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Barcelona. Ona pesseta al mes
Espanya.. 4I50 pessetes al trimestre
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Obra de gran utilitat, que conté: on preàmbul tobre'l servei militar; et text de la Llei vigent, comentada y concordada amb la de 1885, modificada per la de 1896; les instruccions provisionals
era l'aplicacíd de la Llei; disposicions complementaries de lleis anteriors; un extens sumari alíaètic; formularis adaptats a la nova Llei y Uegislacid comparada en matèria de servei militar; per
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OCASIONS E X C E P C I O N A L S
en
Figures, Centres, Miralls, Escrivanies, Serveis
de plata de llei pera taula. Jocs pera cafè, postres, cerveza, licor, tocador y lavabo. Flors,
Perfumeria, Paraigües, Bastons. Articles pera
fotografia, dibuix, pintura, etc.
Ultima novetat en Llanes, Sedes y Mantellines
pera
S E T M A N A

S A N T A

Secció de Queviures y Vins (planta baixa)
Çran varietat en Cistet/es y Jtíajóliques ornamentades
€xtens assortit eij Xampanys, Vins y Xicors, de les
milhrs marques del p a í s y extranger

Preus sumament reduits
DELS REVENTADORS

INSÍDIES Y F A L S E T A T S
Un atzar inteligent me doní prou feina ta mala fe, de que en ks mateixes plabrpiis'a setmana para no tenir temps de nes ont t'esmentat senyor s'ha «après B perlar, com havia promès, de l'article que quesia beneméiila tasca, en benefici dels tram Jori dedicà la setmana passada n r©- (kictois y •teb corsaris qrte afanen obres
ventar l'obra del Sindicat d'Aíilora Dramfi- :-x'rangeres donantles com a prepties, s'han
tics (VitalaiiB, Vfcsde les planes de tL'E»- alabat tres de les quatre obres que porta
ipiel!a». Aisó ba permès qite aqiicsl senyor es'remdes el "Sindicat, fent constar sempre
•'eaijsvnxís els dits una mica més del que quo la presaitaoió y l'execució havien si}a els hi tenia, publicíiot en cl mateix pe- gut perfectes. Eix 'qué quedem, doncs?
riòdic un rigon article, del qual no se sab
que adminir més, si el desrarat cinisme amb
guc està e«mt, fent afirniaci ms falses y que
B l'autor l i ooiaten <[ue són falses, o ci
Si d senyor Jori fos un home ben intendcsHoriflament quo'l fa gaire bé ininteügi- ciouat y no un reventador quo suca b plobtc n estones, o la cunsilería de l'esta, p ma en el fel que ü ha easunpat per tpt
la covnipdta moral del seu autor, que, no el cos la certesa de te seva impotència, ara
klircvinlso a 'dir Ica coses clares, se val de sa t i presentava ocasió de puntualitzar o!s
ioía irnna d'insidies verinoses.
punts febles que en l'orrganilzació y fundoY comensem pe! oooiensamenL En Jori oamenl del Sindical pugui haver hi. Y tes
pretén que't meu article anterior era mo- seves observacions haurien sigut ben rebudes
Hvol pnr ta re ventada que feu ell de ks y agraïdes. Mes, en Hoc d'aixó, com quel
kFlora de Cingle»; que'l dictà la pretensió RU intent es fer mal y no bé, tirar a terde voler que's fes el silenci entorn ttete ra l'obra del Sindicat y no odfctribuir a
possibles dosaceals dels, autors del Sindical periec·ckmarta y enfortiria, s'entreté en una
y de Ica deficiències de l'obra que aquest fantasia ourai-macàbrica, a travers de fe qual
*'ha emprés; que per aíxó ens havfa tret s'hi ven et propòsit verinós de sembrar recels
do pollaguera la crítica, ell ne diu crítica, y des, onlïanscs entre'Is autors dramàtics sindicats.
do «Flors de GfUgfe», etc., etc.
De lea seves malèvoles insiraiacions semEl smyor Jori ment y meni d'una manera vergonyosa. Ningú ha discutit mal cl blen despéndressen dos grans retrets contra
dret do la crítica a censurar els detectes el Sindical. Y dic sembla, perquè ho els
de k'S obres que estreni el Sindicat; ningú formula d'una manera clara y preciso.
Ea eü primer suposar que les obres, siha volgut que's catessin els defectes que
m l'organilzadó y funciOTiamait de l'em- guin gemaJs siguin dolentes, no s'aguantapresa del Sindical existissin Y bona prova ren sinó una setmana en el carteU. Aixó
n'ea que en el mateix article, al qual pre- ea tant fals que giire bé no meteix contan contestar cl senyor Jori, s'hi ddn prou testa. Ont s'ha dit semblant cosaT Encara
clarament que feren ben rebudes totes les que l'empresa del Sindieat hagi contret cl
»dvcrlcníi?s que respecte on aquells pos- compromís d'estrenar una obra cada setttbleB defectes se fessin- perqué'l Sindicat mana, ningú ha parlat de l'extensió de les
no creia I»ver fet de bíolla escomesa obra obre» que s'estremin. Y si ve l'obra genial
perfecte, essout el seu de itg milloraria amb y el públic la consagra, no pateixi ei seel concurs de lots els que s'interessin per nyor Jori, que so l i faran els honors deguis, car no són tes empitses que mantel'onalilitnenl de les coses catalanes.
Lo que no hí ha dret, lo que no pot nen ks obres en cartell, sinó el públic
L'altre retret es que no's fassi repertori.
tolerarse, es Que, prenent peu d'una criKca méa o menys justa d'una obra estre- D'ont li ha vingut al senyor Jori aquesta
nada pel Sindicat, se reventi sense solta, sobtada tendresa per les obres ja estrena•unb l'únic propòsit de fer mal, tota la tas- des, ell que segurameal no les anava mai
ca futura que'Is autors dramétics catalans a tàure; ell que segurament era dels que
P·'fl'iiji dur B terme. Y això es lo que feu opinaven que aquí no hi ha ni obres ni
fcqpiest senyor Jori. Perquè no li havien agra-autora, perquè sembla que opinar aixó fa
•fal les «Flora de Cingle», sense venir a tom, •±11
Y qui H ha dil quel Sindical no ferà
h«»bavR dient que l'obra del Sindicat era
ben moria, 7 H cantava unes absoltes. Amb repertori quan convingui? Qui ha dit mni
V'in d rei? Per quina raót Qué té que veure que'l Sindicat vulgui esborrar d"una ploma• obna del Sindical amb l'equivocació per- da la noble tradició del teatre català pera
d'Un
autors quel formen, això obrir oompíe nuu? Es una al ira prova de la
•"Posant que fos justa la revenlada de «Flocs bona fe que guia an aquest senyor Jori,
* Cingtei? An el Sindical pe'l pot atacar el suposar propòsits que no han eadsttt mai,
• Prcaonla les obres malament, si no ks pera fonamentar una injusla reven la dü.
SI d Sindicat no ha fet fins ara ïeperP0* en escena amb la perfeoció deguda,
[jo per n agradea més o menys a un crl- {ori, no ea perquè tingui el criteri d'aneconar totea ks obres anteriors del nostre ba•c atrabiüiri.
Y eo aixó està la raela fe den Jori, que tre; es Bcazil lament perquè, Iradantse com
**** s'ha emprés la tesca de re ventar l'obra » tracte d'Una temporada curta y havent
a" Sindical, ROS dubte perquè creu que d'actuar amb una companyia forïuacfe de
a(r"'s( ve a posar entrebanca a l'estel Ho- lot just, sense aquella coesió que estableix
en el qual el Teatre C&talà's tro d temps, resulta miflt rais fa dl estebUr %•'• • Amh l'agravant, <pie aocen'.ún aques- cpi's'a cocsió loguepítíta amb seguides es-
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trenes, que posant obres da repertori, tes
quals mat pcxka ensajarse amb aqucH espai
y aqueüi cura que exigeixen tes obres noves; ademés, la curta duració de la temporada justifica de sobres que aquesta's fasli a base d'estrenes. Y confessem que es
la primera vegida que a ima empresa teatral sa k fa un delicte de donar novetat
si seu carteH. Fins ara sempre havíem vist
que Ja gent sa queixava, si de cas, de la
manca d'csIreniCB. Havia de venir aquesta
incomprensible campanya contra el Sindicat, pera que's tes a una empresa el retret
d'csíreaar massa.
L'ira ha g.ral et cervell del» (Juo combaten e) Sindicat pjrqué si, perquè en aquesta tenra ont giirc bé ningú fa res, sembla que to's el» Impotents consideren
crim abominable, un insult a la seva fc
pokoctQ, qualsevol intent de fer alguna cot.i
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Notes p o l í t i q u e s
A R B I T R A R I A
p i partit

governamental

En Mdquiadea Alvarez ha enviat la següent carta al senyor PaKejà, de Reus, regidor possibilisla y persona de bastanta significació en la política d'aquella ciutat:
tMi distlnguido amigo y oorrdigianario:
Tengo cl propósito, ton pronlo como se cèlebre d bancpiete, que determinarà la constitudòn dd pertido gubemamental, dc cmpronder un via jo de propaganda por provinctas à fin do aceterar la organizadón de
te» fuerzas y preiwenimos para faturos
inevitables acontecimienlos.
No nocesilo decirlo que la poUación de
Reus es una de las indicada» para este objeto y quo ustodes consíituyea una do tnis
maj-orcs proditeccienes.
Cuando llegue d momento oportuno ma
pondré do acuordo con usted é fin de preparar d aclo ó oc tos que ahí hayan d» ceíebrorse.
Exprese usted mi reconocimiento fi todos uuestros amigos y usted mande como
gusto' al que lo es suyo ateclísimo q. te.
s. m, Mdquiades Alvarozj

ELOGI
Indubtabteinent Sant Antoni es més popular entre nosaltres pal retrat do MuriBo
quo pd ddscure an ds peixos. Y lo que
passa nmb d refugi de les verges doròtiqueS, passa ainb una pdla de personatges
de l'historia dels quals més ha triomfat d
físic cn la toia d'un metre quo no pes
la «na obra social, artística o política ï
ta «pie'l ffsio pot inoh. Potser les bases
do Manresa no haurien tingut aquella santa indignació, ds no recordar ds bons catobnistestepetulant positura dd Comte Duc
d'Olivarea en cl retrat de Vdàzquet Potser d Duc d'Orgaz no seria al cd sd els
.irgJs de la porteria no s'haguessin penndil d'aquella cara tant triata que té cn la
imponderable tela del Groco Y no hi ha
dubte quo la Margueridtt Xirgu no hauria
al cansat tant èxit en «Locura de amor» si
no existís una certa nquarda de PradIUa
que ti ha permès suplir defi-iencteB de castellà amb exodeneies de posliura.
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l'dement obrer hi es en major fa, per c ve* tir
um ffm activitat ind\islrial y coraereiJ, com
no existeix en cap allre lloc d'Espanya.
l a Secció d'Estudis Socials de 1 Ateneu 11adclopèdic popular s'ha proposat esludiar ntinuaasamer.t aquesta qitóslió pera cn son dia
dirígín» al poble y deiaostnuH la necessitat
imperiosa que existeix de realisar una intensa campanya en pro de raboralliucut de
tes subsistendes y l'auinenf dels jonids en
paratd. Com pera aixó precisen una sèrie de
(totes y antecedents, així com tombí d coneixement dc certes estat Is liqües, la ponència nomenuda està realisanl aquests treballs pro*
[xuatoris per medi de consultes, informacions, e(c.

Tenim fe seguretat qje l'èxit coronarà la
sova tasca, lloable baix tols conceptes, y pora qac així sigai es convenient pera l'esmeo«t objecte quo sfen correspostos cn les seves
axfe^dons. cosa que en principi s-anhla confirmarae per tes respostes y oferiments rebuts.
Altres projectes té cn estudi dita SecciA,
també de tiasoendencía, que anirà realisinl
amb l'ajuda de qunnls tenen aikió y voluntat als estudis socials.
ÍHi ba un aspecte dolorós ea tot aixó.
Una vefjtda fet aqjcli estudi v forma de
preparació o presentació, seguirà una camY es que sigui on llengua catalana que's
panya de divulgació per la que pot fàcilment
procuri rewenlar l'obra empresa pel Sindilornnisc una acció sahid.ihfe y boneCriosB
cat d'Autora Dramàtics Catalans. No's depera nostres obrers, en cl sentit d'obtenir
mana sítenci, no's demanen alabanses. Dí
ditea millores que redomon nostra dignitat,
guinae m bona hora ois defectes que s'hi
nostre altmfame, ambdós fills d'aquella santa
trobin, que toies Ics advertències seran ben
coneguda per tots ds homes d'idees enCom se veu, d senyor Alvarez lira pnPer això d retratista es elcmftnt tndis- mare
escoltades y tols els defectes reparats per
lairades amb d nom hermós de Justícia.
davant
son
propòsit.
Pter
ara
ja
sabem
que
pensablo
do
tota
agrupació
social
ben
oïdepoc que's pugui
pansa apoiar la seva acció per k> que toca nada. EU fixa les sensacions viaiala de fe
MANUEL VINAGRE
Peró l'inlcnl dd Sindicat no hi ha dre: a Reus en gent tan anquilosada com ds pos- vida y conserva al travers del temps lot
a rewenlario en bloc, sense raons, no nrès sibilistes.
un món d ilusoncs qidraeres y de dolsos
perquè a un senyor poca solta no l i ha
afectes. Bé es veritat que a vdles se cona
Fernàndez
agradat una de tes obres representades. Qui
verteix en poderós auxiliar d'in'ilc'i a's conLatorre
ncs deückncics s'han senyalat en l'organil
ji gals quan el marit compara les pretèrites Coosulu econòmica, de 7 a 9. JoveUanos, n." 9.
El
governador
de
Madrid
que
acaba
fle
zadó del SindicatT Quins defectes en el seu
gíntiksca amb tes minoscs realitats. Peró
fundonamenl? Aquesta es l'hora que espe- morir, fou secretari do l'Ajuntament de Gra- quo ca aixó oi costat dels castells d'ensomni
nollers.
Desempmyant
aquest
càrreg
presenrem la primera objecció. In primera crítica tà la seva candidatura pd districte, wsar alsals sobre ka caru'Lia ont somriu una
raonada. Al bon propòsit dd Sindicat, s'hi oent el seu contrincant que era l'ilustre Gon- g'nlil donzeVa 1 Qué significa això al cosha respost amb una cossa. Es aixó decent? zal Serra clam. Havia comensal la seva càr- tat dd satisfactori somriure amb que una
Ea eixó nobleï Es aixó d'homes que esti- rera política on d partit republicà, però BO respectable «mamà» ensenya un ret ral seu
men l'enaltiment do les nostres coses? '
passà, com tants altres, a tes fileres "mo- tol cagrogueit y passat de moda tenlse lilu- FAIANS CATALÀ. — exposició
nàrquiques, sense lo qual no hauria afribat BÍÓ do que la trenta anys era així y sense
Repelimho una vegada més. No volem im- als llocs importants que desempenyà.
J^iquer" Jjulbena
rocordarso d'aqudtos frases dites, entre verposar silenci respecte dels nostres possibles
Do
jove
havia
sental
plassa,
aconseguint
gonyes
de
coqueteria,
a
cau
d'orella
del
foL'Alexandre
Riquer ha exposat en d Faians
tfcsacorls, amagantnos darrera la cya de! d grau de sargint En 1863 fou condemnat
Català una lin-ga serio de tes seves obres.
Daíriolisme. Mant com un miserable qui di- a mort por una proclama revolucionaria que tògraf:
L'Exposició es d'una vsrietel exlremaife. Hi
gui semblant cosa. El crit de visca Cata- escrigué, no executontse la sentencia per ha«—Ja'm farà sortir ben maca, oi? Ja m'ar- ha una mica ds to's els gen res, desde la
lunya no volem que'ns fassi de paraigua. ver d general Prim. concedit l'indult.
reglarà una miqueta d n»s, veritat T»
noia presa sintèticament dd natural, fins a
Peró no volem tampoc que se'ns reveuú
Y, a volies, això es el major encant de la gran compoadó decorativa, passant pd
sense ló ni só, que una cosa que heni E n Nocl
la vida: viure l'ilusiò d'haver canviat cn retrat y d paisatge milg pres de realitat,
aixecat pceanlhi tols el» nostres esforsos y
tots els nostres entusiasmes, vingui un qual- ContiniKmt l i seva campanya contra'l» to- realitat de bellesa una hàbil pinzellada de mitg de fantaste. Igual suceeix en quant
y el fUimonquismc, d brillanl fscrtj»- eomplasccutretocadorI
a dimensions: s'M trobo una mica do tot,
qualssvol a vo'.erla tirar a terra sense pen- ros
tor republicà Eugeni Nod, donarà aquest
Barcelona, l'ilusiò podrà viure ufano- desde la petita composició de pocs centímedrea la motelfe d'aixecnriíi da'.aril quedconi vespie
una conferencia a l'Ateneu Republi- sa,A perquè
Barcelona té un fotògraf que re- tres, fins a k tela destinada a cobrir tot un
que pugui substituir la nosira obra.
cà Radical dd Poble Sec, desenrotllant tel
presenta un valor dutndà molt més fort pany de paret amb Ps s-mes opulentes hartema
«El
Damenquisme
y
l'ensenyansa».
La tasca empresa pd Sindi -al mereix resEl senyor Nod ha sigut convidat ipera (jue'la determinats per l'Emilia Iglesias, en ivnks.
pecte, si altre no, per la noblesa y l'al- donar
a Vilanova, Reus y Lid- Fabiués y l'inventor dels anuncis lluminoDo tot lo exposat, hi ha dues coses que
tesa dd fí que l'ha guiada. Que cs dfíóc- da, en ctmíercncics
quals poblacions pronunciarà discur- sos de ia lïninbln tot en una pessa: en Rafd principalment
ens agrad-n: ds soíabosc de
lucea? Doncs tothom t nia el dever de dr- sos contra aquells vicis espanyols, que to Arefias.
tonalitats tordorals, ont la IHira que passa
ncls defectes, pera que poguessin esmeni r- concepte seu tant conlribudxen a l'endarreBé mereix aquest artista modernfs im b
se. Que està mal orientada? Doncs a «iir
Acaboda la seva propaganda per Catídu- reverencia d'un elogi. EU ha fet en In to- per entre Ics branques y ds fullatges espurneja de Ma cantons en no'es clares, briIca orientacions que millor paguessin en-a- riinenl y docadencia del país.
barctlonini ura revolució molt mès llant», per entre ks tomlita's cnvc'hite da
minaría vers el tt desitjat dC la r^eneia- nva, cl valent escriptor, la continuarà çw l',g.tdía
feconda
que
la
d»
Juliol,
portonl
al
sxi
art
tes penombres de la boscuria y els retrat».
ció de* Teatre Calalà. Això era lo botr-f I, Nalóncia y Andalusia
procedí mca's no usats y sinceritats artlsttque» Ia ho sé que les harmonies pohtedcs enaixó era to digne, aixó era lo potriófc; no "T a Campana
d.aconcgudts a "BorBCiona, ont Ens era fe tre ks brillant» y ks u hagueres dels prid tertn la guerra d'aquesta manera vergopoc ta g nt estava encantada amb les gri- fntrs no són reals, provenint mès de figurade Gracia,,
nyosa, guerra de paraules y no d'idees, guerses
suavitats dd sanyor Napoteòn, incapós cions de la fantasià que d "un estudi pacient
El
niimero
d'avui
d'aqrresl
popular
petra encaminada a enderrocar pd gusí d'en- manari publicarà, entre altres treballs. Un do fer
un bon retrat an en Vallmiljana ni de la realitat; però son notes molt boniques,
derrocar, sense que's ve^ ni remotament d arlícte de l'Iíugeni Nod titufarf a.'.Ifcdo cere- an cn l'tro
Corominas perqué'l seu retoca- T ningú pot fer ralrel an d pintor, fj\
desúrg de conslmir alguna cosa en substi- bral».
dor
lè
un
molllo
ts^e.ial pora tomir conec- aquests nos'xes temps de retorn de l'idaililal
tudó de lo que vol enderrocarse
les ds nassos do tots els clients de la casa. artística, do no consireurcs a l i notació puAixí s'explica que tols els retrats daqued ra y simple dd natural, perquè ara menys
Aflueafa guerra se compendrle si davant Ooaforenclu'
de l'empresa dd Sindicat hi hagués una
Dijous vinent, nostre company Albert do senyor tinguin un eiie de família.
quo mai ha de considerarse lartisita com
insti lució de Teatre Català forta y poderosa, Quintana, donarà una conferencia pública
im copiador de la realitat que l i posa daL'Arcíias
no
es
així.
En
ell
no
s'hi
troba
si nosaltres fóssim uns intrussos que vin- en d C. N. R. dd districto quart, sobre cap mena de baixa adulació pera la per- vant dds ulls la natura, sinó com un creaguessàm a destorbar la seva marxa triom- «La crisi del senti mient republicà p IBar- sonaretratada.Que'ls Itetjos surten llcijosT dor de bellesa, la tregui directament de fe
fal y pròspera. Però, senyors, ss aquest que cclonn: causes y solucions».
lanl su vall L'orgull professional dc l'Arefias realitat, la tregui do la seva lantosía.
combaten tant iniquament l'obra de! Sinmissió
y la s-va cortesia d'home dc món d prardical conseguis·in feria fracassar, destruirlavolnntaria
Ho paria 1 dds retrats. Són ferms dc diden pia bé d'estirar d nas a qui el t i
ia en flor — que no ho conseguiran, pesi
Al parlar ahir en tm article, do tes conle- curt ni de retnllar els ulls a qui ds té buix y toü tenen una gran distin' 15. Pc-lsef
a qui pesi! — qué quedaria? Vindrien ells ràncies que's venen donant a l'Acadèmia de petits. EU lo que busca es que'l retrat sigid •tant d'dls pequi una mica dc pob-csa ds
a posar remes a l'agonia dd nostre teatre, Jurisprudència y dels encarregats de donar- immiUorabfte desde'l punt de vista artístic color, d'abús <teis ncgi\s. l'w5 aquest fvoal
que tots estan cansats de plorar hipòcrita- las, involuntària meni s'obJidà'l nom, dd efe- y això ho I .gra sobradament Avui la seva està eorretgit en altres per una gan sumpment en küomètrics ar ictes? Y doncs? Qué lingit y jove advocat don R. Coll y Rodés, gderfa ca la més notable de Barrdona v luositat dmtonsdocs celeaika, que vibren
voten? Què's proposen? Que desaparegui A qui ]>recisament va donar la seva sobre «Suc- una exposició da «gomes» que prepara cri- Intensamrrt, dintre duna gran harmonia.
Teatre Català d una vegada, pera glòria y cossiojis tesUuiKnlarks*, d dilluns passat.
darà forlamcnt l'atenció de prolessionahs y
Són també remarop - les unes notes d'is íu dl
trioanf dds corsaris que afanen obres exd'eamabeurs» per fe seva sorprenenta y pro- do paissatges pjenencs, la naiorfa dvlte»
tramgsress eslrafenllos amb tota mena dc grodigiosa mngnificsncia artística que feila creu- fresques y transparenís com la mtuntlca»
Iferies? Hem do tomar an aquells temps
re al bon s nyor Dagucne que tes bruixes quo evoquen. Y es d alabar, pcia final, la
de mala memòria, de quan tes plancfi de
t'han apaderat dd secret dol seu art.
presentació que ha donat cn Riqurj B les
certs periòdics eacrils en calalà estaven semscws obres, completantks amb t o i aqud!»
Periòdics cto meslres, quals veus soiea éspre obertes pera tota mena d'atacs a Ics
Ademés, t antic Areüas, ha prestat darre- dement» que podin ais bar dc donaries el
ser ecos de parles oficials, han dit que'l
cosr·s catalanes?
ministori de- s ina te pieiensaó de l'Ajun- rament Ues imporlanls serveis al nostre par- valor doooralhi qiie ja fcnen cn gian part
Mercès atn d l perdunuan pera pdmi- per dks mateixes.
' I
tament de Btuvelona pera nomonar nado- tit.
radó
futures g^noracions la fiammea arnoJs ks escotes de bosc que a Montjuïc rugia do
Els
tapissos
pintats
que
expon
en
d
maia d.n Peiusyla somrient apacibüítal
s'alsen. La nova — ara per ara solament
local d senyor Bulbcnn, son boni^.
Y prc*i per avui Amb el sanyor Jori que- ea proferia — porta b oonsideratíons en- dua Pous y Pag* y quedarà reservada d ar teix
Les
seves
en tona dons clares, Ilnmpanls y
nea
y
amigues
l'estirada
correcció
dd
trac
den encara una pila do comptes per sal- contrades. Hi jia comentaristes que voten
la manera apurada, Depcdo, com se fonen
dar. Aquest senyor sembla que tracta de en pro dd suposat veto ministerial; hi ha do l'Albert de C^iintana.
unes amb altres, son més apropósll jxra
ferae una certa notorietat pel camí de la una altres que pensen que l'Estat res toRUTEN1 un cromo que decori una capsa de pus Us
revuntada. Oiedarà satisfet. El seu cas es nia quo Bibeme da la preieasió barcelonina.
fines que pera tm tapís. Y es una Uisiima,
un cas prou represeniatiu pern no ser temps Entre ambdós ram ps de comenta 1 is, amMòs
perquè algunts composidona tenen un bou
perdut procurar que tothom d conegui
La manca d espai ens priva d'inseiíar «catit decoratiu y cl dibuix cs correcta
raonables, lú oxisicix tota una gemma de
J. POUS Y PAGÈS rraxlurea deia qiti creuen encertat quo un un article, j a compost, comentant la conlasfj y allre ptTineti, dels qui volen la con- ferencia del senyor Layret a Lleida, titulat:
MUSEUM
tinuadó de l'actual règim do l'instrucotó pública espanycxlu: govemamenl de l'Eslat y £ a veritable causa de l a crisi Fora Injust no incloure en unn Crònics
d'Art aquesta revista, que edita expldndid»pegament dd Munidpi.
La qüestió es URp sense resoldre: ps de l'U. f . Jf. ^ . - Jfacionalisme ment La crsa Thomas. De tots ds Infaits quo
s'han fet pera arrelar en'.re nosaltres una
Que'l senyor comptador raunicipol encara aquella foiuia qüestió de si l'ensenyansa té
y Ssquerrisme
revista artística, aquest es el qie lè mès
no té feia la llista de tes oMigicions íins un valor nacional o local, si el noi es de
al 31 de desembre.
condicions do viabiUtat Y no perquè en l a
l'Eslat o rs dd pare. Groc ja que'ls prinDemà el publicarem.
Heusaquí una de tes causes de que l"ar- cipis d'obligatorietat y graluital de l escola
temptatives anteriors no hi haguts una gran
calde no pagui molts dds comptes que's precura pera tol lo referent a la part artística,
senten al cobro, peruué diuen que l'home y cpiis^una potHclnns noves de la Politioa
peró aixó es solament un espectr dc lo
abans vol conèixer el veritable estat de la y PtóigjgLi oontempiMrnica, ajuden al planque requereix pera arreíarao una publicació
PROBLEMA
hi-awnrfg Y sapigut es que fins als darrers de tejontual dd problema cn ternies ctere y E L
poiódtea. La periodidtal exigix també uru
l'any passat arribava d deute flotant a 400 propiis; peró no'm vull aquí aturar en aDE LES
mil pessetes y que ara no tu ha cap relació queal fons de I assumpie. Cal dir tant sols
puntualitat en fe sortida dds fescicka nen
entre lo que's diu y lo que hi l u disponible que, sigui com sigui d problema, cap somals que fins ara no havta sigut trngudn
pera pagar.
S
U
B
S
I
S
T
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I
E
S
en compte y es an aquesta raó principal
lució pal ésser piljor que l'avui per dissort
Y se parla d'una lluita llargí, sorda, entre establerla: «Jo, Estat, mano, y tu, A juntaEs aquest tema indubtabtemenl dels més ment que cal atribuir la mort dctesrevistes
la primera de les nostres autoritats municiinlowants cn l actualital, en nostra vida so- d'art que havien sortit un temps abuns qua
paJs v aquell fiuvlonari cncarrcgal de fer ma-J, ptiga».
cial. Els queviures són cada dia més cars, tquesta.
•
Continuant nixf, conttmnrem amb la fre- així «un també tot quant ens es ncce&ssin y
la relació dels deutes.
La oosa Thomas ha posat remei on aqueaf
dor
dc
sempre
cs
cosa
tant
urgent
com
indisT>en.sabte.
Si
fem
una
senzilla
comparaNo posem ni trèiem rei, peró aneu a sapiguer lo quo hi ha de oert Ne passen tantes l'edifuaciò d'escoúís. Gaire bé tols sentim ció a'onys enrera amb avui, tindrem la con- mal y «Museum» surt a l'hora deguda, hade coses en aquella casal
l'urgin ia. Mi's n» passem en'li. Manca en viedó certa y positivo de que això es cert vent coincidit la pufaUcadò da l'últim quaLo que si es cert es que com més temps lusiasmo, pcrqrt; l'cntusiasme, aeniment, es No obstant, res tindria de particular, ni mo- Aen da Pany and» fe fi d'aquesL Aixó ea
trigui en venir la relació dels deutes, més Index d'integritat d a^ió, de plcuiiut dc per- tiu d'objectar, si tingués sigut proporcional penyora de que la revista oonseguiri ar recostarà trobar una solució satisfactòria. Y ales- sonalilnt, y uqutsta té ks forses laUaies pei laument de jornals. IVró no es alií, j fe ia rse. Perquè, en quant a fe part vttstica,
bo es vcri&t que alguns oficis ban obtingui cali a l'altura do lo que's la de millor a
hores tocarem Ics cons.'qiienctes d'aquesfca
lluites, que's parU se mormura, existeixen, aqudJu màxima: «Jo mano, tu pagues». Ens un aumant cn ds mateixos, en canvi hi ha ivsxteanger cn aquat ram. No ca) sinó fe
devem a la construcció d'escotes y es pei quo reconèixer que malgrat aixó perma neixen
xen.
axpj/sja edifi a d ó (pac probable avui per- |KJ desioa dd jornal que podnem dir pri- ttejar fe ootecció de l'any que acaba da
finir peta oonvèooetaeB, De ta part matequè is mira le u fer solament per l'cnlu- mitiu.
fe no ral putama: fe casa Thomàs lé
Que en Mir y Miró prepara la formidable siasni»--) que devem reJanar una de los seLa vida de l'obrer a Barcelona, resulto un rial
proa
acneditet» ala aaos felkn (ta reprobatalla que vol sostenir pera evitar que en gQcnte dues coses:
bon xic difícil. Qui se preocupí d'aquestes
sigui
fcrVidal y Guardiola sigui nomenat qoetc du
(fiKStions sobredament oondxen alguna de duedó gràfica peta
Quo l'Esm que governo, pagui
ne
novament
l'elogi.
tes
cstBtfetiques
publicades
en
periòdics
(fe
la Secció d'Hisenda.
Que'l Muni'ipi que pugi, govenfi.
En Mir vol triomfar per tols ds 1 nedis y Per l'odifi a.ij d'iaoolos barjolonincs ho nostra localitat, per les que's dedueix que En quaatf fe ta pari artfctica. fe tria 4a
ou molts altres països estan fortament tota
no obstant que en Lx'rroux vcij amb bons VOlcÉa
y exigim a»xf. l'ur l'ediïïició, n Mont- oquilibr.tdes tes subsistències y els jomafe. Im obres d'art reprodukte» y estudiades eaulls d nomenament den Vidal, d l jura y perti feta amb bona cura y amb un gran m npüc y als solars ds la Reforma, a ia perijura que aquest no serà nomenat.
En pobles progressius, d Intensa vitoiitot deu tit da div^il^rió cultural Rcgkunl ks plat*
fèria
y
al
cor
de
la
ciutat,
de
tes
cacoTé preparats cinc discursos y den rectificaésiscr d'eixa forma, per Ud natural. Sote ea
K* guíhwdís euiopes que tant urgentment els pobtestebtesy pobres se dona aquesta tti- ora ds tMuaoum» s'evoquen tots ete esdocions. L'asfixia'
Una de les coses que en Mir no pol capir ens sin nooiS.err-·s, no padem seguir pas fexi-n iació entre encariments de subsisteocks vencments artística que s'han succeí! a Earod<n durant l'anyada y ela comentaris que-»
es que en Vidal sigui jove, y 1 iiomc ecn- aiab mixtures y devem demanar que tus y jonxds inognificanls.
tintse engelosí'. pels èxits filològics cfcn l'i·.L·. edifiqui i Esal o qus Is ediliqui ul MuniEn nostre obrerísme hi manca uns forta ton m d text destrien fe trus •endencl· y
diu despécthairònl, rebrintse c 1 aspirant a cipi, v-',' un l-a d-tei fer y ItCxe tes fassi orientació oconòmica Sols tè l'alcnuanl da fe ígnificaciò dels artistes y de lli rs obre»,
qusfe d'Hisenda:—Aquest «nifio pròdigoa.quo llur orginiaadó es verament raquític», ï n aquesta revista dd moviment artls'i';
J, LLARENA tenint cn consideració de 91è en nostra dufel nofere i'ta ajunten «notftadcs uion
Naturalment que vol dir uúüo proJ^os,

Dr. Semülach .JÏÏJTSrSfi
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"El Poble Català,, — Dissabte 16 de mars de 1912
w , don Jospp da Candi y soi* „
~"
tàatíó den Guibemati, que's troba compli- dd patró, que malgrat l'estimem, ens es SOCIETATS
d'artisfr* j o b r a «rtrangerm, t s n l de réAL CENTRE NACIONALISTA REPUBLICÀ
don
Joaquiu»
Aguilera
9«n;farï
Demà
en
d
teatre
de
l'Aleneu
Obrer
del
cat en d robo dd pis de l'Enriqueta. Al
imrcnr i'cspoi «kvttcat emb molt acert n
En la mateixa sessió • w» confn^
districte tercer, hi odebraré son benehci el
complirse se li llcfiirí l'aute de processament patró.
km ínAislries rf'art, branca tpie tant Vila
Dublo, d'ma», que s'hagi trobat una fór- jove J. Reig, qui ha triat l'obra den Rusifioi lo prescrit en d RMfeiiMLV^ÏÏÍ!?^ a
que ha dictat d Jutjat y se'l conduirú a la
ponència pera. l'estul del R e ^ S ^
^
Rorlda po< tenir entro nosallras per poc que
mula. Estiguem a l'aguait, on d cas, ella «La mian».
presó en compmyia den Rosdló.
íormoda pels senyors que
ms te pro'.e^ïxi y estimuli, seaivalanl afc no*hourí d'esser integrada per les íinaülals aduiy don Lfms Guorro, íon Josco
>• ^
ln« produrton k> que's fa en aquests rams
des y vigilem pel compte que'ns té, si quis- CÍRCOL ARTÍSTIC
S a nena jThffefína
Amb un plo exlmordinari va donar l'EoGahrid Mesqmda y don V n T s r ^ ' ' ' <l01'
El
programa
dd
tercer
concert
quo
la
forn de 1 .-.M.
gem Noel la seva conferencia al C. N. R. En l a Magdalena, Domènech ha cone^it a la cuna entitat l'accepta: serà fins allí onl li
A d ^ x i s L ü ^ í o m ^ t T vi y la
Associació Musical de Barcelona donarà en Cejmi^ió
E» irwim «Mtrscum» is una bel·la y booa el públic predominaven les cares joves. Des- nena
siclent segon don Tomàs Reodons del J****
Angelina com una do les criatures que arribarà Testi madó y la defensa dds inte- d Círcd Artbtic, d dimecres, ^a j ^ i ,
tedor don Artur Galtord, dd u'«SLC0^
pevwto d'oil, 11 te qual es de desiljar Uar- rés d'una breu presentació den Mailaíré, en tonia en son poder l'Enriqueta Martí.
ness'.'.- <íae
encomanats.
formen una sonata y tm concert de Bcctno- Jo^p de Cardt y de don EWSSHSÍ. 00,1
ff\ y priísfrra vida, per la benefactora in- foed, en mitg d'una ovació, comensa a desen- La nena segueix al cuidado dds conserges
ven y la «Llegenda», de Weemawski, exeui- y don Josep Püllejà.
^ " w i ^«rtrajm
íkmtdm qiie te d "exercir y exercirà en la rotllar el seu tema: «Repubitcanisme y Fla- dd Palau de Justícia. tab per les senyoretes Pkid, vidí, y r ' nwnqrisme».
Dcafra dòtam artblica.
Continua m-·nt la visiten fa mèlies coritatigueroa, piano. La scnyorela Aleu cantarà
La ponencia pera l'estudi dd R o d ^
Lamentem que l'excés d'original ens Irapi- «B8 y li regalen joguines y robes.
Vríi allra raó íólida que'm fa apariar do alguns «Lieders» d'autors clàssics, acompa- se rramirà demà, a les quatre dc L-, T-? ^u,,lí
deixi
reculür
tot
lo
dit
pur
en
Noel.
La
seva
DE PARIS
El matrimoni d'Alcafiiz, que te dues set- tldea de csedució*.
d Consdl Provincúl a l o h ^ t e
^
nyada al piano pd mestre Còdol.
conlcavncií resulti uno mica dcslli^ida, peró
dictamen lo abans possible v ncnT^que's passeja pels corredors dds jutTaatiN BemtKÀs de Mcmtoriol no es i/na aixó feu possible conèixer toia l'ex tensió de manes
Si
aquest
exòtic
articulat,
la
vuit
anys
que
medtatament a to oonsüluoió dcün l i ^ V ? "
jats esperant, inulilment troiiar a la pila
ESPANYOL
•oconeguda pera ete nostres lectors: segu- la seva cultuniCambra Industrial.
«^mutiva dc fa
perduda, segueix desesperansat d'obtenir a- està moralment en vigor, perquè s'han perEn
ocasió
dw
ceicorarseT
benofid
de
la
El nervi do la sevn oració pot sintetisarso quest goig
rament recordaran tols edls l'entusiasta, el
judicat durant tant temps, y la fórmula no simpàtica dameta Assumpció G. Parreflo, d
Per
acord
undnim
s'acordà
trameirR
beü elogi que pub'Jci en aquostes planes així.—«Vol'irtía que no aplaudíssiu les meves Ahir malí arribé d'Alcafiiz un fill de l'cs- t'han presentada abans?
nostre estimat company en to prempsa se- sident dd Consdl de n S S h ï f c d ^ P1^
den Mir, d noslie gran colorista. "Rnlora pnniutas, perquè tenim d'abominar dels te- roentat matrimoni pera veure si reconeixia
Podem creure en ete perjudids? Hem de nyor Pou de Barres, va estrenar abans de tre dc Foment y d Director wru r.l ,,ntótre
nors
de
l'onaioria.
Abans
1
eloqüència
arrosi*a nmi· i<:i, ara acaba de fer urm expjsla la nena Angdina com a germana sevn.
creure l'esplcndidesa y el sacrifid? Si no ahir un quadret dramétic escrit pxpressa- legrama saluetonUos y doaanU^ S m £
poble», més ara se viu d idecs y de No l'ha reconeguda.
ta constitució de ta Cambra v
'ple *>
*d6 de ks seves obres a la sala IlessíUe fets La necessitat
raont pera la bcndiciadi.
ds
ccneçnessira sl.
de Li revolució la podríem
Gassct y Pérez Oliva un altre rentr^',?1^
de Pbrís y Rnfl Ufií ha arribat e» ressò reduir fins a xilres. Ja no hi ha que cantar
Se
tracta
d'una
obre
la
senzilla
peró
TnoH
Aquí hi ha altra raó. Durant aquest temps,
les CaciJÜats donades en d d e ^ ^ v W 0 "
Un que fuig?
indfaitiliLle. Tou» ds exilies d art se n'ban la revolució franoosa, perqu6 no representa
tem infringí fe Ud o fent uixó, ademés, ben portada, que impressiona fortament p cérregs pera la oonstiludó de l,a
l'espectador.
Sense
complicaeions
de
cap
clastmpal amb merescut elogL En Thiebault- més que un lirisme; hi ha que recullir fcl
Amb aquest mateix ütul dda «La "Iribu- han oW:í«it a quo formessin ds dependents.
d-indusina.
lra fibres
se, amb una admirahle simplidtal de
StKon, en Sarradln, en Vauxrclte, en Re- fet, d dato, ds batecs de la vida real. En na> d'ahir:
Y dic: perquè, senyors, heu esperat fins enrotllo, l'assuniipte interessa ja desde tes
nF Jcan, en Tnbamnt, en G^islau Rahn, elc^ Uoc dd CHIK la biblioteca, y en substíluèló -Llcgan é nosotros rumores de que (ha ara?; perquè, senyors, la vostra actuació no
—Les convalescències llargues,
escenes y ds porsonofpes que hi
to's han dit la noble fermesa de l'art (fa- de la frasi, d niinwro Pera arribar an aixó, Ido é darse una vudta por d extranjero un fe feu més intensa y feu que la matdxn primeres
intervenen
estan
expertament
pinzellals.
premalur,
Hnfatisme, t ^ q d n i c A l s (lcl"í,?•,
KficsB dorm, qiw 16 un gran •enfit (tuls ril- besn de conservar els joves la nostra indepen- «pollo» de esta capital, cuyo nombre se ha sigui cScàs?
L'obra dd nostre amic fou moll ben rebu- y anèmia, se corrolgeixeu amb e l ' l ) ^ * '
tksncia,
sense
ajupir
cl
cap
davunl
de
cap
ídol,
pronuncia
do
reipetidamcnto
durante
los
últimii decoratius y ha retrolwi la grandesa y
Perquè no dirigiu vostra tedó n renovar da pel públic de l'Espanyd, qui, al Cuiaüsar,
pem no esdevenu- ds seus esclaus, perquè mos dins en los pasillos dd Palaciq *de
io Saiz de Car los.
Ica harmonioses proporcions, d gran estil així
disposiíions enexes que facilitin el compli- va cridaria insistcnlmont a tes taules y, f l
com una dona passa de te virginitat Justícia.
ck-ls pintors rauiuls d'épo([ucs passaries. Aixó, a Itunistansament, un jove se transforma en
feu objecte d'una carinyosa ovadó.
La tercera llissó dd curs de Filolnni, n
No titneai ni él ni bidividuo olguno de su med de la l l d , que es fe manera ds solutssenl e41a üen moderna, ben del seu tfemps una mena d'Minant d'un Ídol, quan l i ofrena temilia
mànica dels Estudis Uniwdtari^f1.Rocionar en veritat aquest litigi? No sospiteu
signcificación política manifiesta.
y tenint una pereonolitat propria ben ca- d seu en'.uskisme.
p;I professor don Manuel de Moauolt, ^
So ira ta senciliamcnte do un joven de unos quo a qnalscfvol conveni que feu, li manmcteritaida.
sà sobre Fonètica y tou sum.mteu, ^
Naturalment que tenim uns pàtria miserable ífreinta 6 treintn y dos afios, que según rumo- carà ta vaiua jurídica? Si pera arreglar Ssant. Comcnsà'l conferenciant fe-u lli
D'oqueal triomf ens «n hem d'alejar com —en Nool pnria'd'Espnnya—oril lot se capgira, mones estuvo prooapado por corrupción de quest assumpte us quedu a Ca la Ciutat,
rar les doficiencies que ofereix l'ocw2£
do cem nostra. Anc que no sigui catohna «f palriodsme, k cultura, la moralilat, el va- menores en compafiía de Enriqueta.
ca
quo
aviseu
ja,
als
dements
interessats^
En la llista, de suscripció pero aquest ho- usual pera to representació exacta y tomnin
i«_
i
T
« i n
i i . de
. i.. Monloriol
yi..„. .rir.1 I lOTj efe iot es parlar de pa Iria com una cosa
Y ahora ha tornado d parlido de ausentirse que aneu a una conxorxa de mal fi. O to
de mixenso,
laahel
Bcaubois
menatge, que com tenim dit tindrà Uoc demà la dds sons d'una Uengua. y senta ls prinúni a absorbent, quan hi han moltes pàtries, prudentemenle en vista del caríz que han
ho ea per adopció, per l'amor y l'interès perquè
l l d o la vulneració. Altra confiansa ens ca- diumenge, a dos quurte d'oiuae dd matí, el cipis sobre'Is quals s'Iw do basar la imm
cada
regió
té
les
seves
costums,
el
sen
tornado
las
cosas.»
que por la B ics nostres coses. Casada wub idionn y fins d seu dret. Ep B la creació dels
bria d haguéssiu f d sentir la vestn veu Palau de to Música Catalana, se sofrí algun cripció fonètica requerida per to l ilolonia
in Monkoriol Tarrè», d gran pianista que Estats Units de l'Iberia, a lo que tenim de
als poders públics y una acció desiniores^ erro en les quantilaIs senyalades a alguns moderna. Passà a descriure'ls órguens viv
f{eveïació greu
rs a··y.i considerat n Paris com un deí» anar. Com k> que tenim de crear es cultura
sada que portés a La fí, al salvament deb donatius, encara que 1 total pubüeat no va- cols en son fundonamont, exj^cà ls prin.
ria
primera concertistes mondials, sent per Ca- proprio, fent que'l geni hi pugui créixer. Per- Segons un diari de la nit, k> que digué nostres interessos.
cipis de la divisió científica de consonants
la
processada
Enriqueta
quan
li
vmgué
l'aAixí la llista que envià don Joan ValenlJ y vocals, y finalment, s'extengué ou íleiail
ntunya y pels (ntalans Inlenm simpntla, com què a Espanya no hom descobert res, no tac que la posà a punt de morir, CE lo peSom a un temps que ben aviat s'apre- de Blanes, 51'50 pessetes y 80 la del pro- en ia descripció y transcripdó fonétka da
B aqucíln l i fos una segona pàtria y B- fent mès que vplgKter. Endebades en Me- güent:
da una manera de procedir.
fessorat de l'Estola Munidpal de Música, oue cada un dda sons de la llengua «sitalana,
ÍA.·S'. germans coneguts en te flor de te néndtK y P i l ^ o lin volgut afirmar una den eia
«Que registrin bé'l pis. Que piquin bé Ics
Estic sentint amics dependenb: Si tenim amb la donada dirrerament pd mestre Mo- Eenlne to classificació y anàlisi y ilustrant
vida Y bé es just que en pa£t edebrem espanyola La ciència, ni avui, ni ahir, ens parets y hi trolxiran alguna cosa. Com que
ses explicacions amb exemples pràctics.
res. Grans són en Giner d© los Jlíos, sé que haig d'anor al pal, si d'aquesta no'm interès, d ens anima bona fe, sí som jus- rera fa un total de 90 pessetes.
d sou Uiomi com la victorià d'un deia den
Total de la primera llisto publicada, pessetes
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1,07370. Hi ha que sumarhi lo següent darLa Colònia Vcgcteriam Invita a tots els
peró no fan més que seguir ngenes teories
tadano...
DIXIT o descobriments antoríore. Retimrem, si vorera: llbta:
seus socis, davant limpossibilitot de lerho
Estic escoltant: en la bona disposidó hi
persondmenl, per fe premura del tomps, B la
kn, poró no descobrirem Cap ma ni vela, cap
ha t'acord.
excurció colechva u Montmeló que's farà detros dlaoer, porta un nom espanyol. Espanya
Peró cal obseirvw: fins ara, ont hà si^it
1,07370 mà, pera examinar uns terrenys pera restaSuma nnterior
U M
C O N C U R S es estèril com una mula.
bliment de dita Cdonia. Hora de sortida, a les
la bona disposició, y en quanls moments Enric Mor«a, segon doTOtiu de la
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dnitna
pera
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set dd matí, de l'estació de Fransu, pera
El Comitè supitan de la Federació kaneni- Ens ofo^ji la lletra, sens.1 arrLbir mai a l'mllista professoral Escoto Munidpal
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Indúscobra 1 amb plata.
un segon concura amb subjecció • les as- sobre les «míàrides, y d seu moment sexual,
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Al mateix temps convoca als senyors socis
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Primer. Els premis ceosistiran *n quan- masde fins a matario. Pera en ftivre, al Ió
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jeorarà d mateix dia, a les quatre de to
Don Eusebi Guiteras
vaig dir quelcom sobre 1 íd especial d d
bials en melilic qual importància variarà entranya
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T pci-a acabar, cal dir que es te llegbSegon. El reporti ment de premis tindrà mem res y desconfiem els uns dels altres, ció ben mabi ment ne <yoni Úet dd des2
Don
Josep
Garcés
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5ad/j social anecea o que si.^ii prop dd DesHoc en d maig vinent, en els Boc y dia perepié no veiem més que apariencies de co- cans dominical.
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» Antoni Sauleda
ou- eportumment se publicaran, procurant ses. Un jov* sempre aborreix a un altre joDomnücal lo que s'ha dc Tciormax y
Insistíró breument en aquesta qüestió, a
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Damià
Casanovas
donar li solemnitat do manera que tm (ik* ve que lluita. Es un vanitós, diuen, o be, la vista de repetides gizclillcs publicades, dea Kjiarae per tanl, a hi vida llegislativa
Tots ds malalts, Ens ds de febre mès alta.
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de meig deringui «Festa de l'infanciu».
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tfMúsevoí quefe polític, amb posats flamencs comú acord, quedaria resoüa l'inconvenlen- pern trobar B segura l'aigua.
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pobres d'ambdós soses, de se» • catorze anys aque
metges alimenten a sos malalts solament nmb
passa.
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cia greu que presenta ki Ud, quan per cas
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GLAXO, (fto es llet pura acomodada a l'es5
Es aquesta una aplicació dd fhmenqidsme çxocpdonnl, se v d fer complir.
dó», sinó, eb qui deuen patrodnarte, Vd- E. P. C.
cura de la seva nefciat personal.
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Comitè, donya Ixouor Canelojaa de Farga,
Kemes, y d mal gust, detectes tots aquests sat un nombre eansidcrablo d'hores discuOrfoó íllustradón Obrerar de Fallauria, 93, tercer.
11*50 Demà. n dos quarts d'onze, tindrà lloc en
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marxen a Espnya junts amb d republi- tint la y ademès hem vist també la lessiset (llista.)
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El ptas d'admissió de solicituts terment- tots els centres llueix una cromolitoíyufia de no d'ara sinó do temps, peró amb els d&P<a- Anirà a càrreg de don Manud Rodri25
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Diluvio»
(un
suseriptor)
penden'-B dinlre'l despoig.
ri'l 31 de Mars.
guez Codolà, d qud desenrctllara d tema
la
República,
molt
garbosa,
moll
flamenca,
Escota Choral do Terrassa (l'bla)
Quint La condició de pobre s'acreditaré una República «que da d de». Se podria
He Ik-git, doius^ que s'havien redaclnl unes SINDICAT DE AUTORS
54-55 «Vdàzquez y els seus mestresr.
Senyor
president
de
ta
Sodetat
de
per oertiOcació de l'arcaldc de bnm ò pre- tenir d bust del Brutus, de Miquel Angcl, 1BS?S y quo eren la dau. o lo que's diu, DRAMÀTICS CATALANS
Atracevó de Foiaslcrs
bere respectiu y te d'assistència a f escola enenrnació dd geni de la lliberlatl peró, què d medi dc ter que l'anella tanqui Les desEl Centre Autonomista de Dependents dd
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La comèdia en tres actes, «El tresor», la Viuda de ). M. Uobet -M'isicd Enty l'higieue, pd mestre respectiu.
Còrners y de l'Indústria envià ahir d seestrena
do
la
qual
Ündri
Uoc
avui
al
Teaconec
en
absolut.
saben
els
meus
correligionaris
de
Miquel
Anporhrm»
güent telegrama:
Sisè. Les dames o comissions dd Comitè,
25
Ni du rderencia ni de cap m&nera ne tre «te Catalunya (Eldorado), serà dwempo- Josep Lapeira
degudament aulorisades pels parcs o encar- g d ni do Brutus?
iCentro Autonomi*' de Dependknws 4
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En Nod segueix atacant ds vicis republi- sé una paraula. No m'he preocupat pera
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Mestres; «Don Pere Rocalta», Jaume Uub Romeu, pbre. de VW:
oue te relerencia la base quinta, visitant /el la de la revolució, com un Camil Desmou- autorisa pera xifrar una actitut que respon mom
José y Corpus rastableddcs Santa Sede. Ade10
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completament al nostre estat, ni pera dir aui; «Lluis», Lluís Blanca; «Jaume». Ramàs solkitamos extriclo cumpümiento ley
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ont
hi
ha
l'espcransn
d'una
vera
sdíució.
25
fel
Bardem;
«En
Cabra»,
Carles
Capdevila;
Barcelona, en totes bes poblacions de Cata- Cierva tanca Ics plasses de toros, jo dispararé
Sento
que
de
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anluvi,
hagi
de
ma«Genis»,
August
Barbosaj
«Salvi».
Andreu
GuiTotal pessetes
lunya y Balears, onl la roderació Femenina d meu fusell contra'l poble si's revolta, en nifestar que no crec en l'idea de solució xer.
un nou motí do Squiladie.». Acaba evocant
compti amb un Comitè.
Vuitè. Tot lo no previst «n les anteriors la fii·ura do Sum-Yal-Sen, d llibcrador de immediata que han d'oferir els elements pa- CONCERTS POPULARS
bases seré resolt sense apdació pd Comi- te Xina. «Sigueu, joves, com d l , abnegats^ tronals.
tMdtente cultes, silenciosos y implacobícs». Y posseeixo aderaès la pkna confiansa de
La Comissió organbodora de concerts potè suprem, i
'
«El Diluvio», que's dedira B posar comen- tfie's proposarà una conxorxa que afeblirà pulars ens adressa la lletra segOcnt, en fe
Aquest Comitè la una crida a lates les perFET EDIFICANT
aonos de sentiments generosos que vulguin taris flamencs a les conferendes den Noel, els migrats dedes que té avui la Ud dd qual s'exposa son programa:
A fa matinada d'ahir, un cabo do carralicontribuir an aquesta obra de sanejament de'ia ahir: «En Nod va ésser aplaudit nmb Descans Dominical. Tinc la segurelat que
nore va tenir ocasió de veure, amb la cor«Muy Sr. nuestro: Todos los amanies del
veritable frenessl, al finalisar la seva con- wxà una fórmula tendenciosa, deixant per arto
social.
raspontínl sorpresa com dos vigilants del moll
deploren d es ta do de decaimiento gue
fearaida
L'oratòria
den
Nod
encanta
y
el
Els nens que per primera vegada conlriy un policia robaren fardos de diferents
tant ingiranlits eb drets deb dependents. los autores efçafioles sutren en nuestro pals.
budxin als gas los que ocasioni d concurs, seu gest y la seva actitut.»
genres deb que's guarden.
Propordonar esos agradables ratos de soPerqué'm
domina
aquesta
creensa?
Percon eviti int un donatiu que no baixi 'de cinc
Avisats ds mossos de l'esquadra pel carquè dono aqiKSla impressió dc la «clau»? tez y eneaülo que el al ma experimenta cuanpessetes o instituint un premi que dugui
do transportada al mundo de los ponidos
rabiner
vau detenir a Ics tres «autoridadcf»
Es
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senzill:
Vdcm
ont
fonamentaran
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el seu nom, seran declarats nens protectors
logra ajweciar concienzudamente los efedos
portentles al Jutjat
ta fórmula quo estant d'acord amb la Hi de una es mera da ejecución musical, ha sido
obtindran un diploma de cooperació SnEi distingit lletrat senyor Hill y Fdiu do- El policia que resultà essra d número
itil concedit per la Corporació.
y B?nse modificar disposicions anexes, no d desideràtum do todos los proiesorcs que narà deméà diumenge, à les sis de la tarde. 718,
fou expulsat dd cos. del qual eslava
Els intents posseïdors de d ploma que conpugui perjudicar ds s^is Interessos, tota vo- honrosamente propagan el arte cn esta culta una conferencia a b Casa d'Amèrica Trac- donat de baixa per matoll, desac fe pocs
tribueixin de nou amb donatius D prenüs,
^da que oqi-.eds TENEN EL PERJUDI- ciudad; poro para d completo de to obra tarà d següent tema: «Dret interprocessd hisr dies.
obtindran menció honorifica y si cooperesCI TANCANT EN DIUMENGE. Si tancant precisa el «marchamo nacional».
pono-amerieà y espedaimcnl d'Espanya y
Se diu que està oompliau en aqued roM
sin durant cinc anys seguits se'ls tu otorgaró
No enaste vterdaderamente gozo compara- Cuba».
en
diumenge's
creuen
perjudicats,
jo
crec
un fedor de l'astadó dc Vilanov».
diploma d'honor y d dret d'usar el küsque han de proposar que S OBRI EN DIU- ble al que la música proporciona, l i fan
lintiu de la Federació fans que compleixin
lla visitat to Casa d'Amèrica d senyor FerJtfés càrrecs
MENGE. Preguntem dos^guida, estihiani ai- lo homano es posible en contra r jHemc nto nàndez Guardia, exminislrt de Rdadons exds 15 anys.
màs
Bpropósito
para
contribuir
podorosaDiverses personalitats, entre dics l'arcalEn un nou reconeixement que's feu fe- xí d perdre temps discutint: Voleu obrir mente al desviemicnlo de tos males pasio- teriors de Costa Rfca. El secretari d'aqudla
de de Barcelona, han olerl premis pera I con- hans d'ahir al pis de la segrestadora, baix en diumenga o no vol'-u obrir en diumen- nes y à la formación de la cultura qe pn institució senyor Vehils l'hn obsequiat an ell
curs.
y al senyor Nido, eónsul general d'acpidla
la direcció de dos arquitectes y d'un inspec- gj? Si no vden obrir, perquè han de mou- país.
El Comitè suprem concedeix un premi tor de policia, s'hi van trobar dos paquets re fressa? A qué aquestes gestions? Y si
Difcrentcs Veces se ha ínlentado edablecer República, amb un banqud d Tibidabo.
d'ossos y alguns manyocs dc cabeu.
ds 50 pessetes ampliable fins a 100.
volen obrir, infringeixen la l l d y perjudi- soekxlades musica les cspafiolas con propósiEls deixebles dc to classe de Taquigmffe La Secció d'Esbarjo de l'Aleneu «Den»"
Els juquots macabres varen trobarse 61 quen als dependents. Debiliten, com he dit tos màs ó menos amplies pero divensas gr
Casteltana dd C. A. de D. dd Q. y de ta L
un embd a Jerra.
abans, la virluditat do la UeL An aquesta no pequeflas dificultades nan impedido m inviten a tots ds socis dd Centre a la con fe- crecia», Aragó, 135, Manada pera denia, 0
ANUNCIS
O F I C I A L S tirar
les deu dd vespre, un Uuil bull d'orq^'^
No cal dir quo la nova troballa va pro- tendència, cal que'ns hi oposem fermament, realización, màs ahora adheridos un núck»
eia que's donarà avui, a Les deu de la ftrab premis a ies senyoretes que hi concorni»
una íorta sensació.
ao despreciable de composi Ions patrios con reu
SOCIETAT GENERAL D'AIGUES DE BARCELONA duir
en
nom
do
fe
legiülat.
«dita,
a
càrreg
den
Josep
Rius,
qual
tema
y se comptau cm convidar a tols ds cor^_
El Jutjat en ple va conferenciar amb d
el mayor altrubmo por la idea y apoyados
Veig rata. Us sortiran amb la bona nova, por la opinión general, con to profcíibilidari serà! «Historia de la Taquigrafta».
president de l'Audiència y amb d Es cal sogionaris y a llurs amics. I^a mateixa í*"'"
Obligacions 4 fer IOO serit A
bro aquesta diligoncia.
ció {separa una sèrie de balls extraortliíuir^
d'obrir Bense'ls dependents. Aixó seria l'es- de èxito que loda noble empresa lleva conAmb arreglo B lo disposat en l'escriptura
Deímà a la tarde to Secció de Potopviffa pera aquesl mes y d prop-vinent abril y 1»
Ossos y cabell seran portals demà Bs peró pera que d:-ma sinó el mateix diumenge sigo; fe Combión organi/adora se propone
d'emissió, tindrà lloc el B°gon sorteig d'a- tècnics pera que procedeixin al correspo- ens fessin comparèixer. Atcnimnos b la rea
Uevar à cabo d pnréaraiento colocanao d dd Centre Excursionista de Catalunya farà encarregat d grupu^escènic^ «Flors
mor'isadó d'obSgadons el eha 29 dds cor- nent examen.
fern·npBr'aSS"*
dit Ateneu^ pera
Espafia en d rango musical que te corres- ma petita excursió pera recórrer te mk«s|
Ulat.
Si
obre
una
bo'.i^t
que
no
M
depenrenls, a les on^e dd matí, en d local d'aprese-u y a preg de molles fam^1*
Els cabdls de criatura (robats en d domi- denta, al seu d'a prop n'hi haurà altra de ponde entre las demàs naciones de Europa. dd Uobrc^il entre Sant Boi y PraL Sortida 31
ques'u Soddat, Passeig dc Grada, 16, en- cili de la segrestadora semblen ésser de la similar que'n linJra. No cal que pensin amb
Los conciertos populares kndràn lugar por dd baixador del passeig de Gracia amb d msidlams una representació dd drama f»
nana Tcixaina Guitart.
tres actes, den Fdiu y Codina, «La Dolor»-.
treasd.
la
ma nana à las once. en diu festivo, (lu- tren de les 14 50.
Eb ossos trobols en dreconeixementprac- aquesta linia, que malgrat faisi tortes, porta rante fe pròxima primavera y por causas
També té en projeete ta creació d'ur. «t«tm
Laclc serà públic y d presidirà un re- ticat pels arquitectes eren en un amagatall t idèntic fL
Aquesl v&pie, en d saló d actes de l'Ate- de toot-balL quins treballs ja estan m ' ^
ajenas
&
to
vduntad
de
to
Comlssión
orgapresentant de la Sodetat en aquesta capi- que hi havia a la paret del dormitori lie
neu Baredonés, d dodor don Nicofeu AmaPoier en comptes d'B.xó, dímannran que
ès'.os no tendrín d caràcter bené- dor hi donarà hi segona do les seves confe- avensals, y un bonefid de caràcter feü"
tal.
m segrestadora y sobre un armari de ro- anem a IreboHnrhi en dumenge y ens fa- niradora
B favor de fes Escoles dd dislrldo
Bco que se les proponto revestir.
rencies públiques sobre'l següent tema: «Els
bes.
1
De l'aC te en donarà fe un notari.
ran ahres exlranyes concessions. No pot ni
l^os principules trabejos artísticos prepat- problemes medic-soe.in.ls a to llum de to mo- que amb tant d'aoert sosté, malK"™
orfes de subvondó, la Junta direeliva «o
Al tirar a terra l petit embà que cobria deu aocepiorsc Tota combinació serà cen ra'orios estén ya en su apogeo, sólo falta
l a Societat ptiblioarà oporluiemcnt els nú
derna genètica». La conferencia es de ies or- tan important entitat honra de l'U. f i
mrrte do les obligacions B q»io hagi cor- l'amagatall va ren aparèixer els paquets ma- Ira dret.
promovtír
por
todos
los
medios
posiHcs
la
amisades per l'Instilut Mèdic-Sodal dc Qita- II. en el districte sdé.
wsposl l'anvorlisació y ddxarà expasats al cAbrics,
Si ens ajupim tindrem la culpa de la mayor concurrència à eslo especlàculo.
uinya.
^5
públic du'/nnl 24 horos les bdes que surtin
Para el lo, to Combión organizadora bo
rdoxadó disciplinaria.
J)iligencies
ha
vacilado
un
momento
en
dirigirse
à
V.
i
j
i
Secció
do
Ciències
Naturals
d
d
Club
en el sorteig.
Sospeseu aqucsieb maniíesíadons, oonerc- pera interesarle en ton patriótico pensamien- Montanyenc verificarà una excursió geològica
Cas de oue l'estat de sdut dc la preDemà Ündrà lloc t n d camp ^
Barodono, 15 mars 1912.
j
Ussinxs y sus ribiussi tots eb dependents. lo, esperando su concurso 6 los conciertos a Gavà, Bruguès y Arampiiinyà, dem^, en Sport Club», un nartit de fod-lxil,
sa
vagi
millorant,
com
ttns
ara,
d
prop-viEl Director, M. BruiiiipieL
nent dilluns, eb forenses y un especialista Oblidem la bromn d'invesimos y crilicainos [«opulares, quedando por eslo oMigado, |m la qual hi poden assistir tols ds aimants deu,ereroer .«tean» dd «F. C « B a r r e ^ g
reoondxoran a l'Enriqueta Martí pera veu-en cànegs impropris, perquè tant com eb la conlianra quo su notòria proteedón à todo aquesta ciència Sortida de l'estació de Fran-'d primer d'aqudla Societat, w'f™*"*? A
re si ha donat a llum alguna vegada.
que'Is ocupen, tenim Idna.
peaBamiento noble y devatk» no ha de que- sa cn d tren de les 5'20 x del baixador dd1 beneficis que d'aquest partit s'ol/ton*;'^
Aquest roconeisemcnl ha sigut aplassat per
No podem deixar noslr.s dids a fe mercè dar desmentido.—li Combión.»
passeig de Grada a les 5'33 Tomada al ves-1 l'Associació d'amics dols pobres daque^u
la gravetat de la malaltia de la presa.
pre. So tenen de portar les proveíons per1 blació.
—Aquest matí han sigut portades al laboratoteldla'
(Baixos de la D i p u t a c i ó Provincial) tori toies les ampolles plenes de líquids y
La Secció d'Estudis Socials de l'A. E. P.
Dia !4 de mars de 1912 les herbes trobades en d pis de l'Enriqueta
9. »•
1 0 RECOMANO SEMPRE
a totes ks assoefadons obreres que a J ^ J S " * * ^ ^ í * «.ítiin»' wra dc"^
pera quo'ls tècnics les examinin.
Otexrtcis
4
PERA CURAR LES
rebut to comunicad^consulta referlnl " f " * * *
té R P S Í ^ W r t cmi'
Aviat se tarà'l registro dd pou misteriós
460 6 - A ustadors.
al tema en estudi «El problema de ks subds- una
en la qual hi penaran j —
de la casa dd carrer do Tallers que habi465 Pioductur segurs a cidents pràctic, sou tava l'Enriqueta a oomonsaments de l'any
tendes», se serveixin contestar quant més aviat j tx^s arrste8·.
. . . , „ , [ _ i nrogra1118
y comissió, de jo B 45 anys.
miUor. a l'objeetc d ordenar lesrespostesd
S S *
hi & « « •
1909.
oomeu^r seguidament ds seus treballs. Així-! ^ ,a^teix^ y , x a l A ^ ^ Sano arpa f
466 Meritori de 14 a ió anys.
—ün d'aquests dk» se farà un reconeimateix se prega a ks entitats que no l'hagin lmP*>r,lm,sl 011'"T" . ~ , v a \ i o 1» l*1
467 Auxiliar contable de IÜ a 17 anys.
xoment de la torra den Salvador Vaqué,
rebuda, pe"r ^ p m n e son do.nicili, »m£\ÏSL
S f f i t í dè poesies »
a la qual varen forse obres, fa aproxinuda4118 M ritori de 14 a KI anys.
vdxin informar a dita secció sobre'l jornal,L·te™naA' S S F S í J ? M ^ (àrreg ^ be"
469 ^ aixista impressor de 20 a 30 anys, menl un any.
y to durada qUe.re«,Ld en sonrespecti,!ofid
—La policia ha trobat en la botiga d'un
pera fora de Parcclona.
lies y ilustrades aenyoretes.
„niln.vii«rdï
y to que sigui de 10 a 12 enrera,
dd carrer dd Robador, una tíe
Sofement per lo esmentat ja ^ " " L * ,
470 Auxiliar d escriptori de 15 a 18 anys. drapaire
les làmparcs rebudes en el domicili de la
Domà a Ics onze dd mall, tindrà lloc en nostres llegidors, que ta tos,fl , 5 ^ % fll«
471 Recadcr de 14 a 16 anys.
segrestadora,
d
saló d'ades de l'Escola Normal de Mestres toisceamcnt ha de resultar n « t o ^ p J L V
472 Aprenent sastre intcin de fora la ca—Han doctoral altres regidors, els poms
d Centre dd carrer Baix de
1 ^ucfl
de
Baroelona, una conferencia que donarà d de
pital, d'uns 14 anys.
dels quals se trobaren en ds registres |fe
véu res demà concoriegiit com y i
tresorer
do
l'Agrupudó
Noinudista
de
Barce473 Meritori de 13 a 18 anys,
ca l'Enriquota.
lona, Albert Massct. deseuroillant d tema vegades.
La seva aedó cs ràpida y meravellosa en la Epilpps;a (mal de Sant Pau\
«Ptissivitat dds aspií-anls al Magisteri».
J>roeessamenf
Corea ^ a l l de Sant Vito), Histerisme. Insomni, Convuls'ons, Vèrtic, Jaqueca
744 l'.mbalador.
Boix fe pre identto dd dek^t rep senyor F I L I ^ D E F . M \ S S A U D ^
Al detingut Vicens Rosdló li ha sigut co(migranya), Coqueluclie (catarro dels aensi Palpitacions del corr Tremolios,
7 So Mosso.
comte
de Lavem s'ha constiluit ta Cambra
municat
l'aute
de
processament
y
avui
VI
740 1 ser pt' ri
Deliri, Desvancixemcnts, Pèrdua de to memòria, Agitació nodurna y tota
Industrial de Barcelona, havent resultat deniitgdia seré conduit a la presó.
732 33 Reca'.era.
classe dàcddents airvio·os
git president d'aquesta nova entitat, don Uuis i Negodera cupons Deutes l a t e n o r y A m ^
Es, com hem dit diverses vegades, un dels
393 Mccau^iaf.
Josep C
Gassó sable 4 per 100 Obli^tí"n9
autors dd robo efectuat en d pïs de la _
don
_ _
^ mt
»
o ^S^dó;
. ^ ^ vlspre-ulcnt
i ^ ^ ^ " primer,
·
don Josep
Tom^ ^ S». Cotxes y Automòbils, M a n , ^
747 EscriptorL
segrestadora.
749 Mei.tori.
venciment primer dc »Dni.
Avui «Mivpjin» l « 72 horet de la de- FartttaGia UOl D r . AmargOS, r l a » a a Sta. Mg na, 9 odons; comptador, don Artur Gdlard. treso-• j-carrils,
carrils, vencia
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fESretJe Català,, ^ Dís5abte 16 de mars de 1912
Aplaaaamertt
Avrd era'l dia senyalat peta enfregar al aenyor Collaso el per^tmí que li dedica l'Ajuntoment en agraïment als treballs que raitisa
pro do la oonstnicció de la casa correu*
Els lampistes en
« n n n solar de la RcJorma.
1B societat do IflWftu^rs, B n t t n n y Dau- P * ó el senyor Coliaso ha avisat MK avui
w trobarà fora de Barcelona, per k» qual
to oarimonia ha tingut d'aplaaaajse,
illes'
'

iQtlletí del W f l l l

4
Barreniguer, amKSl es el norn dd
' ^.jnri d'amieiLs talíers eiitrefpís als ««ropru-u"
Vidal, pera quc'ls expiolm
'irr0^ mS" pera alcansarho tinguin de rer a baixes manipulacions amb el perr l a ks mfm Qfow; malgrat haver po*'^.lues setmana!, aquests burgesos conJn tmcats «ai sa intranzigcaicaa, que no
orou dcfrawiit el seu Uiller amb els
«U ^ seguretat, hàn demanat torses
IA, la cuarda civil.
Ideçnbut
B» o
_. 00
^ tothom
w w ™ íl"0 ' senyor •
no voi kilen-onir en cL* conflictes «>
(c-te, . nie, no podem coníoo-mamos «mb
Í T ^ u c l à d'alffun subordinat: rinspector
H anuell "oc 9"* dllt Per ?!• gran 5vo,un_
«mvida als nostres companys qui, presdc la Societat defcimpnrers,forman
Í
comun.6 que prestada per • O j A
«TroM P«ra Wlr,0

Oobno d'at-bitria

Etesde'l dia 18 s'efectuarf ei cobro de l'arbitri sobre anuncis en vel cols y sobre tauletes
d'anuncis en carruatges.

Annlbada

Avui Biribard do Madrid d spcretari de
l'Ajuntament senyor Gómez dd (isüllo.

Rofoi·moa aoolala

10115 al«unfl

^ proposició poden lograr que's rcnuí a
ttev^cnt que per Bfpicst procedimríit ces

S^ha muiit to ponència <te la Junta de Reformes Socials pera esludiar els expedients
ranwsos pc^ls tinents darcakte, sobre iuíracctons do la Ik» del Descaas dominical.

D'aigGaa
La Junto d'Aigües se reuní alttr ai imtl al
Parc.
L'Assessoria donà compte dt qne y g y i v
l'estudi del seu informe.
So plantejà dsprts to qüestió do si, per <fisposicions kal·ls, Ira sorgit do to Comhra
de Camers. to Cambra Industrial, el president
d'aquesta hauria de formar part dc ta Junta,
com no forma el d'aquella.
La Junt), oonsiderantse incompetent pera
rcpoidrc'l cas, acordà elevar consulta a itodríd.

192 se U ocorregué l'idea de rrcrular asr0iirols y
primer introduit en els tallere
S, estat im pobre noi, cira-hotes, cimyai
T; i-esmontnt poücia. Com es de suposar
·wn"ci serà recompensat pel tuoós
Poaraon
ÜSSL esmembfe de ta Juata de to Socio- IV!n,
Atpnst anomenat financier canadienc, (est l (fe torapistís antiga.
tigué ahir a l'arcaldía, acouipanyat dd aenyor
rndom l'atenció del gowmador que Ungui Gomutoda.
fa homte' de limitar ips funcions d'aqaests
~Jif^Maue res entenen dels nostreB assumpC v aouesta Societol en prou tota sola pera
JjaiBir tes gjetonBioai d'aquests patrons.»

Sembla qtre en to entrevista qae celebrà
I^ssar a la pomencia dd Parc la petiamb d senyor Sostres, se parlà de to refe- dó d'establir iaia pista de patinar.
rent a l'estació del ferrocarril de Sarrià.
Passar al laboratori d'ensaigs una mostra de pedra granítica de Martorelles.
Subaata
Ordesiar al concessionari dd servei de taS ha eíocíuat to subasta pera l'empedrat lefeceió de Ca to Ciutat que pagui to (muldel carrer do Cóicigi, entre passeig de lira- ta imposada, sense perjudici de trairaterse
d recurs d'alsada ajnmeiot
cia y Rambla d? Catalunya.
Sols hi concompié un postor, d Foment La poda d ' a r b r e a
d'Obres y Construccions, d qual pd tipu
£1 senyor Coll h. entregal a l'arcalde to
de subasta, 20,655'91 pessetes, va quedir- seraa anunciada memòria respecte Li poda dels
sela.
arbres.
Les conclusions són les següents:
Foment
«1° Destenar en absolulo los plàtanos y
Acords presos per to Comissió de FoHíSnl: todos los àrboles de gran expansión do las
(olicilar d d gwnmador to desaporicàó da planiadones intnairhanas para las cuoles se
una paret y part de l'anden dd carril Wo esceça-àn cspecKS arbóreas de mínim o desSarrià al fuMl dd carrer de Marian Cubf. BiToilo y do propiedades balsúmicas en lo poAprovar d plec decondicions pera adqui- sible.
rir vorades y aceres amb destf als carrers
2.° Redudr i último grodo to superficic
de Vulcà, Cervantes, Llibertat, Quevodo y ramtd de los plàtanos actualmente existentes
altres.
en nuestras vías públicas con arreglo 6 to
Fer un projecto d'allargament dc to Ram- amplitud de éstas y al rekibvo estado íisiolóbla de Santa Eulària tuis a to carretera gioo de aqudk», de forma que sólo prodo Mataró.
yecten to sembra indispensable para el vianDemanar lo mie costarà l'allargar to pen- dante
den tdel pont ad carrer d'Amílcar Ens al
3 ° Procurar é todos los àrboles de tos
Ue Sant Sebastià p 3 i a que hi pugnin passar vfas pübikias una forma estètica compatible
els carros.
con los divetsos servldos urbanes, tpic no
Passar a informe un projecte pera con- ben traiido l«sta d presen te.
vertir cn passeig ta riera de Sant Andreu
4.° Adoptar un fungkida para prevenir U
fkis al Bosós y allargar d carrer den Jordà enfernwdades criptogàmicas en los vegctales
Bns al dau Servet.
de caJlcs, plazas y jardines púWicos, esnEncarregar a l'arquitecte manicipol qne pleàndolo en uempo oportuno.
digui si la ah mocu do protegir les pLa5.9 Ordenar à las Compofiías de tikimraboies dd Museu d'Art Decoratiu contra brado per ffa qya coloquou bs caAcrtas
e*s coets, y si ets vidres tenen to feais- é prudüaile (Sstancia de tos nices de los
tencia deguda, sogoiia fixa^ la coatracta. iibdcs y qne tos tengm sempre en buen
Fer un projecto do reforma y millora dd estado de conserv-ación.
cos de guarda de CatoCiutat.
6.o Adoptar en d Interior olro sistema
PBssar a Hisenda la qfiestió dels anuncis
lluminosos dd paviment do les Rambles. , ds prestadón dd servido de conserva d 6n

dc! arbotodo y pfianSM de los jardinat
[ ra gc**rTrad<v Ha mvtat tropes cn jtxntxxi7.a Prcsupuester cada alio to cantidad flp- dó «Us autors ds l'atac.
\
cesaria para la auo\a educación que sc (febe
La g u e i f a i t a l í - t u r c a
dar à los plàtanos, en particular dd FnAdcu, 15.—Comuniquen (fe I.obesa amb
aaacbe, y para fa medicadón à tenor de
teta 2, que un navili italià ha bombeijat d
tos conchisiancs í »,
y 5.»»
,
fcvt de Midy y ha cfesrtnberta! 400 eritrwms,,
Olveraem
que amb l'auxili d^ilguns lodlglUUt se va, La ponendo d'Instrucció pubLoa, derpiís ren apoderar te to dutadolto fent pnsonen
d'estudiar lo referent a les escoles gradua- à 60 turcs.
, ,
, , ,
d.*. ha resolt proposar que s arreglin desseOs Catata Unitm j r fffèxlo
guida Ics de to Concepdó y ks dels carrer
dd PI y Escudeltors. y qne, menties tant, Waaliington, 15.—Lo Cambra ha aprovat
nna resohidó invitant a Mr. Taft B proibií
t'adquireixi el malcria]. IVuportació d'arni*» a Mèxic. ,
, , ,
japuii orad IWWJBAOU çaiunai as inAy
de les Escoles d'Art y do ks de Tall, dí>
F I d'una novolta
minanl d criteri de que's rcgeixio per un
Wuaios Aires, 15.—Els diaris pulJlqucn
íol
reglament.
.
despatxos d'Asunción anunciant quo'la re—El contractista municipal don Antoni Pu- voíudonarfs Iian firmat un acord posant B a
jol lía manifestat que no's refereixen an ell to guerra d vil.
les queixes d'uns obrers que's ddfen de
Amb tal motiu se odeiircu grans k s M
que'l oonlractista peu- qui treballen no'ls pe- a Asunción.
11 : 1
91 o, si ds abona'ls jornals, ds rebaixa
ün 2 per 100.
1
Loa megoolaoIoHo i r a n o o - o a p a »
—Acordat per l'Amirtamcnt arrendar dun&olem jr to gtfompaa fi·anoeaa
fant enguany per subasta 16 corrals laterals
Itoré, 15.—«Le Petit Porisien» confirma
flo to secció dd bestiar porqul de rEsccr- luc'l resum de ks pretensions espanyoles
todor general, baix d preu mínim do 224 rebut aMr d Qaai d'Orsay implica una gran
pessetes anyals cada un: 16 corrals cen- diferencia entre ks peticions de Fransa Jfl
trals dc la mateixa secdó, a 112 pes^tes; els okrimaita dd senyor Garcto Pricfa
14 corrals que hi lia a una nau que no pe
cL'Echo de Paris» creu quel conlrt-pro'
btllisa, a 112 pessdes cada ún; I I corrals
intdi» l'Escorxador'iGracto y 8 d de Soni g-nda y adverteix que to creixent anarquia
MerS, a 84 pessetes, s'anunefa que l'expres- dd Marroc imposa a Fransa l'orgmilzació
tad asubastt» se odebrarà a l'Escorxador gene- immediata del protectorat.
ral d díaa 21 dd corrent mes, a ks enao,
t l e Rappds afirma que Fransa. forta anib
Kgons d pieg d econcüdons que estarà de d coocnrs d'Europa,, no sba d obstinar ou
manifest a to Secretaria do la comissió do unes negociadons estèrils.
Escorxadotï, durant ks hores de desT:nig,
«La Repnblique Primcaiscs to vota peni
tfue ks negociacions tinguin unresultatÍ B tisfadori.

^ T ^ J ^ _ ^ t ^.1^.1

De l'agroamló a l f e l d ' I t à l i a

Do l o » vaguoB

Homa, 15.—Ha prestat nova declaració l'agressor, dient que's diu Antoni D'Al ve, de
vintidós anys y es paleta d'ofici, no tenint
fcina quan vn cometre l'atemptat.
Malgrat l'insistir cn ses negatives, de que
tingut cómpKssos, se dubta de to veracitat
d'aquesta declaració.
Segons les darreres noticies, ds nretges
cantraprof^Bició
entregada
per
M.
Geoffray
—Lk
Diputació
ha
paWical
en
els
pertóa l'Ajuntamlent, aont s'ha celebrat una roPER TELÈFON
desconfien
de salvar al comandant Lang
en
to
caakrencfa
d'ahir.
cKcs un ariide refutant ds argumenta emaeipció.
A to policia y als acompanyants dds reis
pleats
per
to
comissió
de
Daroca
pera
jusAcaboda
to
recepció
don
Alfons
y
ta
seva
La Comissió h n l l e r a
Y TELÈGRAF
tificar d desitg d'a/jueal poble de ser agre- d l va costar molt lliurar an ol jow D'Alvc
esposa han marxat al «Ginilda.).
En una de les seccions dd Congrés ntm gat a la provincià de Temd y segregat de de to mort
Madrid, 15, de 10 mati a 9 nit
reonit Ja comissió que entén cn L'assumpte ta de Saragossa.
De Foment
Fou oonduít s la Gomjssàrfe més pròxima
seguit d tina gran mulli tul que no parava
ES ministre de Foment Ha rebut nombro- dsis carbons, baix to presidencto dd senyor
Geltego. .
, 1
D*Osca
d'increpario.
tes comissions y visites.
L a «Gaceta»
Ha
informat
davant
to
comissió
en
un
noEn ds barris populars segueixen organtDsra.
—
Aquesta
doirers
dics
ha
au
menEntro
ks
primeres
figurava
to
d'Almeria
Rounió
La d'avui publica:
i que gestiona l'imptontedó de vaixells-correus table discurs d senyor Alas Pumnrffio.
tal d caudal en d túnel de Canfranc, b> santac ixtm\festackme<pic douen crits te
La Societat d'impressoni IHógrafe «la SoDecret de b presickncto reinSognant a Itn- diaris entre Almeria y Melilla.
Digu-j que Espanya no deu ésser tributaria c|»iaí tvtinssa ks obres del ferrocarril trens- mori Turquia per h&verse dit que D'Alve
llidaria» celebrarà reunió general demà, n (ant don Alfons en son càrreg.
te cap nadó en punt a carbons, ja que pot pirenenc.
perteneix • l'Associació dels Joves Turcs.
El
senyor
Villaratevn
ha
dedicat
part
dd
ks deu del malf, en el local del carrer de
Akra aprovant d regla meni prodstood del matí a l'cs'udi d'aquest expedient, amb l'ob- acudir a to s els serveis.
Fa dies que's rebé en d ministeri de
Darreramesii s'ho descobert una gran ca
Ccacell de Cent, 264, pera tractar del despido cos de contramestres.
Afirmà que's produeixen anyalment a Es- ven», temenlse que tafti d t í n d
Segods una noticia que va alarmar moït
'del seu president de to casa llenrich.
)ecfo dc donar als comissionats d'Almeria
Nomenant al senyor Pérez Oliva subsecre- una contestació categòrica.
panya quatre milions do tondades de carbó
1 ta poücia.
Arribada
f que's consumeixen sis milions. La fllEla tintunera tari d'Hisenda.
Diversos italiansresidentsa Constan(ioobla
Avui
ha
arribat
a
Madrid
d
general
MuPresa de p o s e s s í ó
íerenda dc dos milions podria cobri rsc amb floz Cobo. gfweniador militar dd Cann» de ev'wen te que, segons ks seves noticies,
Admetent to íunissió al senyor Armiiían
Hem rebut aquest document:
nomenant poa susütutrio en to Direcció
a Salònica se tramava un complot contra una
El aenyor Pérez Oliva, amb d cerimonial sscés si sa facilitessin medis de transport Gibraltar.
cAlocucló als Tintorers, Blanquejadors
d'Obres públiques al senyor Zorita.
altfasima personalitat italiana.
ds costum, ha donat possessió aquest mati desdc'ls punts dc producció.
Els
contramestres
l l públic en general:
i
Nomenant director de Comers a don Car- a don Caries Groizard de la Direcció dd
Digué que'ls inj^essos que obté l'Estat per
Sels hi van demanar adaracions y Ics
La
tGacefaj
d'avui,
ademés
de
la
reial
orde
Tols sabeu l'origen dd conflicte present: les Groizard.
ta producció de carbó no den oonsideraras te que p hem donat compte referent gls envtorai, dient que ignoraven si d tramaFreball Imhistria y Comers.
ris abusos patronals havien aní he t a tal
com renda.
í
' contramoslres, publica to nlanlilla ddi ma- ven ds anarquistes üiternacionols o turcs;
Reial orde dectorant que dintre do 1B, mpunt, que s'imposava l'xmió de tots pera gona quinzena dd mes corrent se publicaran
De l a vaga anglesa
teixos, segons la qual componen a Tarra- peró l'exaltat patriotisme d'aquests ds imDemostrà
que'ls
carbons
espanyols
són
utitemenarlos; hem oom plorí nostre deser y efa anuncis convocant licitedors pera "Is con- Ceuta.—Les indústries locals cometasen a fisablcs pera ds serveis de Marina y do gona vuit contramestres de segona classe pulraw e l'ossavilnat polític.
lom a to Uuita convensuls de nostra raó, cursos pera l'adquisició d'especies y arSdes «ntir l'cscasscssa de carbó, temenlse <fia Guerra.
y a Barcolona un contramestre de primera — 1.'agressor dd rel Víctor Manud es nai
| de lo just de nostra demanda.
' 18 de sogona.
subsistències d"aquarteaament que neces- de oontinuar d conflicte provocat per ta
Cunl de Roma.
Acabà dient que'l Gcr*jm conünúi «acnSi vé es veritat que lo que demtipem es riten els parcs y fàbriques pera ks aíendoos vaga anglesa, s'arribi al paro forsós.
metent l'assumpte.
Mnnlclpallsació
de
serveis
Va modestament vestit; to seva spurkn-t
Saragossa.—El governador ha rebut noticies
insignificant, no hb sigut obstacle per que dd mes.
,
''
Després informà don Joan Urfa, (entho El prop-vinent diumenge donarà una oota- cto Csionómica es padH» y està consternadd
quefc
de
la
guarda
civil
de
Tiorga
cola Socfelat Patronal se negués a donarnos
Disposant s'indueixi a ks Diputadons procn tormes semblants ais que em pica d sér Icreneia cai d Clrcol Socialista dd Nord dísfbn per haver ferit al comandant I^uig.
ïomplela saüsüacció, y pera que tothom so vicials enntre ks entitats mitoritradea pera municant que regna tranquilitat absoluta en nyor Alas Pumarifio.
d regidor senyor Gorcfa Cortés, sobre'l leLa nwva Intenció, repeldx D'Alve, fou
'
bssi càmg dols sous intüs instints ««vers La designació dagents que preseaickn ds re- toia ta conca minera.
El senyor Pedregal asàstl Bis Informes. ma «Municipalizadóu de servicios».
to te matar oi rei.
I Ws treballadors, ysn penetro l'acord Ai no eondxements y despaig do ks mercaderies
S'han format noves llistes d'obrers y d
Demà tornarf. n raunirse te comissió.
De Sevilla
Un dds trels va trnspo&íar la carrossa
igai» rodona ment, cretant que així obttn en ks Duanes.
dissapto se renuaran ds treballs en Mat
Una vegada ahi oit als que dealgin in.
Sovilto—S'han reunit els païdes vaguis- reial,
tdrfen dos beneficis: estalvfei-sel perjudici de
ks
galeries
exteriors.
formar, b comissió recifllirà datos y üi- tes y han acordat nomenar una comissió
Nomenant oatedràtic d'Historia Natural, de
dinen que oixó representa, y donar a Mjahók
Ffanaa
a
l
M
a
rroo
En l'actualitat treballen 80 obrera que no fomBrà a to vegada al Govern soliie l'as- to qual assfslirà diumenge al meting prganiB don Francisoo Aguilera y Ruiz.
lla wgada l'estocada de mort a to nostra, Sosal
pels
obrers
dd
moll.
t'Han
adherit
a
to
campanya.
swropte
dds
carbons
que
fent
intenesra
n
Pl»ris,
15.—Tek^uflen
de
Tànger
que B ha
Orde resdutoría dd recurs governatiu infefofaf, per ésser lo que tots ús es torba.
La comissió està autorisada pera adherir- rebut allí un radlograma te Casablanca dient
la nadó.
terposat per don ftra Pagès Uoveras y don
R e c e p c i ó diplomàtica
se a la vaga «neral si així s'acorda.
quel ^os dels insurgents de Zemour y HanTotes aquestes intencions ds va sortint Josep Riera, contra una nota dd registraUn grupu d'obrers apedregi l'edifici Ae a s'han ooncenlrat en to regió Olèz y ça
1 molt matement, doncs per una part se tro- ior do to Proprietal de Figueres «kawfflfli Com tots ds divendres, s'ha celebrat reto nolicia. Entre'Is guardes y ds vaguistes d temlori te Zayàn, domancut apoi an aben que tots els obrers (menys quatre inte- to trasltodó de diversos apunaraents a to oepció diplomàtica al ministeri d'Estat.
hi
begué una colisio.
^Mstes càhilcs pera batre als francesos.
L'emhoixador
francès
ha
conversal
dorafiH
L
o
d
o
M
e
l
i
l
l
a
Kssos) han complert ton derér no presen- inscripció d'un servei,
Alguns agitadors recorren to regió a L de
on
quart
d'hora
amb
d
senyor
Garcia
Prieto.
tantse al tretoJl, desprecianl així tes artinwMadrid, 16, de 1 a 3 matinada <pie
au menti el nombre te rebels.
"EI Imparcial,,
ny<s empleades pels patrons, pera Induirlos
Navas diversaa
L a llei del Banc
Enterrament
La lluita sc reduirà a tallar d nos (feto
i fa desconfiansa y lo^tir tma desfeta; y per
Eo l'article de fons que tüuto «Casos morS1»a efeclue* l'enterro de don Vicens Se- convois pera obligar a ks tropes Iraaceses
Melilla.—A casa d'un caracterisat cnbikny
Avui han oomensat ks conferencies enlitre port, que son molts ja'ls patrons que bosos», parla de Itatenlat ds que ba sigut
maniego.
quefe de to secdó d'Assumptes judi- a retiro rsc a Chauto.
s'han
reunit
ds
queies
de
Benibuyngui
amb
tre'l
ministre
d'Hisenda
y
d
governador
dd
l'han donat compto de lo ridfcoí que era to abjecte 1 rei d'Itabe.
'
.
La cohimna dd comandant Bmtort lia linobjecte d'arribor a un acord respecte de dals dd ministeri d'Estat
Banc
pera
tractar
de
les
bases
de
to
futura
raó que defensaven, y han acceptat les Ba
Diu que ks doctrines de llibertat, Ihfny
got un pou combat a Yebd Odri a ont arribà
Han
presidit
d
dol
d
ministre
y
d
sub
la
conducte
qne
han
d'observar.
tes de nostra Sodelat.
•
r perseguint B l'enendc.
d'excitar al tryicidi, fan que tala crlmens I k i
En te reunió se manifestaren diferents cri- secretari dEstet
L'Impost dels lloguers
Ahra cohimna francesa, VTgenlse atacada
Pera que si^ii un desmmiiment a la con disminueixen en gravetat y número.
Assistiren
ds
quefos
y
tot
l'all
persowd
fertat acordantse per fi formar una nova
dia y nit peis rebels, tingué te retornar al
ducta d'aquests senyors que's coníabuleai
Afegeix que peca buscar to repressió dels El senyor NaMorro Reverter 161 decidit Jinrra pera contenir l'avens de ks tropes d'aquell departament.
campament
de Macü.
pera que desapnréixi nostra Sodetal,, direm atentats de l'anarquisme se deu prescindir propòsit de suprimir l'impost de lloguer,, do ts^anyoLes.
Se
ocnmra
to conducta dds armadors dd
Conferencia
den
Moret
que son setze ks cases que estan conformes dds sectaris dedamadors y peradoxistes, puig perfecte acord amb d president dd Consdl, El general Garefa Aldave ha rebut un tetBcrsai) cpw deixaren d'aprovisionar d
Aquesta nit ha donat una conferencia h vapor
amb la justa demanda, ertsent Ics segOents cuidaran millor de prevenir ds deleides ds que ha coincidit en un tot amb d pensament
ksyamo de l'infant don Alfons d'Orieans l'Ateneu de Madrid d senyor Morat sobre boroOjteBit a bo qual els tripulants tinguePamiàs, Horiolà, Saumell, Font y Senlías penalistes y metges sociòleg.
exposat pd nou ministre d'Hisenda.
ren neoessltBt dc saltar a terra pera aprovisiodient
que no obstant havw sigut nsocndil l'invasió francesa.
Costa. Ori<d, Pujol, Guixà, l i n j W : Solsona
noraa, corrent perill te morir ofegats a causa
y
destinat
al
regiment
dd
rei,
desitja
conEn
Joaep
Znlneta
«El Liberal,,
Uovet,, «The Cataton». Monfort y Martí, CaHa disertat d senyor Moret sobre ks Corts dd nxü estol del mar.
sanovas, Culla y Rivera.
Ha nttrxnt cap a Barcelona'l diputat don tinuar prestant ds seus serveis on d cos a do Bayona.
, 1
{
Paria en l'article de tous de ítearmpte
que ara perteneix
I Aquestes cascs que accepten Les nostres do tes negociacions amb Fransa y d d pbn- Josep Zuhiele.
Digué ilús an en Josep Bonapwte, poró
condicions demostren una vegada niés, que sibto procedir qne observa Espanya.
Donaré diverses conferencies a Catalunya Ha arribat an aquesta ptossa prooodcnl do calificà d'admirable sa obra.
to raó està de to nostra part, y nosa I tirs
jr
després anirà a Valladolid pera donar una ta posició d'Armit d ctipità do to quarta
Digué que Bayona ha sigut sempre un
Dtu que mai se mostrà intranzi^nt d
afegim que sabrem defensaria amb l'enteresa Govern espanyol y se dd de que malgrat conferencia sobre polit ien agrària.
i'mfaj) pera tractar d'assumptes del servei. lloc fatídic pera Espanya y que potser ho
y energia que sigui neoessaria, y amb la pixó ds periòdics francesos emplein un Ikn—Comuniquen dc Cabo dci Agua que s'ha sigui també en d per vindré.
Noraeaament.-Actor contractat
Sof vola aoapoarja
ttgurelat que la majoria do patrons que's gualga violent cada vc^da que formulem
trobat tm d barranc de Sidi Brain el cadaManifestà que'ls que rodegen als neis ds
I/Midres,
15.—Lles
carreres dc covalls dd
peguen, se donaran compte que serveixen pretensions.
Ha sigut nomenat quefc dd personal dd vre de l indígema Amar Bachir.
hi amaguen to veritat y acabà dient que n
de joguina d'altres que no nomenem, aceepministeri d'Hisenda don Joan Ródenas, quefe ^-jL'infent don Ferran ha enviat a te Jun- to política espanyola to to viure l'íralri^i. Dcrby que havícai dc o lebrai-se dilluns, se
toran, a no tardar molt, lo que amb tanta
han sospés a enusu dc la desor^nilzació quo
do secdó dd Tresor, que en anlcrions oca- ta d'Arbitris 500 pessetes pera que piguin
El senyor C o b l à n
raó defensem.
\
regna en d sorvd do ferrocarrils.
sions havfa exercit d matdx càrreg
repartides entre "Is pobre». També ha eaitroExploesld dhwa bomba
Està con va cent de sa malaltia'l goverA to pdiía dutet te .Wadhurt, ja no's pol
1—L'Emili
Carreres
ba
sigut
oontractat
per
gat
l'infant
100
pessetes
a
to
Junta
oncarroCiudad Real.—El governador a ministre:
Companys lots: constància y visca to vafabricar gis per manca <to carbó, y al lexse
l'empresa dd Gran Teatre de Madrid
gada de construir un dementíri a to ee- nador dd Banc d'Espanya senyor Cobiàn.
Comuniquen
de
Puertollano
que
a
ks
nou
Aviat marxarà al camp de Gibraltar para te nit, sc tanquen tots els establiments.
ff1 h-La Junta
^pna cosota.
pròximament d'anit varen sortir dd poble
Més dels rels a Alacant
acabar son restabliment.
i Bareelona, 14-3-1912.
Les tropes te Bordón tallen arbres dd
—S'ha
ceJebral
amb
molta
animació'l
soc
en cotxe, amb direcció a to mina Asdruhal, Alacant.—Dcsde bon mall una gran genbosc, amb destí a ks cuines militars.
tle
Jerais.
L
o
qne
dia
«La
È
p
o
c
a
»
Pengin) er senyor Laffcur, d director don tada omplia'ls carrers que havia de recórrer
Do Grimsby oomunkpien que una Unto
que «s inexacte que'l senyor Scmprún
Francisco Fontenar y don Frederic Martí la comitiva regia. La mulli tu t s'aglopava Gontinúa regnant fort temporal Les ona- seDhi
proposi dirigir una interpetació al Govern te vapor» que navega per mars dd Nord
cks dd mar han fet que'l tolutxo «Gurugú»
nez.
principalment al Parc de Conalejas, prop
respecte del nomenament dd senyor Alba ha sospés tot d servei.
Ja en despoblat, com a tm kilóroc*re dd del punt aont hnvín de parar d tren reial rompis ks amarres. L'embarcació sofrí greus pera'l càrreg de ministre d'Instrucció púhüaverles.
pobte, va esdbtar una bomba que va ferir y aont s'ho via alsat un hixós y artístic kiosca; poró afirma que sí es cert que dit po
OonaoQÜonolea do l a vaga
greument als senyors Laftenr y Fon&mar, ko ocupat totalment per distingides dames El temporal ha causat forts es Ira gos cn d nyor té'l propòsit dlatorvenir en d debut
Londres.
15.—A Soutbamptón hi ha més
Comptes muuicipaia resultant iks d senyor Martínez.
moll Han quedat romputs Bis pals dels que's plantegi sobre la darrera crisi.
te cinc mil obrera senec treball per ta nnnde to pobtodó.
,
llums.
<
•
.,
I
• El governador, amb dita d'ahir, ha des
De confirmarse això. afegeix «La Època», fea te carbó
Ei carruatge va sofrir pans despertotes. Forses de la guarda dvü y scgnrefaJ se
res tindria de paricutar qúe'l senyor Scmlaixal els següents assumptes:
Els ferits varen ésser auxüiats y traslla- distribuïen per tota to carrera, men tres ks
Son en grm nombre ks fàbriques y maMadrid, 15, de 11 a 1 mtatinada prún portés al Saló de Sessions lo que en ds nutactures
Aprovant ds comptes municipals dc Po dats B una fonda.
que redudsm o reduiran to dubandes
de
música
recorrien
to
població
topussidtisos
te
to
Cambra
diuen
ds
mateib»« de Claramunt, Ripollet. Sant Martí Sas
Se
desconeixen
ds
autors.
Noves
d'Alhnceinos
ració
te
to
seva jornada dc trebolL
xos
diputats
de
to
majoria
y
que
de
ses
cant
airosos
pos-dobfcs.
joies. Santa Maria de Palautordcira y Tous
Se practiquen averiguadops per to guar1910.
La quarta companyia d d regiment de te Comuniqum de AUiutemes que oonlinúa paraules no'n rcsaltés molt ben liUirat l'acMegoglaclono
Censura amb dubtes als comptes mimi da tíviL
Princesa, amb bandera y música y esquakira rtgnoot furiós temporal en aqiKiïes aigües, tual ministre d'Inslrucció pública.
Se suposa que to bomba anava engan- de gastadors, sbn sitant al Pare a ks vuit no hawenl arribat d vapor correu.
Londres, 15.^—Avui ha continuat to con"Pals de Mediorn, Tavoriet y Sant BartoLa bomba de Puertollano
ferencia dels dde^iLs dds patrons y obren
xada darrera dd carruatge.
meu de Vallbona, de 1911.
A ks dotze, d vapor «Luis Vives», que
dd matf.
senyor Fontanar que sigué fe- minaires, boix to preridcncií do Mr. AsquitÜ
UliHcació dels dubtes dels comptes rie
Telegrames posteriors donen compte dlto- El rei, amb farcnlde, d capità general, tomava de Canàries, porlà corrcsp-Tmkncia ritL'enginyer
a Puertollano per l'explosió d'una bom^fbeia, de 1910.
Sembla que ha millorBl to situadó, auguverse practicat tres detencions.
d prelat y demés autoritats, ha revistal ks B to pínesa. Deures no ha tornat a wures bo, ha sigut traslladat a Madrid en un cotxe- mntse un pròxim soord
Autonsant d pressupost ordinari de Cubesaló,
cedit
per
la
companyia
dd
ferrocarril.
dsde
AMmcemes
cap
akre
veixelL
tropes
que
tributaven
honors
mentres
to
reiAcció d? l a Coajnncld
pena'l corrent any.
sou estat es greu. Té ferides en els brasLa ptossa està incomunicsKto amb to po- El
Cl aalai·l
Autorisant els extraordinaris de Martorell
Repabllcana Socialista na oonwrsnva amb on ffrapu de dames y
sos y cn les cames.
dónes dd poWc.
, ntow'a y també amb d camp moro.
J MW Martí de Torrelles.
Londres,
15.—Segons
un
comunicat
diriEl Comitè de Conjundó RepuWkana-So- El senyor Canalejas ha sigut saludat per
Segons les darreres neves rebudes de PuerU>clarant la responsabilitat de don Josep
So creu que'l tl-uis Vives», fugint dd tem- toltono
git a to prempsa, d Directori te minen lia
ha
sigut
reconegut
d
carruatge
an
cialiste,
reunit
en
d
domicili
dd
senyor
yaixius, exarcalde do Torrelles, per to reporal, 8'haurà refugiat n Tres Forqui».
ïmics polflics y pnrticulars.
d qual explotà la bomba. Té'l fusdl tren- aportat ducs sohidons: una, afirmant la sota
comptes de 1911, y passant pi Azcàrate, ha acordat aprofitar l'interregne parEls reis ban ocupat un carruatge y sa
cat y un gros forat en la pari buixa ite compotencto dd Directori pera negociar aVaixell
en
perill
oo culpa al Jutjat d'instrucció del parüt. lamentari pera celebrar en diferentes pro- han <Uj·igit al temple de Sani Nicolau, recorto caixa dd cotxe.
propósit te l'escato te salaris y que l satori
víncies actes pfiblics contra to guerra, y en rent l'Esplonada, to ptossa de to Constitució Conifla. — Entrà al port, d'arribada forHan sigut trobats trossos de to bomba, mínim dds obrers que treballen cn d feia
ds quals s'iniciarà també to propaganda de y ta dc Castelar.
sosa, to barca angli'sa «Rendota», procedent deduintse de sou exàmen que estava cons- te Ics mines sigui te 6'25 pera'ls msjors te
una aditut parlamentaria, que'l Comitè sotde l'Havre, que's dirigln a Nova York.
truïda amb suslancics de les anomenades edat y 2'50 pera to menors.
Les dames d'EstropaJoaa
metrà a ta consideració de to minoria, conFa 27 dies cpie in barca sortí dd dtat carbures.
L altra soludó admeteix quo després de
sistent en combatre ruda ment tot Govern que Granada.—900 senyores granadines han di- port y de» te alinvors ha estat «ipojanl d
l'acoeptedó integral te les proposicions, les
no emprengui la derogició de to Iki de rlgü un missatga a l'arquebisbe oompromo- temporal, Süs'jonint gran l'iiita amb Ics ones.
ncgociackns pe'rac etfectuarse prescindint dd
Jurisdiccions, y to reforma dd Codi de Jus- tenlso a fer ta guerra a to moda pera que
De Saragossa
Directori y en cada conca mim-m amb l'obtvtatlatlom
tícia militar.
no prosperi to tildilb-pontaló, comseguir que
jecle te fixar un satori mínim faivaitobia
Saragossa.
—
Continua
ta
vaga
d'obrers
l'abandoni ta faldilla «entravéta» y to suT r í h u n a l atacat
i F t S * * L· damogràíica-sanitarin dd
Els rels a Alacant
boix aquestes condicions pd treball cn d
mdnairea
a
Piesjp.
pressió de's escots.
Nova York, 15.—El tribunal d'Hillsvilfe es- londo <!'' ks mines, que'ls salaris no s'aparDeJ
Forses
de
to
guarda
civil
estan
apostades
Les
noticies
oficials
donen
compte
d'haver
pió.
Fan constar que exigiren a les modistes
tava deliberant sobre la cansa instrufda con- tin sensiblement dd tipu fixat; que to salaarribat ds reis a Alacant.
3
que confeccionin ds vestits com desitja d en ds camins pera vij^lor ais tranzcvjiis tra un kdsi'kador d aicool. quan sobtada- ris estiguin rdadouab amb to classe te treDcsde l'estadó 8ben dirigit • to Cate- Sant Pare, y asseguren que to mesonerto que concorren a ks mines y impedir d ment in va dj ren to sala níguiM amics del
lot*
ball, tnlae'l preu per joruodus y uo a preu
altres a?iieír;ils, 64.
dral els ras y d seu seguici, assistiu p es l'inspiradora de dita moda amb objecta pas deta vaguistes.
proacasat y comensaren a disparar contra | J*!'
dels
un
«Te-Deum».
—El
gavemador
he
emprés
una
campaa ^ i S sf,erna
l
te pervertir a ks dones.
ds jutges y contra tothom que se'Ls pom 1
nya pera que disminueixi to mend&dtat en va davant, amb d propòsit de salvar d
t * M i & * P V S ' * circulatori, 186; .res- Al sortir de la Catedral ha caigut un xàA Alemanya
Les
negociacions
franco-espanyoles
aquesta
capital.
fcg
torrencial.
xis aT. ZIÍ à^pa*^ 103; urinari y aneBerhn, 15.—Anit ae va reproduir una coprouc6.sal,
lo
qual
lograren,
fugint
desprCs
l·uL·r V. e•,a, Pucrpexal, 3; pell y teixit ce Com to provincià sofreix una sequedat
El senyor García Prieto ha enviat a l'em—Ha comemat d trasttat de ks oficines du la duiat al i^iiop dels seus cabells.
bsió entre'to vaguistes y to lona pública.
V^.LSTT
tocomoció,
2; vicis d. de diversos mesos, to joia dels alacantins beixador ds Fransa un mapa dd Marroc municipals ata nous locals.
En
la
sa
to
dd
tribunal
quedaren
morta
|
• Sevinghpuasen.
B. n
' 1; Pomera intontesa, 18; vclle
en d que's senyalen eta territoris que oferéix
—La Joventut Jauinisia ha orgini^at oon- d president y dos jutges y també lerit»
Eix geautormes varen ha uim (kecàr.tys,
T o ^ / ^ 5 1 " 8 » exteriors. 26; indeünidcs, " cs indescriptible.
I Dcsde to Catedral s'han dirigit ela reis Espanya som compensació territorial en la fereodea poüuque».
te giaveUit moü.a altres persontó.
resulUinl
moris «los ntinaue».
c 1^1, reuirol novament en míüng els ra.MS cotxera, acordant eaUtmar to vagi.
Kk 1»trons comvmlcaren al governador que
Z t i ? » vtnonx el servei d'ahonaments
«,'conseqüència, necessitant perstv
,1 admetrien tos ofcrtes que havien 'rwJ de feragossa, Atocant, Vateucia y alUocs Born manera d oferir concòrdia!
- l l a eigut dcüngut altre dds vaguistes
t>lxcrs qi« formaven part del gnyu que
liir agredí
00(108 cn,t a™"™ i ^ i r a n t
e policia senyor Rebollo.
—Pet haver acceptat les noves bases de
Itreboll ahirreprenguerennovament ka tasIcues tots els obrers de to íàbrico dels sel^ors Alandl y Pagès.
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L a prempsa de Madrid
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Moraacífl fle F e x i m p r

" E l Poble Català,, — Dissabte 16 de mars de
del insigne Verdi «La Traviata» (versió castellana) gran s u c c é s del cèlebre Sr. Rics y Sra
Casals. Segón: Ultima de «La alegria de la
huerta> per el tenor Rios. Preus, tarde ó nit,
1 pesseta entrada y butaca. Se despatxa n compRAN TEATRE DEL LICEU—Temporada de tadurfa. Dimars, diada de Sant Josep, programa
primavera de 191a. Gran companyia de colossal.
Opera Italiana de primisimo cartello. Inauguració, el d'a 7 d'abril.—Queda obert 1 abonament
en la Administració de aquest teatre, San Pau,
1, bis-, de 10 a ta, de 4 a 7 tarde y de 9 a 11 nit.
Z e a i r e de
Catalunya
Als Srs. Abonats a l'ultima temporada se 'Is
( E l · . X J O H . A Ü O )
reservaran ses localitats fins les 12 de la nit del
dia 17: passat aquest terme la Empresa disposaSindicat d1 Autors Dramàtics Catalans
rà d elle*.
Avui, dissabte, a les nou. Segona del
abonament a estrenes,—El divertit sainet
en un acte «Torre Torretes» y

Concerts

ESPECTACLES

G

Teatre Circo Barcelonès

Estrena de EL TRESOR

CRAH GINEMATOGRAF

Avui, dissabte, sessions completes de quatre a set t«rde y de nou a dotze nit, JO pelícoles, jo, de rigurosa estrena; figurant, entre
elles, les de gran èxit,
E L P R E S I O I A K I O NUM. 73
EL
D E L CIRCO
E L AMOR MAS A L L A D E L A TUMBA
E L H A L C O N ROJO
F S C L A V A D E AMOR
L O S CRIMEN'ES D E L A L E Y
E L S E C R E T O DÇ MARION

comèdia en tres actes y en prosa, original
de Josep Morató,—Derníí, diumenge, tarde
y nit, «El tresor» y «Torre Torretes.—Dilluns: Estrena de la comèdia en un acte,
original de Pere Colomer, «Marinesca».—
Se despatxa a comptaduria.

NINO

3

Avui, dissabte,
16, a les nou.
m
Funció colossal.
Pales sense entrada, 1 pesseta: butaca de prefe- Primer. E l quadro de costums gitanes,
rència, o'ço: mirada a platea, o'^s: primer pis,
o'iS; segon pis, o'i<^

ELS

ROMEA
Companyia còmic-dramàtica de
primer actor

R I C A R D

La reina màrtir

l'eminent

qual protagonista desempenya la Sra. Puchol.
Demà, diumenge, tarde y nir, «Els zincalòs» y
«La reina màrtir». (Exclusiva d'aquesta empresa).

C A L V O

primera actriu

c e n a Be las

Gyratjo

de

burlas

LA

RABASSADA

HotaS-Resiaurani

%

Jfergerac

BORSA DE BARCELOMA

oficial
Opflr. Dinar
[.or.dtes, 90 dies vista
26'71
—
xec
27'23
Paris, xec
7'8S
Madiidyplisses banca, •i'I'v.
0'3)
Efectes pública espanyola
Avui, nit, íun ió a benefici del G O R D I T O ,
Oper. Diner
Exit, ovació, deliri, R O S I T A G U 1 L L O T . — E x i t Deute Foter. 0 de mes (abrü). 8S'325 85'275
de Mlle. L U C E T T E Y A N E , clianiejse a voix
— —
fi fr^xím
et tiansl-rmations. L O S MINGORANCES, cè— — comp., serfo A . . . 88'95
lebre parella de ball de fama mondial, y made—
— — B . . . 85'33
moiselle LOÜISE D'AX, chanteure a voix,—
—
—
—
— C . . . Bí'90
Divendres, 32, estrena de la revista «L'amour
_ _
— a
gueri'-tout».

ALOÀZAn ESPUBOL. —

7, Í ^ s / S ,
Totes les tardes, a les tres: Gran troupe
Varietés.

niSTci'deu

Cotlaacid

7

de

La P1- Heïflo íie FAkazar
(Grandiós

èxit)

n w m m

UNOIAL PALACE. — Concerts Santoi tots els
dies. Coberts desde pessetes y%a Els divendres, bouillabaise. Diss.ibtes, raerní corrent
y vegetarià.

m

amb calefacció a vapor
Obert dia y nit.—Gabinets particulars.
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
Cobati·lm d n a d o 5 pmmmmlmm
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sis, tarde.—Butaques, 0 70 ptes.; Entrada, o'a2
ptes.—Bonic vermouth (3 actes) «La raujer divorciada», grandiós dúu, gran Toasteíf, ball
amer cà, y el pop ilar dúu dels paraigües.—Nit.
a un quart de déu. Butaques, 2 ptes.: entrada,
©'52 ptes.—Primer: Exit enorme (2 actes) «Anita la risueiia»' gràcia a grapats.—Segón: E x i t
veritablement grandiós,

-

-

—

—

S7'23
7*8»
Poper
85'30

87'75
•••••

•••••

101' 15
IOl'OO
IOl'OO

— —
—
— K . . . I0l'09
— —
P
— Amort. (I de mes (abril)..
.>
— — comp. sèrie A . . .

—

Paper

v

— —
—
— G.H.
— —
— di". series
— Amort. '.' •y· 1 ç maig)
— — comp., seria A . . .
— —
—
— B...
— —
—
— C...

—~ B...

Obligacloaa

comptat
Oper Dlaet Papa
Notdd'Esp^ prior. Barcelona. 83'63
j y l o v i m e n t
de
J j o r s a
—
Lleida, Rens, Tar
GRAM CINEMATÒGRAF
L
a
contractació
da
valors
segueix
el ma—
Villalbs a Se;oria. 95'83 9S'83 96'00
Gran exit de lei pellcoles «Un capit ' n mali—
«sp. Alm. VaL Tar. 98'00 i5'75 ÏS'OO
cioso», «El lorastero». «Presumido alecdonado» teix curs de l'anterior tanca.
E l s valors que amb m é s entusiasme s'han
—
Osca a Fr.» alt. Un.
95'85 95'5a 95'73
«Imitando al maestro», «Sobre el monte Rosa»,
«La revista Gaumont» y siscintea més
G f i l i O S m Espectacle original y fantàstic y
noves atraccions a les f l n u t a s * nomenades
el «Palau de la rialla». Grans reformes.
Diumenges, sessió matinal de onze a una amb
B s p l à n t í i t s pogals als nena y nenes.

DIORAMA

Qasfo

Avui, estrena sensacional de
la interessant f)elicola de 800

Societat

Catalana

d'Edicions

metres,

Ria la continua, xistos a grapats, situacións c ò miques en abundància, ovacions als números
dels perlumadors, al deliciostssim de les ombreles y a la preciosa tarantala de les piamonteses.—Demà, diumenge, tarde, a doa quarts
de quatre.—Primer; «El chiquillo».—Segon: ( j
actes) «Anlta la risuena».—Tercer: «El principe
Casto».—Nit, a un quart de déu,—Primer. (3
actes): «La muier divorciada».—Segón «El principe Casto». E n estudi, <S. A. R.»

La madre indiana

(segona part de la pellcola «Sangre valiente»)
«Cebollino busca una vocación», «Escuela cinematogràfica», «Los siete niftos de Écija»Venda y lloguer de pelícoles de les millora
marques.

I d e a l

Teatre Novetats
V1LLAGOMEZ

Inauguració, dissabte, 16 de mars. Primera
d'abonament diari y primera de moda. Nit, a
un quart de déu. L a magnifica comèdia en 4
actes dei llustre autor Jacinto Benavente,

1AS FDEBTE QUE EL AfilOB
Diumenge, dos grans funcions, 4 decoracions
noves. Tarde y nit. segona y tercera representació de «M's fuerte que el amor». —Se despatxa a comp'.aduria. Continua obert l'abonament a diari per 16 funcions y a dies de gran
moda per s iuncions.

Per la tarde, de sis a vuit, Funció de beneficència
Quart y últim d'abonament a DISSABT E S BLANCS
Nit, funció extraordinària estrenantse
entre altres,
LAWN-TENNIS.
EN PELIGRO D E MUERTE
y la magnífica de 500 metres.

Al mas en tortura

l

L E S I D E E S POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ
ALMIRALL,
per

SAN S&LÓN EOMEMIA—Avui, dissabte. ÚlEATRE CÒMIC —Grandioses funci ns per la
c mpanyia que dii-l·ieix el mestre Blay y
tim dia de la grandiosa pelicola de gran éxlt,
l'eminent tenor Erancisco P. Rio3, pera'l diumenge 17 de mars. Tarde, a tres quarts de quatre-, funció sencera. Per una pesseta entrada y
ENTRE
butaca, 3 obres. Primer: «MaOana de sol» dels
germans Quinlero. Segón: La chistosa sarsuela
«La alegria de la Imerta» creació del tenor Sr.
Rios en el paper de «Alegrías», aplausos al primer actor Sr. Torrijos. Tercer: L'opereta en
E n el teatre Comtal y gran cine Bohèmia, Sutres actes «La viuda alegre»; per la primera
tip e Sra Casals y cl excelent tenor Sr. Casa- perior programa, projectantse dues cintes de
uas. Nit, a im quart de deu, programa monstre llarc metratge,
cinc actes. Primer L a famosa opera en 4 actes

La gran llniía eelebrada als Estats Doits
l É M o i ï J i M É

El iiaieón rojo, fíetíina del honor

L

Contestació a Núnez de Arce,
y L'immoralitat a Espanya.

lli.
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Buenos Aires
Maig.
Setembre
Cidma.
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Lo».
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63S!>
S3*"
66,71
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Plom
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183
"
21
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13/16
BLA1
Ï7'85
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06*75 97*25

24*15
396
'0

BOR3I Y CANVIS

fttfirmaeH i i (M tia Fious os F. MAS
Ha del Mit ; n .
BorsI del mati
Interior, fi de mes
Alacants, ídem
Nords, ídem
Orenses. ídem
Colonials, ídem
••••
Andalusos, ídem
Cotons
Wn
B o r a í d a la tard*
Interior, g de mes
Alacant), ídem
Nords, ídem
Orenses, ídem
Colanials. ídem
••••
Andalusos, Uem
Bancl'Jiiaayol di l'illa da Cabí
Cotons.
NO.

S a i o i RM**
Obra Tasca
83'32
95' 18

87'00
23'89
••

de

.....
Obra Taaca
85' 27
95*10

•>..•

....

I0'48

—
—
—
—
—
27'00 ptes.
7'S»
7'05
5'4S
»'*»

7*60 (MM
—

'32'S9

J j a r c e l o n a
CAFÈS Y SUCRES
HAVRS, 13 de mon

Cafè (good arerage)
Obra
Taaea
Mars
SS'OO
Maig
SS'eO
Juliol.
82'0e
Setembre
Compradors.
NOVA-YOKK, 13 li mart
Ca è (Tlpn ndm. 7)
Obra
Taacm
Mars
...••«•
Maig
Juliol
Setembre
Sostingut

850
'9
... 827
'5
82*89
820
' 0 826
'9

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

I3'34
I3'48
I3'48
13*59
PAK%
Í 13 de
Obra
Taaea
49*62 49*61

Sucre 'núrn. J)
Mars

R E P I -ÍATJ

Regí», extr.iverje

7*80 pessetes c»Ja 11

Preui per loo kilograms franc ea»is / estadi 3 ra .11

de Barcelona, salvo rari í d !
85*27
95*05
97*00 97*90 Wtrat da sosa 95 per loo riqnaii y 1 „ p«i
23*95 23*80 100 izoe
Sulfat ferro crlstallisat
84*23 84*40 — — PoI«

nformacii dt la tota Eaïu GwssanT » C · , tarrit
Princisa, 6 l .

planes.

OUS

Encaixes da 5 bidons de ; ' i s;

supc.-fl.
6'59
—.
_
83*29 La—Trompeta.
6'5J
_
95*16
97*95
23*65 hi/trmacii di ta eaia ViUD* T Fats DnaR OG.GBOUVEDVS
» TPAVBSSA, tlassa Antic Brm, tf.
64*09
Dia 9 mon

7*48 |>.IM

p l a s s a

Pere

Fassefci

— — cristolllsit per la ton^la I is.
— — pols
— lo
—
— amòirc "/„ íroo
Clorur potvssa
«quiralent • " „ per loo
potassa pura
,
Sulfat potassa "/^ equivalent • •/„ per rja
potassa para
Snperfotfat cals mineral "r^ per n a ïaii fasftrictoluble
Snperfosfat cals mineral "/upor loo koidf jiftiric soluble
Soper osfat cals mineral "im pec loo ii^id fil»
Bricsiluble
Saperfosr=t cal óssos " „ per loo
Escòries Thomas •/> per loo àcid fos jrio salubl
Raiaita "•„ per 100 potassa pura.

Jn/ormac'S

39'í]
6'j)
Tii
6'aí
5'50
42'51
23:01
30'H
7 31
8'M
S'25
M'H
S'5)
S'M

miriiim]

MOVIMENT D E L PORT
ENTRADES

pailebot

D e Mahó,
«G-ocepción», am!>
efectes.
De Pa'ma, vapor correu
amb
càrrega general y passatjje.
De Ciuta<lella, pailebot < Cludadclanci·,
amb e e< tes.
•
D e Vinaroz, vapor cFrancolí", ï^b càrrega general y passatge.
D e Marsella, vapor cAznaKara he». i™s
càrrega general y passatge.
De Mahó, vapor correu J MenoniM
amb càrrega general y passatge.

fücüver»,

Imprcmpta y estereotipia. Fortuny. 2 ter··

Pompes fúnebres

3 4 . XTnl-xT-ox-eiltJ·t,
84
E I A . H . O S X a O l X r A .

REGAL

DENTADURES
Les mís perfeccionades y nus ecOT»»^O l l x x l o a ca.«txtí»X
A-ro^
IÓ. P E L A Y O ,
DEMANIS NOTA O K P R E ^ J ^ ,

SE COMPRA

r ^ T o ^ -

Passatge Pont de la Parra, 6 (Kc:or·a il·_

En virtut d'un conveni entre E L POBLE CATALÀ J la Biblioteca Clàssica
Catalana s'entrenaran al portador d'aquest capó les obres segiieots:
Histo ia de Catilunya, den Bofarull, traducció catalana, trenta tomos..
Cr&n'ca o comenta.is del rei en Jaume I, feta y escrita per ell mateix
IS volums
en sa Uongua natural
F.ls Almogàvers, V. de Moncada. lixpedlciò de catalans y aragonesos..
Creítonia·.ia de U Llengua Catalana. Prosa y vers. Desde'l IX slgle al
XIX, per Antoni Bulbcna
a
I,cs obr s del valerós cavaller y elcgantlssim po^ta Ausias March
i
Literatura Catalana
1
Tomes revistes
3
TotaL
34 volums
Totes aquestes obres van ricament enquadernades, essent una veritable joia, indiipcimble en toia biblioteca.
11 seu preu et de 13; |>essetes, però presentant aquest cupó se reduirà a 115 pessetes y, idc nés, se concedirà el pagament a plassos mensuals de «cinc pessetes», eaire auUe toti l'obra al firmar la pòlissa de compra.

UIN EK
desde'l jpet IOJ ™r^*Vl.
tres. proprietaris. ind^iaU y coïa"**'"'
desde'l i|3 per loo al mes.

1
(SOCIETAT

U I N b n indivises, y sobre go".^.^i.acarrnatees y toca garantia que convm.
bla de Sauta Mònica, 4, entresioi.

ANÒNIMA)

n a l s a i t i l o D - - [apilal I 1 U 0 de
Ú n i c a empresa a E s p a n y a
els a r t i c l e s y

adomos

i i e i . leríis.

que

posseeix f a b r i c a c i ó de

que

se

utilisen e n

son

tota

OScines, fàbrica, tallers, c o t x e r e s y

ram

t

desinfecció:

24 - CARRER CAMPO SAGRADO - 24
ESQUELES

BODES Ï BATEIGS

LA POMADA y ESSSMCIA A N T M Ü R P ^ T I ^ U i i ds BOT TA, prspiradsi pa
Boirell, curen d'una manera prodigiosa els brtaas^y dem -s in»l4lti«i ds U P ll psr invstsri
des que signin. Són 'tan grans les virtuts d'a^aests re a .-u, qua s tua curat amb ells personal p
que tenien' molt arraisrats els brians » oae ca la estia leaaa de pendte banys d'aigXes sulü- "^an assortit y varietat de capses y bossetes a preus econò- a j UíXiï R i n aú I
mics. Venda a l'engrò» y menuda.—FABRICA Y D E S P A K i 3), 0 W 1 FIU,
WI
roses, sense lograi corarse.
Farmàcia Borrell, COMfS DS L'ASSALT. NUMüRQ ja | cantonada al carrer de Sant Ramón).
V o l
x j a l ^ l r
toé?
Prengui després dels menjars una copet. de

Unic dipòsit:

PIANOS Y HARM0NIUMS

de Uogaer, desde 8 6ns a 15 pessetes al mes.
Càrrec àzl üsaSt nio. 70. cutresaA ,>-imet.

m m s i

- C a r r e r da Sant Paih «

CENTML: 29-BA1BLA DE CATALUNYA-29

SAHRPMA

líT'n

«*"-.>>

Tellicherry
•

JuliOl
Srtembr
Desembre
Calma.

4de

^
J,,
'1(5 ,.j

Dú 5 mar.
BESTU5
—
—
— 1912. IOS'23
Moltons cartiirenesos
n.
101'75
IOÍ'25
Port de Tarragona
O^Ues
92*75 93'2S
Booos pfef.—Comp. reg. Ebra.
Corden.
' 2'«
98'75 99-25
Foment Obres y Conslmc....
Moltons castellans
!'2s
99*50 100*00
Comp. Cot .es y Autom'·bil··.
Ovelles
—
„
~ 2'25
93*25 98*50
Siemens Sc'mc'c.·rt, In'L ííl c
Corders
—
"
~
101*75 102*25
Societ.U Valenciana Klec
Existències
escasses.
Preus
ferms.
21
Navegacli y InJ'istria
•. •. 93*23 0 3 ' »
Todnos
del
pals
p
Societat Carbons de Ber^a
Valencià
_ *
Accions f i da mes
— Extremenys
_ .
Oper. Cada acció pte».
Preo» ferms.
" 111
421-0J 483'25 435*50
F . C. Nord d-Espanya
— Madrid a Sara" y Alae. 475*59 475*50 475*75
OUS
D'OLIVA
QUEDA
Btftrm/ul} at/a tosa J. Raafa.
Opst. Di.oi Pspec
Dia IS // man
Banc Hispano Col 5nial
Els loo kiljs, (Sra consa ai
— Prestimsy Descoínptss..
And»1'1'. no"
de 91*59 a 103*09 pess^a
Catalana General de Cr Jit
T*tos·
de 120*03 a 133*03
Societat de Cr-idii Mercantil
^<,r8e5
da 125*00 a I39'83
F.CMed.aZam. yOr.a ViiO. 2»'«S 24'I9
^Aragó
de 133*00 a 145*00
Comp. Reial Canalis »ci4 Bbts
38' 25
Estació del Bogttell: Arribades . . . .
5 vagoas
rerrocarrils Andalusos
84*35
—
"
Existència....
20 —

CONEKE

400

96*25

s···

_

(5/4 3-

105*25

104*75

105*25
94*75
975
' 0 Mara
**

BIBLIOTECA CLÀSSICA CATALANA

GRAN CUPÓ

-

T,

••• ••

— tots els cent. Im^arj.
Basc-Asturià,I. • hipoteca . . . .
104*75
—
a.«
—
....
Caiifiena a Sara''ossa
•
Olot a Gironí
97'00
Companyia
General Tramvle».
— An. Tr. Bar. Ens. G.
93*03 90*50
— Tr. Bar. S. A. y ext..
— BarcBlec. On'ioH •• 101*50 101*25 101*75
94*25 94*75
_
_
(nbrlK. • • . . . .
34*50 95*00
CompanyiaTmisitUatio» . . . .
M'7«
Canal dUrgc!)
77*00 77*50
SocCen. Aigiijs Barc (juliol).
_
— — (abril), 94'23 94'00 94*50
iai'50 102*00
Comp. Gen. Tab. de Pilipi.iss.
SO'OO 80'51
General Sucrera iTRspinya...
Comp. Asfalts Asland
94'2S 94'7S
—
preferents
Toitde Barcelona, em;>. I)>S. 105'35

Dr. Ramón Torró.

200

adherides

_
tóij.
_
serleGylL
Aslarias, GaL y León, l.aS3rie.
_
_
a.» liipo.
Valladolid a Med. de Riis^co.
Madrid, C4cer. Port« sèrie I - ' .
_
_
- •a.·.

de

volums estaran elegantment impresos fy constaran

_

Mad. Zam. Or. Vl^o, em. 13*3

Joaquim Ragra, Josep Carner, Lluís de Nicolau, Ramon
Rucabado, Pompeu Fabra, Gabriel Alomar, Josep Maria Tallada, Romà Jori, etc
Seguiran

c

D..

Madrid a Batcslo'.u, directes..
_
— Reus a Rai*.
Alm. Vtl. y Tarraj, no adíieí.

N A L I S T E S , per A. Rovira §

denci Bertrana.

den J. Pous g Pagès,

LITERATURA

D. H I S T O R I A C O N T E M P O R À N I A
D E L S MOVIMENTS NACIO-

Virgili, amb
Corominas,

—

Isabel
Unses
Or de quatre duras
Or de un y dos duros
Dollars
Lliures eaterlities.
Francs
Maics

C A T A L A N A , per Manuel de

D. P R O S E S B À R B A R E S , per Pn>
HI. L A V I D A Y L A M O R T D E N
J O R D I F R A G I N A L S , novela

DE

—

_

Alfons

Montoliu,

ducció catalana dels treballs de

l'Almirall Espanya tal com es.

ESTUDIS

—

_

Canvis de m o n a d a

Volums del primer
semestre de 1912

Alexandre Plana, amb la tra-

Dilluns, colossals estrenes.

6

T

Tres llibres cada semestre

C i n e

Corts, 603 y 607, entre Passeig de Gracia
y Rambla de Catalunya.

Companyia dramàtica de

Quota mínima semestral, C I N C P E S S E T E S

Volums del segon
semestre de 1911

_

Sl'OO 81
5' 0 U o t A c a t i
53*15 682
'5
1065
' 0 I07·0· 4 OctubreSostingut
I032
' 5 103 SO
Sucre (Baso 33 pse loo»
„
95'85 85'85 96'IS
SZ
' 3 Mars
0!>R«
96'00 SS'OO 9
Maig
3 a:!
iv«
575
' 0 57'25 67*58 Agost
13'aj
62'00 62*50
,.
,.,
78*09 Octubre-Desernbre
Sostingut.
"
79
777
' 5 (8*50
4
8
5
'
0
boniuts
is
/
4
8
0
'
0
*»'00
'
79'00 79W
Socre (S«M 3J psr looj
0K,
53'25

68*25

••••«

—- —
— C . .•
•.**>
—• —
~~
O... •««.«
— — — "
"" E . . . . . . . . . . . .
— —
— dl£ series
TftulsDeute Miui, 1903-4-5... 9«'75
— , -.
— I90Ó
SS'OO 93'65 9S'e3
— «9o7
— — Reforma I9o3.... 9*'85 9*'6S 9«'85
— — Mai^ 1894 Bnsxa.
...
— — Abril 1J07, Knsxa.
— — Mun. de Sarrii.
99'50 lOO'OO
Emprèstit Diputació Prov
I0I'7S I0I'25 I0I'75
Poitde Melilla y Xa arioes
IOÏ'50 108'03

SALÀ 1ERGE - Cine y Grates 15fieiars ÍB 1912

T e a t r e Tívoli

principe

2

(EN «SI MENOR»)
GRANS O R G U E S , pel Dr. S C H W E I T Z E R
O R Q U E S T R A SIMFÒNICA
de B A R C E L O N A
SOLISTES VOCALS, INSTRUMENTALS
O JCL 33' 33 :f>
O A. T
ZJ - A .
Direcció: LLUÍS M I L L E T
Localitats: Magatzem fie Música Casa Dotesio, 1 y 3, Portal de l'Angcl.—Condicions
especials pera'ls socis de l'Orfeò Català.

mmmi

Dissabte que vfc. Benefici de la primera
nclrií Rafela Abadia. «La dama boba» y
«La 1 na de la sierra.»
Se despatxa a comptadv-ría.

SI

Demà, diumenge, 17, tarde, I V C O N C E R T D E QUARESMA
AUDICIÓ I N T E G R A L D E L A

Dia 17 de mars. a dos quarts d'onze del mati. nit, a d' s quar'.s de deu: Grans espectacles en
els que prenen part 32 artistes.
PRIMER C O N C K R T P O P U L A R
Entrada lliure. Butaques gratis. Foyer reorganissat per
servat.
T . ' o j p S o <S C3-1" t* o 1 e> n . o
] Preu únic, 30 cénüraa.

y tercer. E l monólec «Morritos».—Demà,
diumenge, tarde, a Ica quatre y nit, a un
quart de déu. «Manana de sol» «La cena
de las burlas» y «Morritos». Dilluns, funció extraordinària a benefici dels porters
y acomodadors d'aquest teatre. «La cena
de las burlas» y «El vergonzoso en palacio». Dimars, diada de Sant Josep, tarde,
a les qi.atte. A precs de nombrós públic
se donarà una extraordinària ^rremisiblement Tiltiina) representació de la tragi comèdia de Rostand

cotisat han sigut e!s Orenses y'ls Andalusos. Mines Sant Joan Abidesas....
Tarragoní a Barc. y F r a i m . . .
A París tanca l'Exterior Espanyol a 95*37;
Madrid, Sarag Alic serle A . .
els Nords a 450; els Alacants a 440; els
_
_
— B..
Andalusos a 298, y els Plates a 44a.
BORSA D E MADRID
Interior comptat
85'30
— IIde mes
86'30
—
—
pròxim
•
Amort'sabl· 5 per 100
lOI'OO
—
é per 100
E-mc d'Espanya (accions)
«50'00
Accions Tabacslera
2«0' 03
Riu de la Plats
Sucrera prelerentl..
43'75
— ordioarias
18'2.»
— obligacions
S
•
Vi'23
Francs
107'75
Lliures
27 20

Edéo Soiserï TÍIS&^Í
GRAN TEATRE DEL BOSC Graa
Tots els dies; tarde, a dos quarts de quatre,

Avui, dissabte, nit, a un quart de deu.—
Primer: L'entremés «Manana de sol». Segón: E l poema dramàtic de Sem Benelli,

JCa

ZIN-CALOS

(Els gitan s). Segón: Estrena a Espanya del
gran iós drama històric pasional en set actes y
nou quadros.

m fis la Miislca M m

1912

MOSTUa^

SB HA
' DMSTEM
PRBMPTA,

AoassTA

MATINADA

