meatres han lluitat contra'l poder dominador?

Pera contestar degudament aquestes preguntes, cal no més Cxar ban bè, lo que Solidaritat perseguia y lo que feu Solidarital
en I JS etapes de la seva vida.
La Solidaritat, tols ho sabeu, va sorgir,
en primer terme, com una resposta colectiva,
integral, a una agresió odtiraluta'. Els g)rerns do la monarquia havien dirigit fc!s
catalans un repte, llensant sobrc'i s.u rostre
l'ofensa greu, intolerable, d'iun llei d'exce»»dó, denominada tde Jurisdiccions», sortida
dc los Corts de l'Estat y votedi per tots els
dements dinàstics; y cl poble català recuA major extensió lli sorenament el guant y s'aixecà també en
Moc, com un sol home, contra aquella l l d
menos intensitat f contra tots ds qu© la patrocinaren.
En aqud te. ocasió, d nostre poble'ns •a
Buscant explicacions consoladores aa B - donar, jjmerosamcnl, tot allò quo fi demaquest estat de crisi del sentiment catalanis- nàvem; oblidà diferencies, agravis, records
ta, no ha faltat qui, per mitg d'una llei simstresj pera oferir n tota Ks^anya l'encar
prou coneguda, ens ha volgut donar la solu- nadó viva, pal-Mtanl, d d pod Í liicional do
ció. EX naciomdisme català—han dit—en poc t d un poWe^ ofès on sa diga 1 i t
temps s'ha extés moll, ha avensat molt, (jr
Y què fou l'acdò •Nídana can'~a ta Pd
per lo tant, seduint cl curs d'un principi fetal, sempre observat, ha perdut en inten- de Jurisdiccions y contra'l cad|uism2?
Respecte a la primera, qual derogició s'u
sitat tot allò que ha guanyat cn exteasió.
Jo no vull desconèixer la virtualitat d'a- nata a exigir immodinlamcnt se pronuncií
quest prindpi o llei. cnie en oerla manera ren alguns y bons discursos; nus, han pas
regula cl món físic y les expansions afecti- sal sis onys desdo que aquella fou dictada,
ves dols homes; però no crec que pugui admé- ha vingut nplicantse constantment, ha o m
ties, en el nostre cas, com a determinant plert do dutadans les presons y encara ovu
do la crisi d d .sentiment catalanista. Per- pesa sobre Catalunya com un record perenn
de l'odi quo la va engendrar.
En canvi les edectivitats oprimides. Ics què no es cert, cn absolut, ni molt menos,
Però ha ha mès. Podia haver suecdt qw
nacionalitats vexades, d proletariat, y tots a- quo quan un sentiment s'extén y guanya
quells quo nos volen sotmetre a un règim cors y voluntats, perdi en intensitat To que tot l'esfors dds quaranta diputats solidari
que consideren injust y vergonyós, criden, millora en extensió. Tractanlse del sentiment s'hagués estrellat contra la perfídia centralisplanten cara als governs, promouen conflic- de pàtria aquesta llei falla: no es cer- ta; qu© nostre representants parlamcnlarN
tes y posen constantment en perill l'oroani- ta; no tè una confirmació absol uta, com ta; que nostres represe itants no haguessin
sadó vigonl, de benestar per uns y 'de dolor ho han reconogut els més remarcables tracta- poguí lograr, empleanl tots els medis dc que
pols altres. Sdament quan ds pobles o els Üstes y com no ha justificat doqüenlmcnt disposaven, la f ualitat nrsegtfda; que s'naindividus lian rebut forts desenganys en la la realitat, amb fets històrics que tols cond- guessin vist oblijjils a reunir al nostre poble
cn pública ass.unblea, a i>le aire y a tota
lluita, sdament quan la seva obnegaoó y xeu.
llum, pera explicerli la sova f^stió, demnnantli
d seu esfors els consideren estèrils y perQu« l'home estima més a la família que valor, autoritat y forsa pera seguir lluitant se•flmta, s'mU-eguen a te indiferència, a la passivitat, quo ja no abandonen, fins que un al Munidpi, y nn aquest més quo a la co- gons d manommt imperalio que derivava
nou crit els deixondeix rccordantlos que han marca, es una veritat innegable; però que de l'clecdó solidaria. Y aleshores Catalunya
d dutadà estimi més y millor la família no s'hauria pogut queixar; d s cala^ns no lutdo combatre si no volen morir.
y d Munidpi que la nació, es fals. Per drkai drd a sentir dofalliinenls, amargors,
Y jo ara us pregunto, amics: Es satisfacció, la pàtria s'abandona la llar y la ciutàt; pera oi desenginys.
as pfótora, lo que l u portat al silend a Ca- defensar la pàtria's dona la vida; pera salEs això lo que va fersc? Recordèmsen.
talunya, o os fill de desenganys recents y var la patria's destrueix, si es precís, la proEn Maura, poder aL-shores. no volgui deno paits encara? Contesleula vosaltres ma- pria casa y d poblo que'ns ha vist nàixer. rogirla, no la va derogir la l l d de Jurisdic1 eixos la pregunta; vosaltres, a qui oonsta, Y es que'l sentiment nacional, quan existeix, dons y la resposta a la seva ac'.ilut no fou
quo avui i>odría encara presentarse a don Al- y denva, no d'un convendonalisme artifi- la que Catalunya tenia dret a esperar; no
fons X I l l , corretgit y aumentat, d memo- dòs y arbitrari, sinó del fet de la naciona- fou de violonda, de KOC, contra'l queic d d
rial do agravis que's va enlrcgar al seu para litat natural, de la voluntat y de les exigen- Govern, sinó aue ni sisquera va intorrompres
en 188ij(, y a la seva mare, regent del regne, des nacionals; quan se manifesta lliure rie l'ascendent adhesió a la sova política per
pocs anys desprès. (Moll bé.)
imposicions dds poders públics; ouan es nll pag dds reaonalis'es catalans, ds quals no
Es precís reconèixer, doncs, que la fre- do la suprema llei y de l'íntim annel del po- contents amo la seva desviació escandalosa,
dor quo sentim a l'entorn nostre, cs un sig- ble, constitueix un explosiu formidable, que pretenien encara arròsscaarnos a nosaltres
ne sinistre. Ell ens diu que ha tret brota da a commou per igual a la família y al Municipi, cap a l'abim mauristo, afegint a la propria
casa nostra la trista flor del desenginy, y això els quals, considerantse m'egrats dintre de claudicació l'agena deshonra. (Moll bé.)
an ets born patriotes ens obliga a treballar la nació, no volgumt viure fora d'ella, la
animosament fins n enterraria. Hem de pro- defensen com el més exeds inlorès, com la
Si la Solidaritat no fou afortunada en la
duir calor, entusiasme, passió, dones aques- més alta enoarnadó de la colectivitat, sem- seva lluita conlra la l l d d© .lurisdií dona,
ta passió, aquest entusiasme, aquest calor, no pre generosa y sempre disposada a lluitar, tampoc logrà una compensa d ó en les seves
els pot resistir la trista flor gelada dd desen- a costa de la vida mateixa, contra'l domini batalles contra'l caciquisme.
gany, que tors cl coll y se mor, quan al seu foraster, (Moll bé.)
En les decdons do l'any 1907 va repetirse
voltant s'hi reuiuixcn ds fills del poble, conla campanya enverinada contra'ls dinàstics
No,
ds
çatalans
que
defalleixen,
no's
retant amb alegria d triomf de demà, que
cadquislcs que va iniciar valc^tmenl d re
dls ja celebren com a present, perquè tè- corden pas de l'extensió guanyada pel sen- gionalisme l any 1899; aleshores tothom venon fe y senten un vital erilusidsme que no tdment que tant els havia commogut (ao: gé reproduïda, amb mès empenta que mai,
lo /pi© pensen y lo que diuen, cs que la aqudla aedó que va anular an ds Planas y
enganya. (Molt bé.)
seva abnegadó, cl seu entusiasme y d K;U Comas, que'ls feu retirar a casa silendosadesinterès no s'han aprofitat cn pro dds ment, que ridiculisà amb estridències a to<s
Buscant atenuants: ideals, en aquella proporció que ells creien ds seus seguidors, petits y grans, que va pretenir dre! n esperar; es, en una paraula, d parar l'absoludò d d matador den Garcia Vicdretes y esquerres desengMiv, res mès que I desenjinv, lo quo tori,
convertit por cLa Veu de Catalunya»
posa'l silend a les boques dels patriotes y en just veniador de los malvestats del caEs tan dur dedarar que han sigut els per- lo que endureix el seu cor cobrintlo tempo- dquisme. No us on recordeu dds cartells
sistents erros comesos els que, produint jus- ral ment amb la pàtina gris do l'indifcrenda solidaris, impressoS cn grans ne^frcles y estificats desenganys, han portat l'actiioJ estat aplanadora.
tampats a diari en l'orgue regionalista? No
de depressió patriòtica, que's comprèn s'harecordeu com s'infiltrava abans de les decgin buscat, do bona fe, diferents atenuants,
dons confiansa als arcaldes, secretaris y elecPassada
la
febre
s'inial tractar d'explicarnos la present situadó de
tors, diéntloshi que no temessin les me nas
crisi y d'aplanament H i na esperits senzills,
cia sempre l'aplanament oficials, perquè'l caciquisme havia mort
que mirant els electes, sense preocuparse de
Catalunya? No recordeu les paraules de t'
les causes, diuen que Catalunya se manifesta
Veui: cel bloo cadquista quedarà a B a i Finalment, no ha fallat cnii ha dit imc. celona
avui passiva, sense acometiviiat, ni entusiasconvcrtil en minoria impotent El c;;
després
do
Solidaritat,
després
de
l'alsamcnt
mes, perquè la hem dividida, la hem pardquisme quo s'havia refugiat a los Diputado
tot
un
poblo,
com
caliíicà'l
plorat
Matida, la hem trossejada, separant l'ostol catadons, ha mort per sempre»?
lanista en ducs branques: dreta y esquerra. ragall an aquell esplènclit movimcnl, havia
do
venir
una
pausa,
una
treva,
y
cn
definiEls quo aixó diuen obíiden que a tot arreu del
Doncs, compareu la ivromcsa amb la resL
món, d s que lluiten per un ideal, posen liva, d retorn a la normalitat. Els nervis tal ,1a paraula amb cl t d y trèieu conseqüec
havien
vibrat
massa,
l'esperit
eslava
sobre
en aquesta obra tota la seva personalitat, tol
des. veieu com viuen, so mouen figuren y
d seu jo, tota la seva ànima, ^ fiae aquest rament exdtat pera que pogués mantenir- influeizoo aqudls qual papereta de deíundí<
se,
com
a
cosa
biològica,
lo
mie
era
una
jo y aquesta ànima, tenen cn la numanital
haviem ja extesa; vegeu lo que ha passat
dues tendendes, dues manifestacions, dos es- vrritablo febre, quo feia de cada català un amb ds vells caeiquistes y sos joves scgi:r
perits, ben diferents y fins oposats: l'esperit hèroe, disposat a ompendre la creuada l l i - dors en totes les CÈputadons y Ajunlamcr.
obert, expansiu, lliberal y l'esperit tancat, es- beradora. Jo en aquest punt no vull | n - de Catalunya; vegeu si no han sigut cxso
tàtic, conservador, reaccionari. Obliden que ganyarme, ni enganyarvos. Jo penso conèixer lidaris els que'ls iian tornat a portar a l<
aquesta barreja de clements antagònics en cl meu p iblc y sense negar que es impossible Corporacions públiques; si són dls els qv
l'actuació política, engendra, fatalment, un cos mantenirlo sempre en peu de guerra, reco- Hs han avalat y omplert de disttndons, t l
hlbrit, do tònica sempre conservadora, moll neixement que Vexcitaciò popular, quan no qui els tenen per quasi correligionaris, enc
agradable y convenient pera els que són con- so canalisa cap a alguna aspiració concretà, ra que despredin la llengua catalana pei
iervadocs, peró inadmissible pels homes pro- y positiva, pot devenir morbosa, estèril y fins honrar l'oficial, la que omploen pera port
gressius. No tenen en compte, que, com deia pciillosa, dec dedarar. perquè així llcalmcnt guirnos y empresona mos, pera dictar lleu q
no fa pas gaire temps l'ildeions Suflol, aquesta 110 penso, que si Solidaritat hamiés mantingut ens lan mal y ens irriten. Y després d'éli.
confusió do principis oposats, com a cosa la seva gsnuina naturalesa y finalitat si no efigucumo si es just y natural y Uògic, qiu.
permanent, es una immoralitat, perquè o en- s'hagués desviat y corromput si hagués se- d poblo català's manifesti avui dcscnpmyat
tranya un rcnuniiament d'ideals o endou guit d procés llógic, normal, do la seva vida, astorat com dominat por un mal somni, que
els catalans no han riem perdut amb ella la
un engany inlderable.
te, ni hauriem passat, ràpidament de l'en- se complau cn passarli pels ulls trioin.'anl,
tusiasme a l'indifcrenda. El poble català es vencedor, honrat y enal'it, allò que l i haEls catalanistes, per nacionalistes que si- llatí, es meridional, es alegre, y quan em- vien ensaayat a maleir y odiar. (Aplaudiguem, no deixem d'ésser homes y si en l'as- mudeix y s'abat, es perquè aquells que'l ments.)
pecle coiectiu del p l d de Catalunya podem guien, no saben o no volen tocnrli al cor.
lis dar que'ls reg ona lis tes tracten de jusy devem juntamos, com ens hem junlat després de la separació de dretes y esquerres,
Perquè jo us pregunto: Cap ont se va caen ds xnitinjp del notarial, per exemple, no nalisar d sontiment solidari'? Quina fou la
podem actuar junts en totes aquelles qües- fórmula concreta que s'oferí a Catalunya com
tions quo afecten als drets individuals y al a satisfacció dds seus anhels? Cal dirho dar, lan al mateix lloc; d s que han mudat dc
sentit polítiesodal de la vida. Ara y sem- que fem critica històrica. La Sdidaritat tou posidó y de trinxera són ds antics catalapre, els conservadors faran poUtica de dasse, un instrument tendenciós, que s'apropava a nistes. Pcf això encara que aquests proclad'interessos, dc fre; com els lliberals, si vo- la monarquia y an cn Maura; quc'ns escamo- min a tota veu quo s'ha operat una translen ésser dignes y fidels al seu credo, la tejava'l sufra^ universal, mitjansant un vot (ormodó on ds homes del règ ni. que aixó's
Earan de prindpis, d'expansió, de reforma; corporatiu caòtic' que aplassava indeCnids- deu a ks virlualitets regionalistes, que ps
un y sempre els conservadors patrocinaran, ment la deroaidó de la llei de Jurisdiccions; un triomf patriòtic esclatant Catalunya no
unb la oposició dds lliberals, fórmules que, quo feia molts discursos a Madrid y pera Ms fia y amo d rostre conlrd y d desenginy
oom la d d vot corporatiu, serveixin pera Madrid, però que no's cu i dava prou de Ca- als llavis contesta a la tilsa joia dds homes
ipoderarsc o retenir un Poder que se'ls hi talunya. Això feu necessari, imprescindible, ó t la IJijp. amb Ja fumosa fra;" de I V r o .
escapa do les mans; ara y sempre els conser- que'ls homes disconformes amb aquell pro- cAmb lires vidoriea com aquestes estem
vadors seran partidaris a'aventures guerreres, oedir d'acclerada sum ssiò, quo'ns anava Hi- perduts». (Molt bé)
militaristes com els lliberals som, general- gini al centre, sense cap 'vcnlatja, pensecsin
ment pacifistes y devots de la supremacia en emandparsc de la tutela conservadora,
E l procés evolutiu
dd poder d vil; ara y sempre els conservadors que pesava damunt de SoUdvit·t Això yu
demanaran, en nom de la llei y de la defensa portar a la vl·la pública catalana l'Esquerra
del regionalisme
•ocial, la docapitaciò dels individus titllats de patriòtica quals dements donaí.n ctosprés
perillosos, mentres els lliberals, invocant ela vida a l'U. F. N . EL
EM curió» txarse en la marxa seg : i la |>eU
drets d© l'home, la pietat y la juslicia, advocare^onalistes en Ics soves evotutíons j . ; . l t i rem per l'indult dels eondemnats; ara y semSiguem sincers. No el foc solidari, jrinó quet: ca una cosa inslruf iva perqué'l ,>iv
ol seu fracàs, les causes que'l produíren y l i y retrata amb una fidel tal Impccil^c.
pre, desprès d'una revolta, els lliberals un sçs derivacions posl-solidaites, adverses a fa
Toti vosaltres sabeu que Is direrlvis del
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n-ftrmnhsme h*n ti&t seatpn oportuTUsteí No. n !n3,trix smyor CaraW ho rewnen ínfluencia y crdsement de les quals consti- pccle a les persones que seran dcíeqate o rer cfarastís. Qiran hrn» tjujut un pensajncut, - conf.ssa, mjan diu nera awmfalar !a sevn tueix u a i I l d natural, puig com va dir en presentanis en ta mateixa; perquè si desun hermós discurs el rector de la üniversilat prés de les paraules del senyor Cambó, que
do Abcricen, a menys que'l món torni en- ha fet seves c l regionalisme, els homes do b
f 01 la draonenteoó d d ag-zaa una ajuda ^
||e^x
,
»
^
,
^ rera ks democràcies han d'anar sempre avant.
r un apn., ^
U« « c c e t e n c ^ de son pcn-1 3ir que testos en sí
s ^ m í . s % , e u n ar- Aquest es el m í s ferm perill dc la monarquia lüga entren a formar part d'aquest cos y
nment y del seu ptao, no haurien conseguil ticulat administratiu, del tot compaül·lc anib esponyoia, perill que no salvaran, sinó que intervenen cn les scvts ddiberacions, jo aen líiiia roda y menys d'una emhranzidj.
l actual léffmt cmtralitador; tan compatí- eníondiran ds regionalistes, ol sumarse amb firmo desde ara, amb aquella sinceritat que
tantes agressions m'ha valgut, que la reAixó Is ha valgut el calificatiu d'hàbils y Wc, que'l dret an aquesta ManoommuUt, en Mmira.
ha atrot l'admiració y simpatia de molts ve reconegut, com a llegítim, per la llei
E l règim «ttà en crisi, entre altres causes, petida Assambleaa no serà nadonalista y
politics a l'tint,gi que, consen'adors o nven- Provincial vifíent, que res té do catalana, ni perquè lu montirquia està tallada de l'instru- expresso, ensemps, i'dectc deplorable que a
«ta, tenen Llurs ànitnos forjades en els mot- d'autonomista Aíe^'nt, mpriciosamraït, a les ment, d d motor que ha de fer caminar la la majoria de nadonalistcs hauria <Ie proUos vells do la política, a úavers dels quals lleis que a Madrid diclen tot lo que no diuen
tls ^lillos so convertien en aixerits, eds pin- y ouc nosollres volguéssim, seriem fclissos; nau de l'Estat espanyol per Ics amples vies duir d fet de que la Unió Catalanista |cetns en homes de valor y els poc ferms d'i- tindriem l'autonomia y fins l'indupendcncia, europees, de les quals no pot fugir sense es- lebría assambkes mcionalistcs amb polítics
trdbirae. Sols d reconeixement y ta satisfacció
drais. dúctils y g ns escrupuloses, peró amb si
l'independència fos una nostra aspiració. de les democràcies, va dir ja en Dluntschli. 6atalans, convictes y confessos de dinastisme
talent, «si r.n. diploinàtics, dignes d'ocupar
maurista. (Sensndó. M d t bé, molt bé.)
Peró ets oontr<s ideals y els nostres anhels pot safvor a les monarquies de la bancarrota
eis més enlairats s«tiaIs de m governació
Tot aixó que deixo dit a b n y a l'aspecW
leones,
per
qué
no
van
an
aixó
els
regionade l'Estat.
—eixó (10 sah perfectament el senyor Cambóf—
no seran realitat, ni seran mai possessió, men- listes? Si són monàrquics y volen afermar nadona'islB do la nostra acció; parlem ara
En poques paraules pot sintdisarsc'l pre- tres nos convorteixin en textes de Dret po- (a monarquia, si tenen fe en ella y la consi- upa mica de l'aspecte lliberal, democràtic,
tès evolutiu de la LUffk, Primer, dintre d'ella sitiu. Quan lu monarquia ho fassi, nloshon» deren rcdunible. per qué no l i bidliten l'ins- republicà d d mateix.
;
hi calna tothom, com en l'tUnio Calal.inisti». se podrí afinnar que'Ls Ideals catalanistes han trument, d medi que u ta falta? Per qué no
Després de l'últim pas donat pels regionaCf»grat baix aquest lema'l concurs d'homes triomfat düw del règim; sostenirho ahons, no li fen do cuirassa en aquests moments de
ínbera's y de republicans de prestigi, una 68 tí',ra .t*c peJïtic serio, ni de catalanista perill, dlnquicluls en que en elf alls pa- listes, han desaparegut Ics diferencies que
wegaria'ls h i hagueren t r d ja tot d suc, coy en ds bnnes d d Govern so somnien ecs vdien fer creure que existien ontré Ms
mensaren a rumiar com ds oWigJricn 6 electiu, sinó joc. de prestidigitador que pera laus
v d s dinàstics mauristes; desde ara ia coatairsen, ja que íorso-amcnl havien de destor- guanyarse la vida tot entretenint aj públic complots v conjures, perquè la concicncia de lidó de dretes no tindrà ja una ànima calo
inestable
d
d
poder
que
tenen
entre
mans
treu
d'un
barret,
qne
no
es
més
que
un
bar pera ter un purtit conservador dinAstic,
tom ells se proposaven. Amb aquest ÍL pe- beirel, una (unt irvs> tron cable de moneda... els hi ha guonyat d oor projectant al seu en- talana, estarà tota dia informada d'un espetorn l'ombra de la por torturadora ? Sí nacio- rit conservador, homogeni, uniforme. Y així,
ra b d l i t a r la sortida dels catalanistes lliko- (Gran ovació.)
nalistes de tota la vida, han llensat per Ja a Baj*odona, a CataJmi}-a, les diferentes decrals, inventarm, amb motiu de la vinguda
t Boroolonu de d on Alfons X I I I , la teoria del
Negant ei Nacionalisme borda d nadomdisme, per què sentir escrú- dons que's vagin succeint ttndrtm Uj, sentit
puJj en ptissar del camp conservador ul llibe- de lluita entrc'ls mauristes, rofoi-saLs peb carrespodo al qucíe de l'Estat, que'ls la permeté una primera aproximadó de lantcig;
Votar resoldre In qüestió catalnna ingres- ral, pera salvar al règim que, segons ells. lins y defenses socials y d s lliberals repudesprés ca Vi fica ren an en Maura de gran amic sant en un dols partits dinàstics, acatant, con- ha de fer la felidlat de la pàtria? No han side Catalunya y a la «nom nata» Ika d'Admi- següentment, el régun y barrejant, baix un gut a tot arreu d d món ds partits lliberals, blicans, dividits en dos bàndols: lerrouxistes,
nistradó local, de projecte autonomista sal- peu d'igualtat, d catalanisme amb l'andalu- »ptes pera la reíorma, ds qui en definitiva, anticatalans, y nadonalistes federals, de fe
tador, qual paternitat disputaven al seu pro- cisroe, d msicllanisine, etc , es una eouivoca- ben atès y reconegui a les nacionalitats opri- y de conviccions catalanissimes. La senyera
pri autor; y així. dient mal de totes tes repú- cló l·omtiu.·il.lc; es la negutió total, absoluta, mides? No hn sigut en Canalejas, més benévof maurista que fins ara s'havin portat dins de
btíques y de tots eis republicans, de gimbo- dd nacionalisme català; es una manifestació ipie'n Alaura on aquest cas. qui ha promès la funda, se farà voleiar pels carrers perda en gunbada, nvonsiuit cada dia un ixis. selecta sí voleu, peró manifestació a la fí, convertir cn llei el projecte de Mancomunitat'
han logiat eis regionalüiles amb un treoall dd p w i n c à d i s m e , que ahir sc commovia per Doncs, per qué no enfortir d partit lliberal, què atregui damunt seu la odiós i tal 'Tels homes progreesius. Y jo afirmo que es tan
do dotzo anys, poguer dir pública mer rt desde un Jutjat, per una Audienda o una caserna,
es aquest el que'ns ofereix la ventalja que vcemenl, ten vigorós en d nostre poble l'ab Jribuna y desdo la seva nrempsa, sense y crue ora's \o\ remoure, parlantli d'obres si
por a conJlidcs d'orde públic, que de la públiques, do cultura, de beneficència, del serveix de pretext pera passarso a la monar- mor a la liUKrtBt y a ta República, tpie
monnrqufe y del partit oonservador dinàstic compliment, ardt-nut y adequat, dels diferents quia?
Ah, amics meust; perquè'Is nostres conser- no conscaitirà, sobre tot a Barcdona,' veun'hem d'esperar la felicitat de Catalunya, oue fins socials E h temps han canviat y la fórres provocat per la coalidó rea' 'iunario, que
ja tenim a tocar, que ja tenim a flor de 11a- mula ha d'esser nova; la essència es la ma- vador a l evolucionar no han pensat en Ca- sent realment una minorta, vol adjudkarse y
talunyn, ni tampoc gaire en ta monarquia,
»i. (Molt bé.)
a la qual volen servir com la majoria de s'ha adjudicat ja una vegada, d botí de l a
beixü.
Jo
us
pregunto
a
tols
vosaltres:
creieu
que!
nKmàrqujas imib m & fervor extern que co- victorià.
Y ara jo vull recordarvos que aquest procés
en
trourienTres
de
que's
dongués
a
les
di-1
adhesió Els no^lrcaregonalistes han penVa de profecia. Jo crec que si la coalició
d'evolució regionalista cap a la monarquia,
«n 1 mterés conservador, en la de dretes persisteix, si eis carlins. mauristereates raywinr*r*
provincics ».f
el nom
nom «ií
de «>oions?
regions? Rs
Es tel nQ
es igual, si bo en sentit contrari, al primitiu formif-i
xarxa
ooonómica
extesa
per
les
classes
adiprocés que'ls regionalistes seguiren, quan ro- que amb aerteLlets vuids de substància fates y homes do la defensa social scguejxen
dejats d'homes n u preparats y poc conven- riem regionalisme? Es que avensaríem gr.m nerades, en la tendència reaccionaria irresis- units y vídoriosoB, captant encara d vol
tible
dds
seus
principals
directors,
en
les
suts, volien pntrióticament atrdurels y por- casa amb que's dongués, pcx igual, an omiciferlos al camp salvador d d nacionalisme ca- xes regions nominals unes matdxes tacullats conconutandes per dls establertes amb car- de catalanistes y exploten! el negoci do l'antalà.
Éj que foriosament serien curtes pè- ' ^ · jnaunsles y homes de In Defensa So- íiterrouxismc, eis 50.000 republicans de Bar^
« S ^ ^ imprudentment, celona, volgumtho o no nosaltres, s uniran,
Es molt interessant. EI senyor Prat de la ra uns yri^ldcns pera Is altres? Y sobre tot, " f - ~
ha u
Espanya x
allre
m ha
a Espanya
i u ^ •nadonalisme I «fentse d d nurallet an'oierrouxista, la inves- s'ajuntaran, se trobaran un dia 'hntre- de
Riba. l'adual president de la Diputació pro- as que hi
vincial de Ikir dona. explicant ks tendències •ta, intensiment viu, que'l de Catalunya? H i j ^ " ? 1 ^ representants de ta nostra cfc.tat fcs urnes, pera impedir que cn Maura, D
de les seves primeres campanyes catalanis- ha cap allre poble que reclami, que exigeixi: °f. Barcrj.<in^ « ' " P 1 ^ . ^ " l , sempre repu- qui,, en ple Parlament, s'ïia posat el vdo,
tes y la formo com les presentaven al po- »mb ujçencfa d reconeixement dc la seva " S · ^ . í ™ * bé: » " * be.^
Y així la seva evoünaó no es catalana, lintju d seu feude polític en la ciutat més
ble, escrigué en la seva obra, en sa mugnlli- personalitat y limptantació del sistema fedeni es regionalista; es, nominalment, monàr- lliberal d'iísponya. (Aplaudimeaits.)
ca obra «La nacionalitaí cataJanà», lo <e- ratiu?
No pot ser, amics nwsis, que'ls regionalistes
gQcnt:
No: y precisament d'aquí nàix l'agudesa quica y ofcctivaniient conservadora, desprovista atillcf concepcions ideals, empesa no
«Les nostres campanyes—diu—foren d'un dd oonDiete, la irritabilitat del mutdx1 crea- més que p d desitg insà d'erigirse en nous recabin pera d l s el dret d'alierse amb tots
•esperit intensament nndonalistat ddugiem da un dia y altre dia. D'ac^i ve lo dificultat virreis de Catalunya baix la tràgica ombra... d s reaccionaris enemics dc Catalunya, perquè estaven cansats de perdre, y quo els
«encara usar obortament la nomenclatura pro- insurmontaole de la monarquia unitària tra•pria, peró anàvem destruint les preocupa- dktonal B Flspen^'a (d'aquesta monarquia que (Forts y perilongits aptaudimenls que no d d - hjomfs avensals sentin escrúpols cn coaligar»dons. ds prejudicis y amb calculat oportu- abans d'afluixar l.ig ::is sestimé més per- xen sentir cl fmal del paràgraf.)
«e pera defensar ta llibertat y la Repúbhca.
« i s m e , insinuàvem en solts y artides dre un món' pera concedirnos l'autonomia;
fe pot ser!
Devers
que'ns
imposa
ta
»les noves doctrines, barrejant a dretes, re- d'aquí la dolsa ebpcransa que is nacionalisAixó que dic, tal vegada seré
i ficat per
»gió, nacionolitat y pàtria, pera avcsarhi de tes catalans tenim en d canvi de règim, en
nova actuació regionalista ilgú d'imprudencaa; peró ho consigno per
«mica en mica als lectors.»
l'adveniment dc la República.
ta gravetat que entranya, p d perill català
L'amic Corominas dota, y dda molt bè,
l l i ha cap diferencia entre lo que predicaLa darotat amb que'Ls regionalistes aca- que representa, perquè toUvoïn medili lo que
ven ds regionaiisfes pera fer nadonalistcs en la conferencia donada a Novetats l'any
y lo que practiquen ara, pera fer dinàstics 1910, que'l nadonalisme català es substan- ben d exposar d seu pensament dinàstic y deu fer pera que nos realisi. Borcelona ca
mnuristes? Si abans deffugien la nomenda- ckilment diferent d d regionalisme espanyol, maurista, ha dc tenir conseqüències en la una d u lat republicana y si ds catalans de
fura propria y amb deliberat oportunisme que es inútil voler confondre I un amb l'al- poíilica catalana y ens imposa a nosaltres bon sentit, d s que no estan dominats p d
barrejaven les paraules nadonalitat, regió y tre y buscar pera enltassarlos, la . u n a d'una devers indudiblcs pera evitar que'l desequi- fasire regressiu, no se decideixen a donar
tria, ara, pmb d mateix oportunisme y llei administiativa, perquè mentres la majoria libri nacionalista y l'enfortiment del senil als seus sufragis al partit republicà que Is
fugint donarse D SÍ mateixos l'únic nom dels pobles Ibèrics posarien tot son olany oonscrVador esponyol, minvin en d nos're
polític que'ls escau, barregen el regionalisme, cercant vcntatg.s adminSslrdtives, oosalties poble d s seus amors patriòtics y lliberals. hi ofcrdxi més garantien de potriuJsme, de
ad y d'honradesa, n o s podr. a qudxar d
el dinastisme y d mnurísme pera desfer pre- voldríem arrencar d reconeixement integral
Que una port important d d nacionalrvne dia en que'l poUe, amb ta simplíeitait del
'udids, y preparar així la solució que ja... de la nostra pcrsonaliUd política, y al descatalà abandoni ds purs principis dc Ics nos- seu instint, rompi Les barreres que als re
Tirans aplaudiments que ofeguen la veu do nobrirse l'enginy lot araría en onis.
l'orador.)
Y aixó, amics, no es una teoria den Co- tres reivindicaenans y se disposi a fer ex- puhlicans ens separen, pera inondor d camp
Heusaqrul, amics meus la feina pràctica romin.is: aixó es pera tots els nacionalistes, cursions p d camp centralista, pera cercar Bomservador, del qual reb tota la metralla^
ventatges administratives, sinó personals, cons- JAplaudimcnts perllon^its.) Voler aixecar endels capdavanters de la Lliga, d'aquests ho- l'Evongdi.
mes hàbils y positivistes que tenen d dret
El mateix autor que he d lat abans, d tilueix una pèrdua tícetiva pera Catalunya, rcaU «iXina democmeia torta la muralla
—jo'ls h i reconec—de calmcarnos a nosal- senyor Prat de la Riba, escriu cn «La Natres de negatius y protestataris. Inofensius cionalitat Catalnna», lo següent: «Són grans, Fins ara lots estovem d'acord cn que'l dia'ii.'odi, cs una temeritat; la democràcia es una
H I molts moments, útils en altres, nerillo- •totals irreductibles, les ducrendes que sepa- que una fracció qualscvulga d d nadonalisme '. riuada immensa, que si no troba un llit
sos avui, en que, segons paraules (M sou «ren a Costella y Catalunya... En canvi, córa catali acceptés els requeriments repetits que '. ample pern córrer sossegadamont, romp to«Ica(Ien, «tota manifestadó de disgust per •sc justificaria la separadó en dos cossos difo- ens venien fent ds partits fumanls per a ; fe ks resdoees, abat tots ds murs, des«part nostra, seria mirada per les demés rc- »rants, de Castella y de Lleó, dc Castella y traurens y destruinos, pereferfa cn d mateix trueix totes les cor tendons. Aixó es lo quo
ígions com un ultratge y un agravi». Aques- d-leó y Extromadum y Andalucia? Ont cor- instant tota la seva forsa y quedaria ailJàt \ semWcn ignorar ds consen-adora d'aquest
ta es la tasca coiislructóva que han tel ds
refjonalistes: trelwllar anys y anys pera con- •car les diferencies y sobre tol ont trolraries? 6?para(, dc ta pública opinió. Calculeu, doncs. pals. Lluny d'aspirar a educar la demociacia
duimos al nacionalisme, a n de poguer des- •Que'n restirta cksprés d una bona garbellada. Bi"n té do gravetat pera Catalunya que'ls pera que fassi bon ús d d govem que f i
prés, en un dia, aportamos d ' d l y entre- »sinó un pam més dc calanyés y uns pams regionalistes se decideixin a entrar dintre pertoca, la rebutgen sistemàticament, la mpà mos. en ofrena patriòtica, als peus dc la «menys de eaL.es '»
Doncs, a qué \e barrejar cl nostre catala- (tel clos dinàstic espanyol, que'ls seus pro- |sulten y la irriten; l i volen usurpar aquest gomonarquia y al servei de don Aantoni Maura,
nisme pcrótiu. amb d minso, amb d dubtós homs prestin son canous personal a un mi- [vern. que es ben seu. Y així se posen «n
son primer director. (Aplaudiments )
regionalisme dels altres ? Si hem conie&>at y nisteri maurista y que pensin ferho, no com [ contradicció amb ta dvilisació moderna; se
El procediment es pràctic y fins eQuca- reconegut que no tenim davant nostre cap a prestigis individuals, sinó com a represen Ipreparen a una dtsíela segura; criden a la
fiu, si voleu. Pcró'm sembla que no valia dtre nac ionalisme viu, per qué supeditar a tants do la política catalana. Aixó es pera revolució que'ls espanta y que dls són ds
la pena de tancar caixes, xiular ministres, lo quimèric la realitat de Catalunya? Si ds Catalunya una inuüladó, una «capilis dimiddxar empresonar ciutadans y aixecar a tot ïovems do la monarquia han vingut atacant nutio», una amputació, cpie ens obliga D nos- més interessats en evitar.
Catalunya con'ra'i régirn, pera acabar amo- perfidiosument, sempre, totes les manifesta- altres a relorsar d tremp nacionalista pera L'avenir
rosament ebrassats amb ell.
cions nacionals d d nostre poble: llengua, dret. evitar un desbaltestement total dc U nostra
Valia més que desde un principi y amigi- llibertat política; si s'han negat, desde'l pri organisadó y de la nostra vitalitat com a
Y ora parlem u n xic de l'avenir: parblemcnt, els senyors de la LLigi. pactant mer a l'ullim, a rectn
reconèixer el (et de la nos- poble.
lenoB breument, perquè jo estic taclig»l y
amb els cades, s'haguessin repartit, sense Ira pwsoiKilitat, qual reconeixement estimen
Ara podem afirmar rodonameut, sense te- vosaltres segurament també. (Veus de no,
sotracs, dolors, n i odis, els càrregs públics» un crim do lesa pàtria; per qué entregirnos
que ara amb la millor armonia comparteixen: y resídirnos quan U ium encara l horitzó obert mor a que nostres paraules tinguin regust do no; qnc reposi).
Jo'm penso, amics, vèurel clar l'avenir.
que no es humà, fer servir d'esqueneta |t i l'esperansa, puig ds governs y cl règim exageració partidista, que'l nacionalisme cafot un poble para doierli després una pun- d'avui són cada dia més precaris y inesta- talà d representem y d sostenim y l'en- Nosalï^es, per oonviedó y per dc\er, anitada de peu com si se tractés d'un vul- bles, més subjectis a un daltabaix que farà ramem l'Unió Catalanista y els federals na- rem interni fic ant d sentit nackwiaiisln, que
gar cscambcll. (Moll bè.)
oecessaria la reorginis.idó total d'EsiMinya ? cionalistes. Són aquestes duos ks úniques oonsJilueix la r a ó primordial dc la nostra
Confondie l caleLuiisme amb en Maura y
patriòtiques que mantenen ben all d exis'.weua, y d que ha fet triomfar, arnh
L'actual pensament de la la monarqaía; confondre l'andalucisme, l'cx- ferses
mejers esplendors, la . política ca'atano.
tremudurisme, etc, amb d sentit nacional de penó do !e» reivindicacions catalanistes, que
" Lliga n segons la veu Catalunya; sotmelre la llibcrial de la nostra van desde'l rec c w i semen I de la nadonalitat En aqticsi» tasca que serà sorollosa, esicció a f i c o r s exlranys y fins
hostils an ••atalana fins a la creació de l'Estat català, (ridenl, stnó avui, demà, hi oposaran una
autorisada den Cambó ds
noilr-s anliels, es tenunciar de present. amb tot cl contin^it dds poders constitucio- rcwstencia. em h e vipjrosíssim, l'antic reÚ ro.on. ix' m nl d" la personalitat dc Catalu nals que l i pertoquen Rn conseqüència, les ^omlisme, que ajudat p d poder oSeial, com
Pera jutjar Ilenlment quin sigui d pensa- nya. Per aixó lic dit abans que la solució re- bones relacions que sempre han existit entre abens ho H g u é ' l kíTouxisme, de\indrà per
ment de la Lliga, cal beure en la font •rigi- giunalista dc darrem hora, es la negació com- la Unió Catalanista y nosaltres, deuen ia- CataUmvn im pn'lit conscmblant a l'orannaria, en Ics paraules repetiJainent pronun- ple'.a, tofcil, absolut i, d d nadonalisme català.
tensificarse; la nostra recíproca comunica- gisnte irlantlés, con'vari o les reivdm.'licBcions
ciades per son eloqüent «leader» on la re- CMoll b è )
ció ha d'esser cada dia més íntima; ta nos- integ-ralmml naciona'istes.
cent «tournèe» de propoganda política, y estra a e d ó polítioa y social més cnllassada rn
tampades desprès en l'orgue del partit, com
Y ja wurem qui's cansarà primer: si nosRefermant el sentit conservador lot lo que afecta al p!el colectiu. Si hom altres de sortir al caiTev amb la bandera
• dogma venerable d d mateix.
El senyor Cambó a Saragossa primor, destingut la desgracia de que tm germà ens fugi dds noslmes drets, o ells dc perseguiïnos
No hi ha dubte que la darrera evoludó d. en cerca d aventures, nosaltres ens hem do contra d r d : Ri nosaltres d'aixecar d poble
près a Gtronn y a Reus, ha parlat com un català que si no os nacionalista, pot molt ben la L ' i a es purament conservadora. Està to- agrupar entorn dc la mare pera ajudaria, y do caminar amb d polxlc, o ells de troésser un bon ministre de la Corona, baix taluient d sl'i^ula dels nobles ideals que do- pera defensaria, pera consolaria, esperant que
barsc isotaüs dintre de ca^n, sense més apoi
ta quefalurn de don Antoni Maura. Segons naren vida, autoritat y forsa an aquella enel senyor Cambó, ens trobem en cl moment lilat. Si realment els capdavanters regionn- l'esgarriat tomi a trucar a la porta, pe- que'ls remors oficials, que rebran de mans
èíelB goviírns amb la mateixa pols que terenlurós en que Catalunya passa, d d desitg lisie; fos in homes moderns, pràctics y posi- nedit dc la seva bojeria.
a la possessió, de l'esperansa a la realitat, tivistcB, g nt niperióf a les preocupacions de
Pera ben prompte, la Unió CotoJaíüsta pre- nien quon eis tancaren a l'ormari dels trasdd projecte a l'obra. Aquesta joiosa redital grupu y classe, a l tractir d'evoludoair pera para una nova Assambka. No fa molt temps tos, ds antics cacics barcelonins. (Moll bè.)
ois l'ofereix, segons ell, l'actual rígini, la Catolunya, ctp a la monarquia, segons ells que.'1 seu ilustre president y estimat amic Jo tinc la confiansa de crue en aquesta liuimonarquia dc don Alfons X I I I , la qual duvem diuen, haurien mctiiiul y pesat ben be, abans
la la vldoria serà nostra En primor ^loc
acceptar, encara que dubtem que arribi a de dccidlrs'·, la direcció u seguir. S'iiauilen meu, en Domingo Martí y Julià, contesten" perquè'l nacionalisme català cs indestructime
per
carta
la
invitadó
quo
en
un
artipreguntat:
A
Catalunya,
a
ta
monarquia,
que
•ancioiKir nostres aspiracions. Srgons cl quefe oral de la Lliga, no'ns ha dc preocupar creiem Na a satisfer tot seguit les nostres cle l i vaig dirigir, pera que d l , amb ta au- ble: ha resistit y resistirà totes les confinu les solucions regionalistes informaran l'es- aspiracions, qué l i convé mfcs. que ingrre- toritat que l i dona d seu valer y d càrrco gegvies duna vida accidentada, com les han
perit d'un nou jwrtil, o el d'uus partits sem en el partit maurista o que enfortim, que ocupa, iniciés una campanya dc pro- resistit arreu del món ds pobles que hnn
p adualment existents. No té cap importan- reforsem, BUnfem, el partit Liberal? Y si testa contra ds homes públics catalans que Uwilat per la m í s noble y sanla vle ics
da aixó. Hem dc viure, desdo ara, tran- haguessin fet S'Tcnanunt examen do concién despredant ta propria llengua, empleiion sis- causes; y, després psiquè no pol ser quels
eia, es seg ir que la seva decissió seria ben temàtica ment, cn les Corporacions, la de Cos- novdls mauristes se tomin insensibles, maquils y satisfets: bon tema de burgès.
Qué ha passat pera que se'ns anuncii tan difennia dc la que han empres. A Espanya tella, me deia — després dc donarme u i sells; no poí ser qne en la solilul de fe
bona nova ? Qué na fel la monarquia pera ja tenim un partit conservador fort, orgiiü
«;va condencia no e's hi arribi u n dia un
que'ns obligui a prestarli adhesió y acata- sal, quo no necessita pera soslenirsc nova un tot la raó en les meves apreciacions
moment de smcerital, cn el qual recordin
ment? Què'ns ha donat d Govem den Mau- envà; os, per raó de la seva disdplina y del que aplassava aquella campnnyà y altres de que eren e 's hereus mimats de Catalunya
ra pera que pogucm. sense escrúpols. Ingres- prestigi personal d>l seu quefc, un estol com- convenienda notòria, pera després ele edesar en ses rengles, segurs de reulisar desde pacto y ^ o r ó s . No l i lalta més que despèn brada la esmentada assamUen, perà la qual y que oml) ses Iteugerescs y mal cap han
dres del tipu clàssic repugnant, antipàtic de demanava d meu humil concurs. Doncs bé- malvers..* u n patrimoni que se'ls havia endies les nostres aspiracions catalanistes'.'
Aixó en Cainlbó no ho diu. Parla no més la reacció espanyola; y cn aquest punt, que |0 aprofito aquesta ocasió pera dir pública- trcgiet pera que ladminislies&in amb cura
i d projecte de Mancomunitat catalana que l i ha Wlfttl la púbUca recriminació, ds ho- ment lo que deixo oonsignal, respecto a les' y amb amor.
tols volem, que tots desitgem, oue encaro no mes de la Lliga, com a conservadors, no ofe- ndacions que entenc deuen existir cnlro la
Amb cl ma'eix z d anirem difundint d
tenim, y que no hi ha un sol nacionalista reixe-n pia «np jfirantia, si's tè en compte lu Unió Calatanisla y d s federals nacionalisk·s •
sentit
lMJie>nal y republicà, de reformes fcactitut
que
Biloi'tare·n
l'any
1909.
Cada
wasaque bon ru. lo ment pugui afirmar que resol
el problema de Catalunya; aquest problema menl de stinft cada fusellament, era un aplau- ifegint que, \m la meva purt. com a cotelà conde-s, po6Í1i\xx, serenes, que la democràV com a president d'aquest Centre, « t t e R cia arfatana porta cn ses entranyes. En nque, com he dit, planteja primer d reco- diment y una (-.licitació regionalista.
ndxement de la nadonalitat catalana, desPrecisament d perill de la monarquia es- la disposidó de la Unió Catalanista pera quc&ta tasca d s «adona.'is tes republican1; hi
près la oonstitudó de l'Estat català com a triba en que no tè partit Uiberal; en que Duitar en ta empresa nacionalisia, en ta ca- posaran també t o l d fo: dels uostees ideals.
font de sobirania, y finalment d sorgiment a Elspanya d partit ILbcral es una c a t a teò- talanisadó d d nostre poble, y cn ({uautes Iota t'hoarikdctti dc la nostra aust-ra c o n '
a Espanya de l'Estat compost, dintre M rica, Nxiliti', que's manté com ideal brillant batalles dc lliurin pera reivindicar la nos- denda, Iota l'empenta de la nostra jo^enoual nem de viure nosaltres baix pocle fe- en la op«>iv»ó, prró que s evapora fen el íra personalitat, ja que aquesta tasca, cada l u t Y si els que'ns segueixen, o alguns dds
oeratiü.
Poder; que no posseeix forses, ni virtiialital, dia més urgent y perenloriu, icslinio d prilü ha res d'aixó en les bases do la Man- pera rompre ds obstacles superiors que bar- mer manament de les Taules de Cntalunfcn que'ns se·gneiixen no combreguen omb ds
mateixos ideals, si tenen un allre. concepte
comunitat mtalana? H i ha res d'aixó an a- ren d pus a la renovadó espanyola; que
dc la moralitat, si porten amb dls el corc
quest projecte que tots nosaltres, repeteixo, no pot contrurrestar les arrogincu-s y típo- Ttíolt bé.)
Peró al mateix temps me permeto cridar de lo rviinóa, nosaltres no ens delurarem
volem y esümem com una esperansa de \iococions maurfclcs, gérmen latent de ta re
luiUora, que- ha fet que is nostres homes co- vohició que s'apropa; que no compta amb Li l'a tendó de la Unió Catalanista y d d seu pas; seguirem sempre endavant, sense \oler
taboressin cn d l llealmeni, amb fe, y enlu- deeis-ió necea-aria pera canalisar fes corrents llustre president, respecte a le orçyinisació engmyarnos tancant els ulls, o tapiant les
úasme?
impduose «fe les modernes dernoemejes, fe de la propera Assamlfea de Tarragona, res- orvbc.v pcru epie ao ens arribi la veu dc
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t'escdndd, n a Lo que no pot riure digna
y honradanne-ni, s'ha d'entcirar. Y cs sempre lo mort que va dintre de la caixa y
»ón sempre'Is vius els que formen el seífiid y el dol, passat d qual segueixin ardi's la swa vida de treball y d'acció, amb
la taateixa energia, amb igual virilitat que
abans, dlrigLls y inuailals per aquell buf
d'immorlaliUii que alena cn l'ànima de 'tots
els homes, menties d seu cor bat y Ics
5e\Ts venes twrgenís li reguen el cos, amb
sang roja, calen'a, nodriliva Tots hem d'estar disposaíts B fer'a aquesta dda dc treball
y de sacrificis per fa Pàtria y per la IJibertel; tota hem d aportarlii nos re esfoi-s, sense
defalliments, segurs de que, quün'cs més siguin ka dificultals que'ns surlin al pas, mès
patriòtica resultarà l'empiesa y la victorià.
\ixcqiiem els uíis de terra, apartomlos de
(es misèries que'ns envolten y clovemlos enlaire, en l'ideid, que d l ens donarà f •:-a Y
B sentim un momcait dc dubte, de vadtació,
àcos'enmos on aquest home nostre, tot fe,
lot voluntat; apropemnos an cn Lluhf, que
d l ens comunicarà el tremp necessari pera
seguir pdeiant; d l ens dirà com se b pera
ttuitar dos anys seguits, totes les hores, tots
ete minulB, sense descansar mai, per Catalunya y per fe Cirlat, indi feren I a les injuries y ironies dds vtnsuts, ds alacs dds
qnails constitutíxcn, davant do l'opinió púbbea, la corona de glòria que'ls impotents
teixdxm en honor de l'héroe. que no ha
caigut n i caurà fins a vèncer. (Ovació an en
Llu h i )
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teudd, .
cosa que a apoderaise A - l k ^ a j ! L "
fa molla «J15 « u p a «La FaniiüLÍ
^
lo qual
ial t m esforsos fcnfhi BnSaTiSí. ^
da que,•, descone»Tirt»
m k> k ^ — í . . """'B S%
desconeguis en
fa barriada '
den- temrhi
rurhi olTa
IM- com
T T ^ 00 po.
altra fema
tema n
a fer,
Lerroux, on Giner de los Ríos «mV?11
y molts altres.
' • ^iugy,
Agiaintli "l'inserció d'aquestes ratlloda p cs ordes de voste son ofoctksú!.'
^
Ang.ii H

Notes p o l í t i q u e s

En la d-irrera sessió crlchrad.i per la Junfa d d Port, baix la presidenda accidental
d d senyor don Josep Ga&só y Martí, foren
aprovnts d s comptes corrcsponeDls al finit
desembre, acordantse son ns-pectiu pagament.
En dita sessió, entre altres assumptes de
menys interès, se donà compte: de la total
recsiudació cn la Duana cn concepte d'arbitri
ixsr obres de port durant l'any anterior, puja
a 2.165,151'47 pessrtcs; de les manifestacions
dc gralitul envers la esmentada Junta fetes
per fa Cambra do Còrners d'aquesta ciutat
amb motiu do ta cooperació que aquella li
prestà ol desempenyar b missió que'l ministeri dc Foment Ü encomnnà. relatíwa a la
reoepdó y entregi de bultus procedents dels
pobdlons d'Espanya a l'Exposició de Buenos Aires, celebrada fa po-; d'haver quedat
ddinitivament acabats per l'entitat asseguradora d s treballs que venta realisant pera la
total extinedó dels restes del gànguil «San
José», naufragat temps enrera cn cl canal
d'entraria d d port; dc l'informe favorable
emès per la direcció facultativa de ks obres,
quo acceptà l'indicado Junta, respecte de b
pròrroga soliedtBda p d Bcií! Club de Bircdona, pera comensar tes obres de l'eíííiíi
social que tracta d'aixecar, y de les jautios
donades p d Centre Autonomista de Dependents del Comt-rs, per Ics atencions que's
dispensà a més de doscenls socis del mateix
quo visitaren corporativamenl les obres del
port d dia 25 d d passat mes.

INFORMA CID
BARCELONA

Aliir odebrà la seva inauguració fa SOcifs
tatAliir
d'estalvi
y de . , .
oc4ebràcooperatiu
la snvn •nn>·rr.
'
laaovn Pctividad "obrera»,,"' d o m i c S b ' l t L a
carrer de Jocs Florals, número Mg
cJ
Al mall h i hagué repartiment dc ' l ^ "
pobres en d mateix hostatgi; (fc, i ! "
^
y al mitgdia so celebrà un baiup,
K Mundial PÍdaoe, al quai
tó^S*' en
do 50 comensals, comptuntalii euirp if,D,ís
regidor regiwialista senyor RipoU
^ al
Ocupà la presidenda d d banquet d
presiílent de «La nueva aotividad oS^j3
don Pere Hevoltós, al qui acorapanvW0-,'
Jo ho volgut avui acabar d meu discurs individus que composen aqueUa Jum-, eh
imb aquest esplai sincor de la meva àni- tiva.
w ' à «uteoma, que ferdx fe modèstia de l'amic Lluhf,
l'hbra d d brindis l'expressat rcàdor 1
perquè estava segur de que les meves paraules, per justes, havien d'obtenir la vos- nyor RipoU y d s senyore don Pere
Ira aprovació. An en Lkihf l'Lan atacat ds lós y don Ricard Pedrerd pronum brea í
sens adversaris, aparentment, per diferentes enrtats discursos, encaminats a ponderar b
raons; en reaiSíat, per dues soies: per mas- trasaaidencia de l'acdó social a Beaur ir,
sa honral y perquè I n 11111*1 sempre amb la novu entitat inaugurada y feren voto
seva immeeliata p r o f e s s i ó y avem
souíta íntranzigencia (Aptaudimcnts.) Doncs
El banqud fou servit amb la forma «Kn*s
bé; si es així y tols n'esteu convensuts, jo
pregunto: Qué menos podom fer avui ds radíssima que conslilueix la característica del
nacionalislcs sepublicans, al odebrar aquest Mundial Palacc.
aete, que aplaudir, com ho heu fd^ xar—Mates digestions. Sovint noten ds ma.
dorosament, on en Lluhf, per la seva puresa, per la seva energia y p d seu treball? talls la llentia bruta, mala dor de i ^ i
aigües de boca, « l a t biliós. inapetenen,
He d i t
timenl, tristesa després dels menjars, roü
(Aptaudimenla frenètics que duien bona agies, gasos, pirosis, rodaments de cap, pea.
desa de la testa,, SOTOJLS d orelles, vòmits
dolor. Tots aquests símptomes se curen amb
l'Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

Ivia
El Centre F. N . R. «Fi va Mer», pregi a totes les cnlitals convocades pel mateix Centre y quo s'ailheriren als acoi ds sobre la qüestió dels tramvies, que aavlsicixin avui, a les
deu do la nit, a la reunió que's e*lebrarà
en el domicili d d Centre, Consell de Cent,
número 261. baixos.
Han sigut avisades particularment les susdites entitats, peró's doua aquest avis per si
alguna ha deixat de rebre la convocatòria
corresponent

)b aaenq neln

Lluhí
Ahir tingué lloc a Ivldeal P m l l o n » Un
boaqud íntim, ofert a l nostre «leader» munjdpal, don Joaquim Lluhí Risscch, per les
Juntes actual y passada del Centre Nadonalista Roputlicó, que durant tres anys hu
presidit.
Assistiren a l'ade en Ptre Corominas^ en
Calret, en Guliern, en Moncgal, y lots els
demés individus d'ambdues juntes, fora dels
senyors Carner, que s'excusà per malaltia de
un seu BU, peró adhorintse n l'àjxirt, y en
Rius, que feu lo mateix, per no permétrdj
l'assielendií Testat delicat de la seva salut.
Nb h i hagué discursos. E l dinar tnuvv
cV>rreguf amb la major cordialitat y cn totes les oonverses h i hagueren do^s calorosos pera Vob&equiat y per la Msva meritíssima fabor política.

L'Observatori Fabra ya fer les scgiienU
observacions sís miques durant la setmana
del 23 al 29 de febrer, ambdós indushis:
Dia 2L a les 9 h. 45 m 48 s., d péndul
cónic y el microsismógraf Vicenliíü registien
un dènil tremolor local que apenes ha degut ésser sensible en son epicentre. La duració del moviment es d'uns 27 segons: la
es e l e c c i o a s
distancia dc l'epicentre es rdativameiit pede Caatellterso!
tita, encara que indeterminada.
Com ea sabut, varen tenir lloc ahir
Durant el 29, ds pèndols cónic y vertical
cn c l districte de Caslolltei-sol los deodons registren microsismes bastant freqüents, pepera nomenar el diputat a Gorls pel dis- ró dc petita intensitat.
tricte qup Bubstituís al senyor Fcrier Vidal
En la daiVera Junta per la Societat do
que remmeià l'acta.
IGcografia
Comercial,, presidida per don F. do
A fes nou d d vespre teníem ds següénts
datos rdercnls a l elecdó: don Francisco A. Mas, se donà compte dTiaversc rebut
Cambó y Batlle, 3,369 vota; don Domingo t n a nova colccckS de mostres de Turquia,
remeses pcL Ministeri d'Estat consistents en
Gaspar, 325 vots.
crenolincs y «crudillos», do gran consum en
Aquesta dalos se refei íon a 20 dels 28 pqucll pafs y de possible importació per
pobles do que cmisla d dislridc. Els vuit part d'Espanya, Ifs quals poden esser exaqne falteu són, llevat dc Moià, pobles de minades al local social (Plassa de Santa Ag'
poca importància. En'.rc'b 8 tenen un cos na, 4). de quatre a sis de Ip tardo.
dcíloral de 1.000 vo's.
També s donà compte de nombroses conDonem Di,iies1b detais perquè demostren soltes fetes p d Centre de Còrners interior y!
qujj fins en el mateix districte de Casldl- una dp la Casa d'América referent a les ventcasol hi va haver fredor y relraimcnt elec- talgcs d'importar d cotó argentí.
torals, compiiral amb Ics docdons d d 8
S'acordà adlicrirse al quint Congrés
de maig do 1910, que donaren d pegücfil
resultat: Ferrar y Vidal, 2,878 vots; SaMlas, nista y nl Congrés d'Ateneus y Societats do
1,641, y Danüans, 1,427 vots; cn lotel una Cultura y's tractà de pròximes conferencie»
massa de 6,000 vots, conüa els 4,000 tot sobro'l Marroc, que organisa, y de la publilo més que han votat d 3 de mars de cació d d follcl conterant treballs sobre 1 moteix assumpte.
1912.

L

Mi t lao eI g u a l a d a
E l governador rebé aliir un telegrama de
l'are·aldc d'Igualada, coniunicinlli que dissabte a la m l y sense indJcnts s'havia celebrat ten dita pobkuió un miting republicà, cn cl qual, entre altres, hi parlaren ds
senyors Serra y Constansó, Fiancisco Layret y Pere Corominas.
L'arcaWe d'Igualada calculava en 250 persones les assistents al miting, peró ja es
sabut que dit arcalde es moll curt de vista.

La dqeü e«sLt ai óF a m i l i a r O b r e r a » » d e

Demà, a dos quarts de efeu d d vespre,
don Armengol Mercader donarà «na
^
ferencia pública a l'Alcnca Emielop^ic ^
pnlar Bobrc'l tema «Les supersticions del socialisme».
Dijous vinent, a fe mateixa hora, ne ounarà una altra Màx Bembo, sobre 1 ' « ^
«El nou pestalozzisme. Nova doclru» F
dogcígica cn matèries d'educadó».

B u t l l e t í del Treftill

Sans
acoHlHoteaeRoa*
Hem rebut ta següent carta sobre la qüesmoluolona*
tió pendent cn aquest centre inslructiu, de
la qual ens hem ocupat ja en anteriors
El conflicte obrer de Roda, del
edicions:
hem ocupat repetides vegades, ha « l " 0 1 ^ ^ ^
Senyor Director d E L POBLE CATALÀ hicional miljansant lacceptaeió per
Honorable scnyoi: La discusió inickida en y patrons, de tes scgüonls bases:
t l t Sc^n « d m ^ o s de moment dos ^
el di'eri de sa digna direce-ió sobre'ls afers
^
dc l'Atenm «La Familiar Obrera» dc Sana, dors do continues, anomenats
interessa al Foment Republicà Català y fa
2. » Tota nova màquina do l"ai J1 .h;igt
necessària la sexa intervenció pera fer cons- iMstali a fa fàbrica, ^mpro que en ei'»
ri
tar:
de fitar cotó americà y de to Buma,
tité* *
Quo mai la Jun'a Directiva de «La Fa- cuidada per homes.
3. » Aquestes bases quedtsi sense
milian) s'ha dirigí1 al F. R. C. en demanda
cl'api.i pera evitar llníromissió de's Gnané •D repeteixen les coaccions conra
y companyia en e!s asaimp'.cs dc d i a enli- raria do ta casa»
,
0 esW
Encara que'ls obrers de J f ^ z L g ho
taiL
Quo olgiois socis d d F. R. C. han de- conformes amb fe aaludó d d ^ ' ^ ' « n a
moaiat entiar en «La l-omilixcr» pera oposarse han acceptat, tant pera domir " " " V ,3,111
temps
^ ban
lo rquisAs ai cadquisme dels Giafic com situadó anormal tant
per B'jenció a les peisonah ató q " "
al dds falsos republicans den Lerroux.
Quo aquesta intervenció d'esümals amics intervingut procurant un a J ' , ' c * V 1 1 < . ogisciFinalSen', els U^tado.s.roden.5 *
nosti-cs en ta qüestió de «La Famüiar.) e>
abtíoiu^autnt debinleicasaòa, ben al revés de xen, en nom de ics Jami'acs <feis r

Nous corsos especials y generals de tots els idiomes pera senyores 7 ss^^f.
50,000 Alumnes 320 Escoles. 4 Coniineats, Uissó de prova gratis. — D e m a n i s o r c a p a c t e a . — PELA*»

s '

"EI Pobfe Català,, — Dilluns 4 de mars de 1912
,,-0 Patat j fcwç BomMs, te <tenrçtraÍ L ^ l d l r f a c l B « t e q u e a q u e s i s han dgut ob2 ^ M J a p a s ó de Vic per t o t e s te das" " « w a f c * b crMnarca, isçecialmmt de
£7 d o m c a n a d o m i n i c a l

Publicacions
Amb la reproducció emosament feia d'alquadros del malagitanyat pmtor Joan
1 paga l'cllustradó Ca'-alaDa* un merescut tribut al celebrat pintor que acaba de
(wdre Catalunya.
Publica ademés notes del Carnaval de Sitges, de l'AssambJca do vinyaters y de diverses notes d'actualitat, entre te que figura'l
grumi del «Quartet Renaixement» y una nota oe la nena robada, presa al quartclct del
carrer de Sepúlveda pocs nuun&al^ després
d'haver sigut desaobcrla.

C

1 U i policia va

e f e c t u a r 350 denuncies per
de kt I k i deí descans damini'Sy'iea quais lo ren tras meses a l'arcat de
^i^jjd
defc deamndalB, com per exemple
íj^iasemer drf carrer de Gomsell de Cent,
I g o l pcsaJS ademés a disposició del jutjat
f—jjmpüinent

«gj governador va dir anit ala periodistes
^ fe Ues s'havfa complert més qae cep
fSa, peró aigun c o m p a n y 11 teu noHem rebut:
lU |e panttknca d e q u e com mfts se oora- La Memòria corresponent a 1911, de l'Ins•egons eü gowrnador, la l'ei, més de- titut Agrícola Catall de Sant Isidre.
—«La Reprcbenladón Pj-oporcional», lasci"pP^ea per inoonyÉiment de t a mateixa ban
cle de don C. Goma.% que es un discurs profcx efes D g c n l s de l'autoritat.
Qjni replicant an aqtics'cs pornules, di- nunciat en d «Centro Monàrquico Conser0,6-1 (rayor Porítía que'ls depemtentó no vador», cl mes de jauer.
—La Memòria de la gestió y tundonaoicnt
•oto sóntojMstosy exageren respecte al ncml'J 11, de l'Associació municipal (Je
j^o dtn&aociooa a la llei qoeTa cometien, durant
Beneficència, de Soni Fdiu de Torelló.
sinó també ai pretendre fer tancar a es—La conferencia donada per don Josep
^ ü n w n t s , com e l s detallistes de drogues
« otownafinS, q u e estan exceptuats ddí IÍ- dej Prado y PïJaiio en l'insiiluí Agrloota Cattdd de Sant Isidre, d 29 de janer de 1912.
p r de kt Uet
—La Memòria prcsea'ada per la Junta Di-

2^

C R Ò N I C A

rediva do t» «Societat de BeneKcencía de
r a u rais do CatalimyïU) dc l'Havana.
—«Jer.vrfpiía de las Irwüiuíioraes de previsió;! social». DíntlitJ Ucgit pei don F. Mr>
rag fl y Barret en la dsiiTCí-a sessió eslalutoiia do la Caixa dc Peiuéons pera la Veüisa y Estalvis.
—El número 33 de la revist i «Caialunya
TcrtiU contenint ínleressuus articte^

D'AGRICULTURA

Els adobs en el garrofer
Els propriefans de giuTofcrs no's ouiden
d'adoborlos, creient que la girrota prospera
en te terres més pobres, scroc necessitat dé
cap terlilitzmt. Es aquesta una gran equivocació que poden comprovar pràciícamettt tols
els quc's deddemn a realiaar un cnsaig, encara 'pic sigui en peítL Ja s'han fct alguns
experiments d'aquesta classe a Espanya, entro'ls quals cal esmenteme el tmlisal per don
Juli Bol trau, a Benifayó (Valencià), en trossos sense adobar y amb adob, relxmí aquesim 4 y un quart de kiiograms d'escorics Tho-

D E

at oorral, però d presidfenf ordmà c^ro s"*pDqwssin a dit animal hnnderilte ck^ loc.
Això feu que l'escàndd prengués majors
pro[>orcions, fentse veritablement formidable.
EI públic tirà a to pteaaa' aoixcneis, taronges y aKres objectes,, font impossible to
oontinuadó de l'cspeotade.
En Dominguin rematà a rsuiranl ràpidaEscòries Thomàs del 16/18 . . . 300 kgs.
Sulfat de potassa
87 > pnect
Nitrat de sosa
87 »
EI disgust continuà a la sortida (tol públic, que intanlà esperar a que sorlfa d
Pala la reedecció dc gaírofa, s'obtingueren president pera xiulaiio. Pteró d president
te següents oujliíw:
. ,
lognà escalmllirse. '
•
Per beclitla
A la P«na dd, Sol, ont té son domidli
(69 f arrc.íeri)
Pet arbre
t'empnessori dc iji pte&sa de toros, senyor
Tros adobat . . . 43'5 kgs. 1,621*5 kgs. Mosquera, s'hi situaren després alguns gruídem sense adobar.
8's »
sSó's » pus, cridant y produïm una manífeslació soIja poCda se vegé oW.^çida a intervenir
15*0 kgs. ItoJSVl kgs.
y feu algunes ddencicos.
Els adobs, d seu cost y la seva aplLcadó
El senyor C o b i a n , g r a v í s s i m
rcailtaixn on 100 pessetes per hectaria, y
A
última hora d'aqucs'a tarde s'ogravà
r«uracnt de cullUa d d tros adobat produí
(a 16 pessetes ds 100 kiiograms) IGS'SO, o en SÍ>ÍI estat d senyor Cobiii., repcllntli l'asiguin G5'50 pessetes de bcoefid net,, de- tac ai cervell.
Poc després do (fes quarts dc sc.l fibistre
gut al 'adob,, quantitat que també representa limerés o tant per cent del capital in- malidl ha sdgut sagramentnt
vertit.
1
Les negociacions franco-espanyoles
Reunld
Aquesia tarde, & te dnc, s'Iia rcimit pera continuar Bus treballs la comissió franeoesponyoto a*carre^da d'inforraai· respecte d d
règim admnutfralïu que hagi d'imp'anlarso
al Marroc

F O R A

fWnSa qoo contra d l instrueix d jutjat mf- ral^ pera tíomsiittijn» y non«aBr jonto diMar.
rectiva.
(
Foren dogita: president, d capità GonEl " C h a t o d e Coqueta,,
z à t e Cano; visprosidcnl, d comandant MénVatencia. — Segurament serà destinat nl
En Canalejas
dez Vigo; tresorer, el comte de Sanla LuEl quefo del Covem passà el matí en sa p«mal de Figueres d «Chaío do Cuqudn» cia, y secretaris, d periodista Songerman y
casa, ont rebé algunes visites.
d senyor Salamanca.
El naufragi del « A r t a g a n »
Quan e l s periodistes anaren a véurd, ds
Corufta.
—
A
c
u
s
i
tfe
tel
boiri
embarra»
De T à n g e r . - L l u m e l è c t r i c a
Madrid. 3, de 10 mati a 9 nit envià recado ds q u e res tenia que dirloafcà a te ecsees de Poriugil d vapor «Artagàn», S'ba rebut un «degrama de Tànger dlE I r e l se p a s s e j a l
quc's dirigia a Borcekwia.
ffKnt que s'ha inaugurat to fàbrica de llum
Don Alfons passejà aquest matí en autoVeien* d vaixell inondat d capità o r d » déctrica instatoda en dita població per to
mòbil p d oenlre de la població.
oà a te tripuíació que l'abandonés.
Companyia Transatlàntica do Barcdona.
La «Gaceta»
Passaren els tripulanls una nit en ds bots
Foren invitats u l'acto d ministre plenipoV
a
g
a
d
e
c
a
r
r
i
l
a
l
r
e
s
PuMira ds següents decreta:
y foren recuilits p d balandre «Brtjyitó* y tenciari d'Espanya, marqués do Villasinda,
MMhüTi — E l governador ha oonlerendat
De Goveniació.—Aiirovant cl reglament protisfanal pera l'aplicadó do la Ud de 27 de amb ela directora de la Companyia dds Fer- pel vapor «Diciembre», que'ls portaren a le el cónsul, d viscòinsul y ta colònia esptfr
nlyola, ds frares franciscans, te autoritats
iMembre de 1910 que fixa la jornada mínima rocanils Andalusos y amb ram comissió dels Corufià.
L'cAr'ogín» s"enfOTKé. Portava 3,100 tonc- marroquínjcs y represcnlanis de la j>rempsa.
do treball en te mines.
obrera dels tallers que's docliraren en vaga.
bxte de carbó.
D'Instrucdó pública.-Disposant que s conEls invitats foren obscquials amb un esEls vaguistes demanaren que fos tomat
siderin nomenats en proprietat pels efectes
Aviat marxaran a Bilbao ds nàufrag.
(fléndit dunch», HQ d qual se promindanaj
a
son
càrreg
l'obrer
despedit
Èconómics en ds càrrecs de mestres auxiliars
brindis.
t
El (firedor de ka Companyia digué q u e fe
d'tsi-oícs nacionals, dlnspectors de prunera
En el «Centro H a n c h e g o
í Tant ds eppanyds com ds extra ngers conuisenyansa o de professors auxiliars d'esco- causa de ta vagi no's resen'iria d servei
Estigué molt concorreguda la conferencia itanien en que la fàbrica es b més comles normals, ete alumnes de l'Escot» Superior públic d e trena
que donà'l ministre de Foment on d «Cendd Magisteri, que reben Uds nomenaments
Les gestions de! governador pera sotnclo- tro Manchego», sobro'l pervenir econòmic de gkrta de te estoblcrtes al Marroc.
peta realisar te pràctiques a que's refereix nar ta vaga bon nsubat infroclucees.
la Manxa.
l'article 57 del decret dc 10 de setembré
El disertant feu notar d poc rendiment
En e l Centre de ferroviaris hi ha molta
de 1911.
. m ,
de la terra on aquella comarca a causa
conoorrcncàa. E b obrera estan excitats
Derogant l'article 18 del decret de 6 «fe
Al conèixer ds vngutste
dedaracfó d d del sistema do conreu que s'cmplca.
julid de 1900.
Descrigué les costums do la Manxa y els D i v e r s e a
Declarant oficial la odebradó d d quart director d e la companyia amren a soMcitur procediments y medis de conreu y parlà
Melilto. — Ha adahot fembarc dds sot
Congrés Internacional de Educació popular, ta coopcnndó dds maqulniste, fog^inera y de lo que podria ésser la comarca si s'empleés la& MicendafB y d desembarc dds que veque tindré lloc a Madrid del 22 al 27 tíe personal d d moviment de (rens.
en d s conreus maquinaria moderna y te aen B reempkisEQirte.
maig do 1913.
En d mïin# d'avui intervindran t o t e s fes regades. Recordà la necessitat dels pantans.
—Eh moros segueixen celebrant to pas
Idcm i dem d primer Congrés d'Higiene sodotaís obreres de Màlsgi.
qua, BenjM adverlirsc moviment en l'barca
Escofar y Exposidó intemarional d'Hi^ene
R
e
c
e
p
c
i
ó
a
c
a
d
è
m
i
c
a
Els vn^sSre són ara uns 600. Aquest n ú rebel
Escatar y Nacional de Trebolls Escolars, que mero B u m e o t o r à ai no's soluciona aviat d
S ha efectuat a l'Acadèmia do Ciències MoK edebrarfn a Barcelona d d 8 al 13 pe
En d zoc da Zobuya celebraren junta ell
rals
y
Polítiques
la
recepció
del
nou
acadèconfttdc.
thril pròxim.
rebete.
Se desconeixen ete «cords que prénmic don Rafel Altamira.
Un non vaixell
lla presidit la sessió'l r d . També hi ha- gueren.
" L a Hanana,,
L«a tropes de les podeions permanrixen
Gijón — Ha sigut botat a i ' a i g i s a d vapor via a la taula presidencial el senyor CanaInserta en lloc preferent una carta que'l
i
t'espectativa.
Vcjas,
d
mmislre
d'Instrucció
pública,
d
se(Antonio
l^òpcz»
en
efs
aslille
s
de
l
a
Sodiroctea" d d periòdic, don Uuis Silvela,
El goneral Zubta ha mftrxat fe Ceuta.
tigeix al ministre d'Hicenda demanant que à & B i Constructora Gijonesa, aisislint a IVcte nyor López Muftoz y d bisbe do Sió.
A l'esitrada hi havien els ncadémic» senyors
—En t'Avensamerrt hi hagué un petit titfomnenti d sou als carrabiners y que se represen'adons oflcfcvls y motí públic.
sdopün mides pera que cessin els desmara
L'operació Be portà,a cap amb tota fdi- oomto do Casa Valonda, donyà Bimlia Par- roteig senso conseqüències.
do
Bazàn,
ds
senyors
Sànclíez
Romàn,
Gudo la Companyia Arrcndataria de Tabacs. CÜBl
E l canoner «Layj.i dtsptarà sobre un gnillón. Santa moria dc Paredcs, marqués de F i pU de moros que's presentó en la desemLa
Compmyía
obsequià
amb
un
dunch»
gueroa,
Ugutc
y
altres.
"El Imparcial,,
a te antoritote y B!S representants de la
El senyor AKanrira llegí un notable discurs bocadura del Quert.
Diu en l'Brtfcla de fondo que'l debut eco- prempsa.
—A Nador, ont vivia amb oi taniilia, insobre'Is
problemes de l'ensenyansa primànòmic inidat ahir en el Congrés no es una
tentà ssuiddarso fcparanlse un tret al cap,
ria
a
E^ianya.
conlrovarsia (tnlre oradore, sinó un coloqui enDe Ceata
Feu un estudi detingut de te qüestions ei capità retirat don Joan Iglesias. Quedà
tre'Is dos partits governamentals per medi
Caiia.
—
En
d remdeador «Manud Ma que integren el problema de l'ensenyansa grenmeat ferit.
de SOB orgues aulorisals entaulat davant del
rfa» "han embarcat 150 arttKers al coma y digué que la primera qüestió ur^mt es la
pifs.
MdiltoL } - i NoActe d'Alhucemes efiuen que
do que'ls mestres frueixin d'un sou mínim
Després d'analisar ds discursos del senyor namení d d cnpttó Olmedo pera reltear 6 dc mü pessetes y que tinguin escala y as- amnenten te divcrjjmdci entre'ls quéfés d6
GonzàKB Besada y d d ministre d'Hisenda la guarnició d a M o n * Negrón.
la cabila de Benibuyagui y sos veïns per
censos.
portent d d mal estat de I Hisenda actual,
—Ha entrat en d port d vapor «Gibert»
opostiree aquests D t'enviu de oontrngenls B
Afirmà
que
hi
ha
que
auinentar
d
nombre
niu que oi sospendres d debat hi hagué en conduint bcRliar pera d consum d'aquesta
l'naroa d d Quert
d'escoles,
puig
es
escassíssim.
Creu
quc'n
la Cambra un moment de silenci, el suficient ptessa.
— D d PeQòn do la Gomera comuniquen
Heu
tolta
9,000
més.
pera revelar d desconsol interior dels ànims.
qne s'dectuà l'imposició de creus a algims
,
Proposa
diversos
medis
pera
portar
a
la
G e n e r a l de v i a t g e
soldats d'aquella població, presenciantho una
pràctica aquest aument.
"El D e b a t é ^
San Sebasüàn — Ha marxat a Madrid
Parla d d material escolar, de l'organisadò gran genlada.
oulanl en l'edilCUÍDÍ ds debats purfei- d capità general de Valencià. Desde Ma- dds serveis pedagògics, de la fixació dd proLes farses, formades, cantaven l'himne d d
nientaris, en ds que afirma s'observa una drid ao trastiactiró • Valencià pesea esíar D grama escolar, del senrd d'ostatistica en les regiment de Ceri floto.
fcucsa, diu que la monarquia os b que paga Atacant d dia 8 quan ds reis visitin a seves reladons amb l'extranger y de te puEl comoTutont militar de to piassa els dirigí
els (vidres trencats.
una entusiasta arenga.
blicacions tècniques.
ques'n
capüat.
Aünnn que l'impressió treta p d públic dels
E b sotdais que vingueren a rellevar ab
Acaba alcnlaní a que s empenyi a la masdels deuràs debats, se concreta en aquestes
UioenciíLs se troben ja en te nosidons.
De BUbao.-Dlveraes
sa
a
to
rcnlisacaó
urgent
d
:iiji.iestes
necesdues frases sentides anit: Si jo tingués un
—Regin vent do Ponent foriíssim.
Bilbao. — Aprop d d far Gadca vofcà te sitats, ep» faran possible d desenroütejnail
kdminSstrador com en Rodrígàfiez, imme<fia—En d csntp enemic se nota més moviHemxa
«Carütoa»,
de
M
nefrfcuJa
d'Algor
de to educadó y de fa cultura dol país.
ment que ahir.
tement l i donaria d compte y d tiraria al
Fou molt apiau dit.
carrer; si jo tingués un administrador com te, que procedia do Lareda
Sortí un vuporol pera saKfer ais nàufrag»
L i contestà en nom de l'Acadèmia don
Gimeno, després de deapedirlo nniría al jutMadrid, 3, de 71 a 1 matinada
f recuUí al patró de la llanxa y a do» ma- Amós Salvador, d qual llegí un altre dislat corresponcnL
u L a fleata nacional,,
riners.
CTirs elogiant al senyor Altamira, tait oonsiLa Com.pBnyla BiJiana d e Navegació ha deracions solMe'b as.mmplos quc's roferdxen
Aquesta tarda s'ha cdebral o la piassa
Malalts
rebut un telegrama de to Coruüa parlin a to ensenyansa y alenfanl als govoTj^ a que 'to toros do Madrid una cursa de bnaup,
Aquest matí tornà a agravarse en sa ma pant que'l vapor «Diriembreo reculli 24 nàu hi prestin atenció.
en la qual hi luut treballat te quadrilte dc
telifa d senyor Cobiàn, alarmantse sa fandlia. Imff) de l'tArtagàn», que se n'anà fe fons
Torquito. CoGta y Dominguin.
El rei felicità al senyor Altamira.
Hi hagué nora consulta do metges y un en te co&'ts d e Porlugil.
Al sortir d quart toro d públic armà
d'aquests <piedà de guarda al costat d d maSocietat d'aviacid
S'ha rebut u n teíegrama d d Govern reun gran escàndol, per ésser m d t patit un
Wt.
—El fill d d gsneral Luque ha experimentat eomanant q u e en Perezagua sigui posat en Aquest matí cetebrS una reunió fin d tea- dds animals, y toí d púbüo feia waletoa
Bíbertat, s e n s perjudid de q u e segueixi te tre Cervaníes to Societat d'Aviació Nacio- mocadons demanant q\iel tMO fos retirat
ma lleugera milícia.
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PER TELÈFON
V TELÈGRAF

La prempsa de Madrid

Lo do Mollllo

F o l l e í ó d l L POBLE C A T A L À

CRÒNICA
DE

TEA T R E S
ROMEA: Represa del Cyrano de
2}ergerac
Ja fa quinze anys que Coquoto-ainé ostre"fva al teatre de fa Porto Saint Martín to
ebra que.havia de donar to glòria de poett»
uramàtic a l'Edmond Ros'.and. Entre nosalr^5 encara es viu d record do l'éxil «xordinari que tingué fa traducció den U u i s
Vla, l'Orid Martí y l'Emili Tintorer. Fou
extraordinari, perquè an aquí te obres tra•hcdta, per gros que sigui l'en tustosme que
•teperten to nit de l'estrena, no s'aguanten
ni011 «n d cartdl. Sols ds melodrames de
Rran e^Jectede y de forta sentimesitoMtat, com
•'iwdh memorables de «Los dos pilletes» y
«•-as des golfas», podim moure to curiositat
[~
Barodom pena que s'ompiís d taate mottea nits segtndes d'una multitut que

•empre's renovava. Però d triomf d d «Cyrano» obeto a te mateixes causes que feren a París excepcional d triomf de Ròsfand. El fcat d'ha ver se decorat amb to Ucgió
d'honor a l'autor, to mateixa nit de l'estrena; ds apbudiments frenètics d d públic
yy d foc dels dogis que a l'endemà U prodigaven ds diaris d'una y altra bandí, proda mani lo poeín nacional, responia an d neguit quo alia vores senlion a Fransa ds qui
vdien omplir d buid que havia deixat el
gran Hugo. lín aqudl diàleg vKi y abundós
do belles frases, amb metàfores imprevistes, amb una extraordinnria riquesa d'idioma y una mescla dc heroisme y tonfarronoria en rinspiració, era ona porta oberta d
teatre líric,, que semblava mut desde'Is dte
de «Le roi s'arause), «Hemani» y «Les Burlaves». Rostand arribo \a més Ihmy que
François Coppée, massa pur pera escriun|
pera un teatre oleclista; amb més imaginació que Catulte Mendes, y més amable y
ümpàtic que l'«epotanl·) y poc agradable Ricbepin. A Espanyn, d «Cyrano» era com te
resurrecció de to vella comèdia dc «capa y
espada» unida a una enlluernadora exhuberanda wilial d'imatges, nova pera ds qui
s'havien fet al tealre de Garcia Gutiérrez, Zorrilto o do l'Echegaray. Era un com de l'alamdancia que sobtava ois fels a una escoto ben diversa, de sobrielat prebenciosa. Si
s'hagués eslrcnal ara, l'obra de Rostand ja
no ens espetamarto com pogué ferho, amb
Lota l'impunitul,, altovores; quan no tenia
el públic te defenses que ara té; quan pds
ulls d d públic lian desfilat les traduccions
da Shakcspeare y te de Sudermann, Ibsen
Y Hauptmann, aquesta trinitat del teatre modern, que si no altra cosa, ens ha fet el
servei d'obrimos els ulls y no deixamos
esdluemar fàcilment p d que vingui darrera d'dls. Eb tres, ens han pres tot lo <pw
teníem per perdre.
;
De totes maneres, enaua que M . Rostand

S'organlsà to mamifcslacfó a to ptessa de
to Indoftendenda y rooorregué d ranxr ds
Alfoíiso X I I y d Goso, disolguenise enfront
d d Govern dvjL
No ha ocorregut cup inodent. L«s aul»ritats prenen precaucions.

mas; 1 y un quart do sulfat de potassa, y
1 y un quart de nitrat de sosa per arbre,
aplicats en el mes de mare. Cada garrofer
ocupava una supcrUde de 144 metres quadrats; de manera que'l terreny resultà adobat en la següent forma, «per heclaria», cm
xifres rodones:

desde «L'aiglon» s'h-igi fet indigno d d pur per Rostand pren vida; però en altres esctodictat de poeta y amb «Chíinledcr» hagi nes, oom d finnl dol quflrt ade, somblp
perdut to meitat dds respock» que amb el fred y sembla vuidn tota to seva deetomació
«Cyrano» s'havia guanv-at, segons per (pií, es que's fa, en aquesis momenís, monòtona y
Interessant y agradable una represa d'aque- [orsadn. La senyoreta Abadia converteix a t
lla comèdia heroica-bufonesca, qoo semblo inganua a Roxann, que es com deuria ferse
on capltd d d Quixot escapat amb to bona sempre. Dek altres, sds pot recordaran nl
companyia d'un capítol d d «Gil Btoss, pei senyor Vaz. La presentació, pubre. Sols tres
o quatre personatges de l'obra vestiren amb
mal camí de to fraseologia.
No sé fins a quin punt ds qui htm jps- una relativa proprietat En Ricard Cilvo, ben
íudiat to personalitat de l'autor de te «Iiis- caraeterisat y miUor vestit
torte dels Estats y Imperis dc to Lluna»
hauran retret a Edmond Rostand to desfiguNOVETATS: "Toarnée,, de la Roració completa del famós poeta d d Paris do
Lluís X I I I , convertint en poeta d'amors al
ser Pino
íoblil ironisla; però Rosland, com a bon roAquesta «toumée» s'anuncia com de comàntic — y a més a més, coneixedor Jle
lota mena de trucs d'idioma, de rima y de miat, però es dc desitjar que no deixi tan
esoena, — poc se ü ' n dtma donar de des- aviat l'escena aquesta actriu que s'ha guanyà I
fer to veritable vida d'un poc la pera cons- d primer lloc entre te actrius casboHancs,
truir una obra en cinc actes, q\>o li dongués Ha s'observa é a d seu treball cap senjyal
renom d home de teatre. Es,, després jffe dc decadència; Ics seves facultats són te matot, un art de virtuosisme, l'art den Rostand. teixes de sempre, potacr més afinades. La
rimes predosisíes, profusió dc frases d'on seva gorja no la deixn malament: to seva
giny, conversió en escènics dds dements que veu es ben fresca y forta, encara. La curta
serio de reprcsenladons que dona al Tmmenys ho són por natura.
Quin «Cyrano)) podria fer en Ricard Calvo ffe de Novetats no té altre però que'l de te
ú trobés altres elements que l'escenari del obres <pic ha fet fins ora, totes eUes bon coRomea, massa petit, y que to companyia que nrgiífcs ja d d nostre públic: «Amores y
dirigeix, massa fluixa pera una obra com o amorlos», « l a s flores,), rJjx loca dc to casi»,
quesla, en to qual d conjunt ho es tot! «Lo positivo», «El genio alegre>, «Felipe DerPerquè en Ricard Calvo es un aclor de vir- btoy». l'ora do «Ins flores.), to millor come
tuosisme, també. En d seu art hi han més dia dels bons temps dds germans Quintero,
bdls efectes que no pas veritat. Se mou lot lo altre podia tenir substitució fàcilmenL
malament « 1 escena, però a ve^utos «diu» Sembla que'l teatre casldlà no tingui més
d'Una manera tan justa y annoniosa! La enllà d'Una vtnteua d'obres,, que hugin de
completa y absoluta inlorpretació d d «Cy- repetirse una y altra volta, y encara de to
rano» no s'assofaix de cop y sense mdlrs vintena aquesta, una dotaena dels Quintero.
vegades de ferlo entre grans espais de repòs. En això te componyies eastdlanes s'assemEn to bntodo d d duri, en to presentojciò Wen a te companyte ttaliaiies, que donen to
dds cadets de to Gascónya, en d diàleg -vdto al món amb unn «Zazà», m» «Cardinad d tercer aote, y sobre tot rai to retopió Ic» y poca cosa més, y, paro ptai fort, ta
do to caiguda a to ferra desdo la lluna, té cDsma de tos camdins», si es una odriu,
en Calvo momento «n que l'ànima fanjBgmpdpí «L* morto dvifc», si «s un ac-lw.

Momacio de l ' e x t r a i p
M é s de les n e g o c i a c i o n s
franco-espanyoles
Riris, 3. f— Tetogralien de Marsella quel
ministre do Fransa al .\LUTOC, M. HcgaauH
U J l U m * per lurudto pobtoció de pas cap
a Tànger, declarà que eren certes te inlormocions do to prempsa respecte de la missió
espeefal que porta y donà alguns detalls do
to oraantoadò d d protectorat francès en d
Mogreb.
Digué que no s'ullinrari res Ens després
do concertat l'acord franc-cspanyoL
Itepoerte a b qüestió del ferrocarril dc Tànger a Fez digué que de l'establiment en ooojanl do to L'nia en sos dos trossos de Tànger
p Alcàssnr y d'Alcàssar n Fez, s'encarregui
una comissió frano-espanyob.

Notes alemanyes
Dertín, 8. — E l Sindica» socialista ate
many ha remés to seva primera quoto de
625,000 maa\s al Comitó ceulral.
—El «rector g e m a l (tol Ltoyd d d Nord
alemany ha sigut nomenat individu d d Consell d'Admiuistiadó de to liocieSd d d Cam í de S»iez.
—El Sonat de Brema eslà estudiïnl un
Festa d e p o r t l v a
vastfasim projecte pera l'engrandiment d d
En cl port de Navacerracto s'ha odebral port y cons'rucdó de nous dipòsits cemecavui una altra festo oigmisadn p d Qub dais.
Alpí EspanyoL
Neutralitat lankl
La concorrencia ha sigut Tant nombrosa
Washington,
3. — E l president de to Recom d diumengo aníerior.
Ete automòbils do l'Iüspono-Snfcsa sorti- púbtí a nordtúncricana ha proda mat la raui v n B te vwil d d maíl pkns dc víatgns. traHlat deia Estats Units davant els successos
Tombí sortiren molts expedicionaris en trens de Mèxic
espèciak de la Componyte del Nord.
Escàndol en una Cambra
Una port de to fes'n deporliva ora d conPUrls, 3. — Comuniquen de Budapest que
curs pere disputar la copa oferta per don en aqudfa Gàmbia se promogué un fenomeAntoni Prat. I^a primera prova consistia an nal escàndol a oonseqóenda d'haver esquduna carrera de cskvu amb un recorregut de tsi d president una proposidó presenlada
2,500 metres, rjegons lltmcraii marca;; y la par te minorte
segona prova era «m comjirs de salts de
E l tutmrfto fou espantós y se creuaren fra«kis», en et Ifue cada corredor havfla ^ie »cs groixutte.
donar tres salts d'un mínim de quatre meUn dete diputats desLroÉSsà l'cslrada pro»
Irea.
adendal:^
Al concurs s'havien inscrit alguns corredors.
Al mWÍ Se disputi to copa SpaoU.
La raiii lla m m
u&m
Els l l i c e n c i a t s d e M e l i l l a
Vataicia. — A dos quarts de sis ha fondejat en aqweat port d vapor «LSmro» conduint l'úllima expedició de lücmcla* de Melilla corresponen: ds reyiraenls d'.Ucànlarà,
Mallorca y Guadalajara.
Composen fexpedidó 716 soldats més d
conlingent do CateJunyo, ascendint en total a 793.
En d moll ds reberen les autoritats, fe
majoria do regidors, ds generals, quete y
cnpcttms d'aquesn guamidó y unn gran gentada.
E b sddab cantaren al desembarcar l'Himne de l'Exposició, acompanyats per to banda i m n i d p d .
Fallida
Tortosa. ts« Ha de aparegut d'aques» duto* drixanl un paidu d'unes 200,000 pessetes d coimerdant en amwsos, farines y blat
do moro, Comat Domínguez Escudero, qui
residia aquí desde fa tres mesos.
La fallida al cansarà a diveracs rasw 'de
banca de Barcdona y de l'extronger.
£1 jutjat ha emprés te operi unes a<J nacions.
Ha arríbeí d ruefe de pa'ieto dc Baxtelona
para procedir a fa busca y eop'ura dc Gonrat Domínguez.
Madrid, 4, de 1 a 3 matinada
Proposició Incidental
El senyor Saliltos defensarà en el Congrés
una propodeió ineidcnbd dds radicals, sobre to qüestió econòmica, sostenint que desde la Restauració cap dels porlits torniails
en d Poder s'ha inspirat en preceptes (lo
política econòmica y que l'única fórmula regeneradora's redueix a dues afinuacionsj ni
nous impostos, ni nous emprèstits.
Diverses
Saragossa. — S'han sospés te obres de
perforació d d t ú n d de Somport en to secció espanyola d d terrocaml transpiranaic,
de resultes d'una corrent d'aigua intensa que
ha aparegut a to galeria d'aveusamcnL
EI manantial es gros arfastrant gran cpiantitot do sorra, (JUB entorptíx ds IniaUp.
En la actualitat hi ha porfontís 3^00 metres amb fa bóvcda conslmida y dreuira
en d mentat trajecte trens pera to conducció
d'obres y mabertob.
—Continua to vagi d'hortoluus encara que
no trascmddx al públic.
No's vwi geni peis carrers ont ds hïortelans establien sos llocs.
—Eb dependents de 00mer» han ceksbrat
una manifestació pena demanar d compjir.wní de to l l d d d Descaus Doinhiicai.

Encara que'l conjunt de to companyia no
es fpan cosa y no oferent gaire cohesió,,
oom si s'iiagués fat a corre cuita,, to senyora
Pino mostra aqudto seguretat dc sempre en
to interpretació de tota ds seus pnpcrs. Té
un temperament ampJinm··jif f.exible, que l i
ddxn recórrer «lots to Sia.-) aríLsIica, desde
to comèdia sc.ntimentol, amli els caràcters
fàcils per lo tendres y per sa |>oca compKcadó, Ens als caràcters aspres y complexes d d
drama, mraïu que aont nillor se troba es
en to comèdia, ont to trishsa BO es mai una
expressió tràgim, y te veu hia de san^otor lleugarament semrie esdntar en plors de
desesper. Cap afectació s'hí observa en l'art
de to Pino, cap moment « i qu? dcísemioni.
Es, dia, l'aclriu ideal pera to comèdia.

TEATRE D E CATALUNYA
(ELDORADO): Estrena de €1
pinfor de miracles, den Santiago Rusinol.
El sainet, aquesta UMaui dc to musa Tblía, que. fou per ont comensà a ferse popular d teatre català, no pot deixar de temr
pis sens entusia^es ni, per lo tant, ds acus
comxjuadors. Un sainet no ha dc tenir, pera ésser un bon sainet, res que ni de Ihiny
s'asembli a to rcaliUri, les que pugui fer
ilu»ó do quo pugui ésser veritat. Quan te
costums s'hi reflexen. ja deixa d'esser snind pera ésser una altra «fosa. Es to forma
(te ridkxilisar te coses sobrv te taules sense cap compromís de lileraíura, que per
això ts'-à ta comèdia. Amb imaginació pera
tio caure en groUerte d'cxpre«BÍò y amb unn
teta d'enginy, podeu ferse molts bon» sainets. En Santiago Ruriflol, quan deixa to 11draturu a una banda y comensa i recordàr
k« índies coses (pic ha vist por aquest món
1 través de a quel to lunn seva que estrafà

Cim i r a g u i m t e s m - U n b a t a l l ó
do Infanteria atacat. - E l
malarf m í n i m . - L a n a c l c
uallmacló de minem

Londres, 3. — Eí nombre de miners quç
abandonaren d treball puja a 1.063,000, quectont en te mines pera d treball de ventiladò 4^13.
A QÍrdigau, pols de Gales, efe vaguistes
atacaren a un batalló d'intonAerfa que d »
[fl«5Bva algunes (ases assaltades pds vaguistes.
El Comitè executiu de fe Ftedcredó da
minera se dirigí als amotinats den-ànantlios
que no comprometin to causa
En te Única fèrries s'ha reduït d número de trons.
També s'ha efecduat reducció d d número de vapcis en te tintes de navegació.
E3 preu d d caibó ha au mena' de 28 a 40
francs per tondada.
A Escòcia vagocn 100,000 obrers a oonr
scqíkxuaa de l'exündó dels Alls Forns.
Si en fa contorenda que celebrarà d Govum amb ds patrons miners d dilluns, aqtusS no s'a\enat 0 acxcp Br te oondkwns
jets vaguis'cs, Mr. Asqmlb està disposat B
imposar el saton mínim per medi d'un p r o
jetíe de Üei que presentarà a la Cambra
dds Cotmina
SWïibucijí ol primer lord de l'AlmiraJlat
Mr. Churchill d projecte d'adquirir mines
en quattitíit suficient peju que la Dota anglesa DO pugui córrer d p m l l de no dispoaar de carbó.
Aquesta mida s'anuncia com a preludi da
to jpadotedisactó de les mines, de la que
són parüctons mofis diputats DfbeaiK

SOCIETAT
CATALANA
D'EDICIONS
Els suscripíors que desitgin recollir personalment el tercer volum
del passat semestre, poden ferho en
les nostres oficines durant aquests
dies, de les onze del mati a la una
del mitgdia y de Ics q iaiie de la
tarde a les aoa d j vespre.

te Unies y exagera els odore de te coses,
y's posa a escriure lo que nllavores l i v6
al magí, fa bons soinuta. «Ei pintor de miraefes» deu indeuras mtre lo que ha b de
aquesta manera. Es una exoclent caricaturi
escènica. Ja ho comprengueren BÍXÍ ds BO
IOTS vesíinlsc y pintantse lo més cxaiV'ral
que imaginaren y mraonanl amb més exageració encara.
Es un home que pinto «mirades». Vhi do
te desgracies dds altres. Tartanes q u ; rodolen marge avall, cames trencades, espines
entravessades en d oanyò, malalties y trifulpas. tols ds mals y bdiguei de to vida^
Tot això so converteix en teles d'«ex-voto»,
en peiits quadros que reprcsonleji to desfp-acia da to qual pitjor podia sortir el q u i
l'encarrega. Però amb te sis criatures, d
pobre pmtor de mirades dona més badalls
quo mossegades, encara que tingui un génjl
pacífic y resignat. El sahet es una desfite
da de tipus: un notari de Benydes amb Is
dona, quo encarreguen u n «ex-votou perquè
sortiren on bé d'una tartana volcada, un
guarda civil retirat y to spva dona, que n'enoarre^ien un altre per havxjrse tret dd cos
una imligi» espina de bacall*;
partit
dari (te lo laic, «ateyo», que encarrega un
quadro amb te «Diosa Uu/.ón,; un pinM
de oeaiete do fatxada, que defensa to puresa de l'art,, to pintura per te pintura.
Cada personatge uns oaricB'.ura. Acabà d sainet amb to noi»» que'l notari du al pintor de quo un senyor de fora que to tartana va esclatar, era un aocle que li ddxn
ds diners en d testametit que se li ha
trobat, complinlse així d miracle quel pintor demà na vu pera no tenir més tracte amb
IS g U B .
La gràcia do l'obra, l'abundor de frases
d'ironia pcssigdlosa, fou posada de relleu
ptr l'ialerprotaciò, en conjunt, envertadu, deb
•rtiste.
ALEXANDRE FLAMA

I
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ESPECTACLES

t e a t r e

de

Concerts

Q a t a l u n t / a

(BXaDoxt.^.XX»)

Teatre

Circo

GRAM

Sindicat d'autors dramàtics catalans
Avui, dilluns, a les nou primer El poema
dramàtic en 3 actes original d'Ignasi Iglesias, amb chorals del mestre Casademont,

Barcelonès

OIMEMATOORAF

Avui. dilluns, sessions completes de quatre a
set tsrde y de desde les nou a les dotze de la
iiit, 20 pelicoles, ao, de rigurosa estrena, figurant, entre elles, les de gran èxit,
, REVISTA PATHE 154
REVÒLVER INÚTIL
ROSA ROJA
E L MARMOLISTA
MAMA DUERME
Exit colossal, may vist.

Lady

RICARD

C i p i n f o r

l'eminent

JO

de

f l o r s

de

f / o r s

Teatre Tívoli

A L O À Z A R E S P A N O L . — 7,

1^

de
de

C i n g l e

C i n e

7

m m úim

Venganza de

Societat Catalana d'Edicions

m i r a c l e s

LOXDRBS. I de m o r t

Segueix obert, a comptaduria, un

tetmeníató (Ules d'esírena

Quota mínima semestral, C I N C P E S S E T E S
Tres llibres cada semestre

que comensaran el dissabte pròxim
amb la de l'idili en tres actes, de l'Apeles Mestres,

L'estiuet de Sant Martí

\

Volums del segon
semestre de 1911

Teatre Apoio

C a s f o

L LES IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL,
per
Alexandre Plana, amb la traducció catalana dels treballs de
l'Almirall Espanya tal com es.
Contestació a Núnez de Arce,
y L'immoralitat a Espanya.

Contribncidn de sangre

y el drama en cinc actes, de gran èxit,

El Cristo moderno

Teatre Novetats
R O S A R I O PINO

Demà, ball de pinyata. — Dijous, benefici Perelló, «Traidor, inconfeso y m.írtir» y estrena
del drama en un acte, «EI seflor de horca y cu' Avui, dilluns, setena y darrera d'abonament chillo».
diari. Segona funció BLANCA GRAN MODA.
A un quart de dèu: primer, l'entremès dels
germans Quinteros, «La zancadilla>; segon, la
hermosa comèdia, en tres actes y en prosa, de
don J. Beniventc,
H o t e l - R o s i a u r a n i
amb calefacció a vapor
Obert dia y nit.—Gabinets particulars.
Dimars, gran lunció extraordinària.'
Cuina de primera. — Servei a la Carta y

LA

RABASSADA

II. PROSES BÀRBARES, per Prodenci Bertrana,
UI. L A VIDA Y L A MORT DEN
JORDI FRAGINALS, novela
den J . Pous y Pagès.

T

0. HISTORIA CONTEMPORÀNIA
DELS MOVIMENTS NACIONALISTES, per A. Rovira y
Virgili, amb un pròleg den Pen
Corominas.
DL

L'ORIGEN
DEL
CONEIXEMENT, pel Dr. Ramon Turró.

A les oficines d'EL P O B L E CATALÀ
se faciliten fulles de suscripció

A

P L A S S O S

de

Sant

ett.

Pau, 54 —

I I I N P R en ' * hipoteca y sobra valors
UI n e n
desde'l J per 100 anyal, en lla*
tres, proprietaris, industrials y comerciants.
desde'l i|2 per loo al mes.

Buenos Aires
Maig
Setembre
Calma.

à tot lo

que

s'ha

superiora

i n v e n t a t fins

avuy

PERI PREVENIR ó PERA GURAR
M a l s de
Refredats

de

Gorja,
Cap,

f l I N F R 6,1 a·*hipoteca, usdafraiti j parts
U I 11 u n indiTises, j sobre genra% pianos,
carruatges y iota garantia que convingui. Rambla de Santa Mònica, 4, entressoL

Gostipats,

Bronquitis,

Pulmonias,

etc,

M É S SOBRE

Influenza,
Ofech,

etc.

ESQUELES M33TU3RIS5
FINS A LES TRKS
LA

G r a n p i p l o m a de

Formula:
•rnthoL.. o-ea»
Bucaljrptol 0.000*
Suor* y goma.

D , r · r e n e U -

16,117^

Ingressos del 1 de janer al 20 de íebror
Pesseles 16.742,025151
A"? « 9 "

—
17. 137,753'!;
Diferencia
—
i.6M,272'(3
Barcelona. 1 de mars de 1912. — El secretari dtl

Com •- , Alfred Fuiler.

... .

toprempta y estereotipia,

Fortuny, 2 ter.

L'ENSENYANSA

LOMDRBS. 2 de m o n

«4 I I ..
ISI
i
..
l i !•
t
<• 13 l« .

PROFESSIONAL

oer

2 mart

Moltons cartagenesos.
Ovelles
—
Cordera
—
Moltons castellans .. ;
Ovelles
—
Corden
—
Existències escasses. Preus ferms.

ftea. a ' M
—I'M
—t'M
—t'M
— 2*18
— t ' I I

Todaos del país
— Valencià
— Extremenys
Prens ferms.

Ptes 2'28
— 2'SI
— 2*88

VÉNDESE EN LAS R E L O J E R I A S

IGNASI IGLESIAS

CONFERENCIES DONADES
PKR
R. N O G U E R Y C O M E T
Follet de 72 planes
Preu: B pessetes
De venda: Unió Industrial, Alvarex, 6, pral.

C I N G L E

B. PIEME, pemnisti

Es l'únic y reritable que «fcto*
n iBimediatamenl la caieu4«
dals cabells.
»gua*
No es un liat, sinó qoa conserva y fortifica els cabells.
Es el m l or remei pers destruir la caspa.
Usis I elixir quan ala eabelli
COBJcnscn a caure.
. 0 * relixif pera obtenir un ciciseasenl
•ban dant.
Aquest cèlebre Euxn RBGEKSRAOoa no es
• de tants procediments que deuen la yida al
•arlatanisme, al luxe dr cartells.
rreo; TRKS l'KS.SB PKS frase
Da venda a les perfumeries y drogneties » s
Madrid. Carme, 2, perfunieria.
Dipòsit principal Rambla del Mitf, la. Pep
•Bería de Baltasar.
Wmvant a l aarrmp do rmrpàn)

BIBLIOTECA CLÀSSICA CATALANA
SScUtoar - ixrapxr

I 8 4 , TTxa.l-crox·altnt.

GRAN CUPÓ

34

REGAL

En virtut d'un conveni entre EL POBLE CATALÀ y la Biblioteca Clàssica
Catalana s'entregaran al portador d'aqnest capó les obres següents:
llisto ia de Catalunya, dea Bofarull, tradneeló catalana, trenta tomos..
I J volnn»
Crònica o comentaris del rei en Jaume I , feta y escrita per ell mateix
en sa llengua natural
I »
Els Almogàvers, K. de Moncada. Expedició de catalans y aragonesos..
I
»
Crestomatia de la Llengua Catalana. Prosa y veia. Desde'l I X sigle al
XIX, per Antoni Bulbena
S »
Les obr<. s dol valerós cavaller y eksantfssiffl poeta Anslas March
I *
Literatura Catalana
I »
Tomos revistes
3 ' _
Total
24 voloí»
Totes aquestes obre» van ricasseat enquadernades, essent una veritable joia, i'dbpensable en toia biblioteca.
El seu preu es de 13$ pessetes, però presentant aquest cupó se reduirà a 115 pe5'
setes y, ademès, se concedirà el pagament a plassos mensuals de «cinc pessetes», eD*
tre^antse tot i l'obra al firmar la póussa de ompra.

HERNIATS D'AMBDÓS SEXES

F L O R S

MATINADA

Mmr» m r ORA H ÈXIT

fmm

.....

66-25
67'00
S7'7I

Coure
Eatany
Plom
Mata

DB

BIOÜ iLim REGmimi

VALDA

Taaea

3.565.0»^

METALLS

DE

QUE PORTAM EL ROM

Obre
64'71

-

Sottingot

re™ O K l Ó f f e

LAS
m

IH'H

Fultol
Setembre
Desembre

HonorplOMcdallas

an totas la Farmacias, al pren de 4 . 5 0 Ptas

VERITABLES PASTILLAS VALDA
^qa'es venen ÚNICAMENT en C à P S A S j

Any,9,I

65'71

U H O B L E S D E
J O R B A
Exposició de totes classes en on grandiés
maoatzem y tallers
S O S r · I T A . I a , XOX

PRKMPTA^

Taaca

186'SI

Tellicherry

Ma»
Maig

SBN'ADMSTBM A N AQUBSTA D i -

TOT

Incressos dels dies n al 20 de febrer
^T'í"
Pessetes S.SSIjjnj,

PEBRE

OC P H U D D A cobles, pianos, caixes
O C O U m r t l A de capdals y objectes.
Passatge Pont de la Parra, 6 (Reforma).

Regalis,

Grippe,

Obre

f e r r o c a r r h

COMPANYIA DE FERROCARRILS DEL NORr»
D ESPANVA tota la aarxa)

HAVRB, 2 de m o r i

ANTISSEPTICAS

son e x t r a o r d i n à r i a m e n t

....

Societats y

-mm

Mim. [mm\.

— Oannen

PASTILLAS VALDA1

L ESTUDIS DE L I T E R A T U R A
C A T A L A N A , per Manael de
Montoliu,

Seguiran obres de Joaquim Ruyra, Josep Carner, Lluis de Nicolau, Ramon
Rucabado, Pompeu Fabra, Gabriel Alomar, Josep Maria Tallada, Romà Jori, etc
Els volums estaran elegantment impresos \y constaran de 200 a 4 0 0 planes.

M

M n

Taaci

BESTIAR

pamumloa

W

O'-··
15 8 1/4
11/8 1/4

LLANA

Dia

EATRE CÒMIC- — Nova Empresa, Avni, dilluns, funció especial, a dos quarts de dèu.
Primer. BOHEMIOS.
Segon, LA V1EJECITA.
m m m
Tercer, LA ALEGRIA DE L A HUERTA.
UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tots els
Triomf colossal del tenor Rios y la tiple A.
dies. Coberts desde pessetes yta Els diCasals.
vendres, bouillabalse. Dissabtes, menil corrent
Pròximament grans es tren e».
y vegetarià.

LAS

Volums del primer
semestre de 1912

\

CURSI

Cobmrlm doudm «

Sucre (Base Si psr toa)
Maig
Agost
Calma

HAVRS, 2 de m o r i

Avui, dilluns, a
les nou de la nit
— Preus econòmics. L'aplaudit drama, en dos actes,

dels senyors Arniches, G. Alvarez y mestre
Quinito Valverde.

LO

Unió,

Totes les tardes, a les tres: Gran troupe de
Varietés.
^eme. D
nits. a les deu
(Grandió* èxit)

Se despatxa a comptaduria.

Cada dia agrada més per la seva exquisida
gràcia, j er la cultura dels'clients y per l'interpretació impecable d'aquesta companyia. — Divendres, dia 8, estrena sensacional,
p r í n c i p e

-uinm.]

de les obres noves,

y G l p i n t o r

67

Gingle

OLIS n

PRECIOSES ESTRENES

Avui, nit, a dos quarts de déu Gran concert,
per totes les artistes. Ovació, succés de les
de les Belles OTROP, MIOSYS,—Exit de la
canzonetista ESTHER.—Exit veritat de la cèlebre GUILLOT—Dia 5, debut de LOS MINGOKANCES. Segueixen els debuts.

Dijous a la tarde

Avui, dilluns, a
un quart de sis
des la tarde. Butaca, ©'70 ptes. Entrada, o'as
peusetes. Deliciós vermouth (tres setes), «La
vi. da alegre», l'opereta dels grans triomfs de
A Arrieta. Nit, a dos quarts de deu. Butaca 2
pessetes; entrada, 52 cèntims. Bonic programa
de broma. Primer; «El verbo amar». Segón
(do* actes).
r í s u e n a

•IMU-L

Desitiant complaure a
IU|_»tJl U U l \ . moltes lamilies que no
Poden concórrer al teatre per les nits, la
empress donarà una representació extraordinària
•

Demà, CYRANO DE BERGERAC.
Se despatxa a comptaduria. — NOTA:
Segueix obert l'abonament a quatre dijous, larde.

CATALÀ

a&rmaeU t e l a cota J. Raats.

GRAN CINEMATÒGRAF
nou
de 61-so
Es el programa més variat, interessant y de
broma de Barcelona, Avui, tres estrenes de ve- 3flemarsfle1912
ritable intercs. Cada dia pelicoles noves y
^ uo'oo a I " ;
d e
B a r c e l o n a
interessants. Programa sens rival a Barcelona. P l a s s a
Grans novetats.
Estadó
del
Bogatell:
Arribades
.
COTONS
G n u t e a . Espectacles originals y sorpren—
—
Existència..""'
^
dents a les g n u t e a , nomenades el palau de Preus corrents de cotons en ram», donats perla Juan
Sindical del Cole^ da Corredors Reials d« Conu»
la rialla.
Encaixes de 6 b i J o o ? ^ , ^ E F l l A T |
de Barcelona, en pessetes eb 100 leilogtams.
Full*
good
Good
UUMMJIIac
PreceioacU
midd.
dlias
—
52*
S-SQ"^5^,,
Mi
163 a U I
N-OrL-Taxas. 172 a 174 167 a 169
La Trompeta.
5.5(ï
^
ISS • 167
III > IU
Meres ports...
Full» mid
MiddÜBf
Lowmld Imffrmeuiò de la ea,a VIUDA V K r , D R 0 G Ü E j
Corts, 603 y 607, entre Passeig de Gracia
N.-OrL-Texas.
159
a
161
15»
a
151
.
.. a ...
T TRAVESSA, fUmi Amic B „ n . ^ D* a 8olD,
y Rambla de Catalunya.
Altres ports.
a ...
153 a I I I !*• a 150
C A F È S Y SUCRES
Prem per loo kilograms fr«nc onvi, . e f ", *
informacU dl I s casa Buiu GAWSBRT » C*. c t r r t r
d.B^celona.salvo «riacll
"·)'
Princfts, 6 l .
entre elles l'hermosa pelícola còmica de la
HAVRB. 2 de mmrt
^
casa Edison
Obre
Tuea Nkrat da sosa 95 per loo rique,, y
Caft (good avsrage)
looézoe
' "P"
^
,..
83*50
8S'7i
Mart
•••
_ S O ' s ,
81'II
« l ' M Sulfat ferro crlstallisat
Maig
— — pols.
V...
«O'IO
«d^l
luliol.
— — cristallisat per to t o n . - U ^ . ' ' « I
80'7I
li'M
Setembre
••••••
y la de 700 metres, de la casa Gaumont,
— — pols
— lo
_
«'la
Ferm.
— amònic •/„ ízoo
6'si
Nova-YORK,
*
de
m
o
r
i
mujer
Clorur
potassa
i
a
equivalem
•
u.
!
/
'
W
'
s j
Caft (Tipo oúm. 7)
Obr.
potuaapora
'««»
13* I I
Mai».
I S ' l f Solfa» potassa % equivalent a * " „ , ^ ' í í
Maig
MI
••••
pot.ssap.ira
..
'
I3'2à
luUol
Superfosfat
ca!s
mineral
"
„
por
loo^jíV"'
^ ao
IS'33
F I L L S DE R J I A . 8
S A R M Setembre
•••
•
ftric soluble
Sostingut.
RAMBLA DSL GEN ras, so. - BaitCBi.d!U
Superfosfat cali m'msral '•/„ per loo ici lf,"
1,3,
PARÍS, Í d e m t r s
fòricioluble
""'·
Obre
Tanc»
Sucre
(nim.
3)
Negociem els cupons dels Deutes Interior y
Súper osfat cals mineral ••/, per i oo àcid
49'62
Amortisable 4 per 100, venciment primer de Mar
fòric soluble
10'62
Juliol-Agost
i
abril pròxim.
Superfosfat cal óssos "•;„ per IOO.
36'17
4 Octubre
»ries Thomas „ per 100 àcid fosfcteÍ9. ''
Escòries
Calma.
Inble
HAUBOKO, 1 de m o n
Kalnita
•• „ per loo potassa pura.
,'51
Sucre (Base 83 psi loo)
Obra Taaea
'""
,'5,
Mars
15'6$
. . . . Sulfat coure "/in puresa.
So ro en sacs de 40 kilot el sac
" '
Maig
15-95
_
_
_
_
j
l'U
Agost
ll'02
— flor en sacs de 50 Wilos; el sac..
Octubre-Desembre
H'M
n'li
Calma

I d e a l

Localitats! Magatzem de Música Casa
Dotesio, 1 y 3, Portal de l'Aogel. — Condicions especials pera'ls socis de l'Orfeò
Català.

Imnort-mf·

j C y r a n o de B c r g e r a c |

la

ORFEÓ

y El pintor de miracles

I

Avui. dilluns, nit, a nn quart de dèu,
quinta representació de la grandiosa tragi-comedia en cinc actes, de K. Rostand,
de sorollós èxit,

j 7 n i ï a

m i r a c l e s

O o m é , dlmanm, dia Si Pnlm o n a d o les f u n a i o n s q u i n xonala populars, a meitat
d e p n e u , en
compliment
del oompnomla del Sindicat d'autona amb
l'oxoelontlsalm Ajuntament

CALVO

primera actriu
lï-^V JT'EIJ^V
13

Direcció: J. LAMOTE DE GRIGNON
«Oxford-Simlonla» . . HAYDN
«DonQuixotj. . . . STRAUSS
«Obertura tràgica. . . BRAHMS
DIUMENGE TARDE: IV Gran Concert
de Quaresma. Audició de «PARSIFAL>
(eícena de la «Consagració del Graal»),
WAGNER, amb la cooperarió del

Direcció Jaume Borràs.--Expléndida presentació.—Ilermoses decoracions de Moragas y Alarma. — Figurins de l'eminrnt dibuixant-poeta Apeles Mestres. — Segon:
El sainet en un acte, de Santiago Rusiriol,

ROMEA

Companyia còmic-dramàtica de
primer actor

ORQUESTRA SIMFÒNICA

GRANDIÓS ÉX1T

Godiva

Maia

Dijous. 7 mars, s dos quarts de dèu vespre
III GRAN CONCERT DE QUARESMA

FLORS DE CINGLE

Pales sense entrada, 1 pesseta: butses de preferència, o'so: cnlrads a platea, O'JS: primer pis,
o'l5; segón pis, o'ic.

O-A-'X'-A.I-.-A.

falas íe la Hssica

Cinematògrafs
SALÀ MERCÈ - Cine y Grutes

Vomlro m a l , a a i . a a

a p m r m a l é c r m a n l a , p a l mvml o u r m r a a

eadleml""'

El membret diu «REAL ACADÈMIA DK MEDICINA Y CIRUGÍA . j do
••En la s.-slón celebrada en el dfa de hoy por esta Real Acadèmia 4 : Medicina se na ^
>cuenta dc la comunicación de V. 7 pnsentud 1 la vitrina qne conticoe los *P'Ial0, pei'in;
»taxis (reducción) j cu.ación de lú heraias, qu; ha tenido A bien dirigir i esta f ^mto
>>>• Icngo ta satisfacción de pi ticiparlo que dichos aparalos constl.uy·n lo mis peiu-c •
»y útil ha:ta cl dia conocido para ta curadón Ai l a l.einias (1), lo coal demues'.r.i in »° ^oro0
«un concieiiíudo estudio de I M condlcior.es indív.doalcs del piciente, lanlo a:i ''""J1" ue me
«mecínicas y de reíistenca ari podar grada ir c >nvenient jmente cada aparat;- 1 JJ tlie i
>compla co en comunicar •, V. para su satisfacción y eie:ios consiguiente». — l)iai % p pg.
»V. mnclios a·'Vi». — Murrli, 10 febre ro 1012. — 1 I p.-esidente, l'rancisco Medina. — 3- •
»DRO RAMON, ortrpíd co-espedalista, BARCELONA: líespacbo, CARWES, $8, v a un_
c 11 líntcneuiho
cl ll»si.Ii.r y no ho olvMi: í » m 'tptr/tceitm-l f itíljkl·l ' I dit, í"'?"'|^fic«ci4,
ociò Je i.'s JttrM
Ge
- '"i^cle*, en Aqncat Dcspaip; refercocies, f l i cl* frotg** t b ^ ^ ^ ^

FOEMA DRAMÀTIC
amb choral: y cansons
den Cassià C isademoat

Preu: 2'50 pessetes

SOPflS
EHPflSTlLMS

CALDO

3UG0

EIÏCUBITOS

EnFRRSCOS

ÜSffl l i REINA DE LES TINTURES
DE B. PIERRE
Pontumlata de

ciciss

Parla

t « vegetal progressiva dona tols els colors.
A las sis o vuit aplicacions agafa (el cabell el
color natural. No taca la .'oba. Preu; 4 pessetes fiasc
INSTANTÀNIES: castany, negra y castany
Itoeur, 4 pessetes capsa pera la barba y pera
s l cap, A ,
De venda Rambla del Uitg, 14. Parhmerla
de P. Baltasar.
Successor de l'antig establiment d* RE-

MA UD GKRMAIN, Rambla dai H ' t - Í M I 1

••M.Perrmactla,

— — 1

P e r l l o n g a c i ó de l ' e x i s t è n c i a
RcTRASSAR LA VELLESA Y LA MORT: VISTA RISA
Demani vostè el notable llibret «HABLA .L MAIÍSTRO >, y gosart de bjm salut, seisj
j metges n: medici uents j el miUt se v;u aviat Rlara de la mal Utia. indisposició o dole.icta,
D'aqoest iivtable estudi em ncütuient prai tlc quedí un rod iit no nore d ••teiml irs que s'enuegaran gratis als primers solicitints.— Providntcia, 61, «LA SALUD», Barcelona.

PIANOS Y HARMONIUMS

de llo •oer, desde 8 fins a 15 pessetes al mes
Carrer del « t j ^ n i & 70, e.itrj . I, p-i'uct
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BO™..." PO«ADA y ESSÍÍMCU à M t i m a x r m s a ,4* B ? " ^ i T S ' / u " ' 1 tr>
«onell. curen d una manera prodigiosa els brim y d a m milil:<i>
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