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UTOPIA, LA DÈCIMA MUSA

Deu ens enguart de pensar en que no si- perquè es una Kguida diàtriba contra tai
gui saludabòe. Fa bé, indubtablement, com ta prvmpsa, contra la company ta de tramvies
bé l'aigua que dd cd tomba. Pró b bé, y altres coses per l'estil, però en nülg (tels
s e » anatemes, molts ddts justifiradteims,
lent taade.
Gom aquesta aigua que ara tomba y que hi trobém una demanda plena de r <V
El senyor Freixes demana uf senyor Foomple d'esperances efla camps, tot omplint
(Notes al marge do 1UTOPIA de Thoronda, estableixi abonaments anyals, senkettde pastet ea la ciutat
màa Morus, traduida per Pin y Soler.)
traís o trimestral^, com se fa a tot cirrcu,
—D—
i y a aqueixa mílfiora sembla que'l gerent ds
xz
HT SI EN sabérnt
#
No l'han fet ministre a ddn Manuel U Companyia nos mostra ffiare pn>picl.
LWtopia» de TtiomÍB Morus no as una pTfttónlo; té la manfluefut optimista d'un
El senyor Freixas proposa una fórmula,
utopia genial. Es una pueril fantasia d'home •Càndid, que fos escrit p d propi Dr. Phn- Portda y Valiadares, però l'ton fct quelcom
roott senzffla: que siguin retirats ois pisos
versat. Es un exercici, un joc, una parar gloes. Sembla d «pensum» de colegi d'un que casi es niés:
de favor que's donen y siguin, en canvi,
lllFiscal dd Tribunal SupréMlII
doxa intrascendent y poc maliciosa. Li trobo estudiant; un exerdd de classe. Qué lluny
Quan ho hem llegit d cap ea» dona^n posats a la venda, en f tir ma d abonaments.
la mateixa ignocencia de les fuitasies cientí- us trobéu vosaltres, compatriotes de l'autor,
La solució no pot ésser més pràctica 1 guanya
fiques sobro'ls habitants de Mars, o sobre Hobles, Beuthem, Adam Smithl L'«Utopia», voltes, com una baldufa.
te tares dd Sd y de I s Lluna, propicte es, com a bona entelèquia d'home versat
d
púbflc, guanya ta companyia y mxl cerAl senyxjr Portda, d creiem apte pera
a l'opereta dds avis.
y fort en lletres, una iUa fondament untta- ser ministre, president dd GonseB dd Con- tes dmpatte que obté la oompanyín desoLa terra anglesa no té anomenada de pafs tuta, uniformòsta. I n capdtal, Amanrota, la giés o del Senat, pera ser entbaixador, pera pareixerien y tal vofcta s esnwüés y «"uinq^iós
amic de te Utopies, perquè un absurd pre- «boirosa», inofensiva àSustó que voi ésser ser bisbe. Però pena,serfiscaldel Suprem? Ca- per notts qua ara no ho fan, l'aplasoment
judici corrent ha batejat de terra prosaica mahdosa—a Londres, està situada «al cende la reversió de tramvies.
aqueixa pàtria dd més alt dds lirismes y *e de l'Illa y ds diputats poden anarhl da ndi
Hauré de canviar tot: l'amabffe trantzigencta
de la més forta de te dramatúrgies. Morus, per tot, amb igual comoditat.. Qui ha vist
antecessor do Swtít en utopisme, no sab Um de tes poblacions ds l'Illa, pot dir que que l'ha enlairat tindrà que deixaria u l'esesserho en «humour». Més aviat d seu nat» les ha vistes totes, car no oíercàsen més dí- cala dd Govern Civil de Baiceona.
rÍ6me té'l caient optimista y bonhome dd fcrencta que la produïda per ia naturalesa X d «Papi tu» que li preparaba un sopnr
XVIII francès estil Rousseau, tant diferent dd terrer... Le» peoes do vestir son semnré de comiat, cóm quedarà? cóm podrà piedd pessimisme elegant de l'altre XVIII fian- d'igual forma, y no més s'admet certa par- sidirlo'l senyor Fiscal dd Tribunal SuprénaT VJmtm* m a r í t i m popafmr a T a r r m a o a a gtmem
cés, estil Voltaire
ticularitat en lo que porta la gent ossada o
ml dia da l'Maaamblam,
—a—
Ploma en roé, vols recórrer amb mi, lec- ds viudos y la fadrionlta.» El règim es pusorlck's tarà dd port de Barcelona de
LS REGIDORS car Uns majoria en l'A- bonLa matí
tor, aqueixes pàgines, que'l senyor Pia ha rement senatorial, paufarad y mat ria real, sedd diumenge que so senyali, pena
juntament de les Borjes, va'em sense tornar d mateix dia n la nit.
traduïdes amb equdla tonalitat graciosa y guint aqueHa tòpica idealització deds vells
El preu total dd paisatija, (anar y tornor),
de gentilhome que taís li coneixem? — Té-" que fou tan corrent entrel naturisme rous- dubte oonsegutr les abondaneses greixoses dd
serà de «quatre pesaatesi».
equí va, per de prompte, un passatge ben senunià y sos predecessors; d bé "te uto- •enyor de Llanza, duc de SoVeriuo.
Segueix oberta la «Suscrlpció prevta» p«ia
nostre; Thomés Morus era abolicionista, en piana pnactkaven ja linoabadó ertificiai dds
Vegb sinó lo que prengueren acabada una
SMÓO vapor a la Secrearía do 1' - nló Ija.temps d'Enric VIIII Ell, la futura víctima polkta, m plàcida armpnfa de natura y en- protesó, entre nou administradors dd pobla, dtalai^ta,
(Nou de la Rambit, 4, priTiierj Barginy...
/
dd patíboi, ont va tenir una "frase qui ens
segons explica «El Ideal» de Lleida:
odona) els dimars, dijous y difisapte^ do 7 S
recorda la de Malesherbea; demanà la peEls duUadons que's dexfiqiten! a l'estudi de
9 nit y diumenge de 11 a 1 rncití.
Por 43 mantecados a 0 60,
25*80
Illa» pera no encadamarse j
També s'admeten inscripcions a la Socrete dencics metafisiques hi estàs dispen8'
6
Q
Por
43
dgarros
puros
a
O'
2
0^
tarta dd C N. R., del carrer de Pekü, lots
—«Castigueu los lladres amb massa rigor, sats de Irobalftar manualment, però necessiPor 10 kflos de pastas « 6,
15 1
ds dies da 10 a 11 mati y Ue 3 tardo à 12
te vesties execucions excedeixen los límits ten lautoritaadó deis que maaen, o d su20 i
Por 10 i d de i d a 8,
de la vetlla, y al C A. da D. del Cvdela
de la Justícia y fins porten perjudici a ta fragi del pcMfio y idtefc sacerdots! Els savis son
15
Por licores,
I . (Comtal, 35) de I I à 1 matí, de p a ï t a r d e
una
casta,
una
mena
de
mandirtnat.—Que'ls
Gosa Pública; són massa crudels, y, totes,
y de 10 • U nit.
impotents... Per altra part, robar no es de- déus ens preservin de tal sabiduiial—La be4840
licte que mereixi pena da mort.; Hi hau- ^Srielona S ü é i i ^ ^ ' ^ , * 4 a a l'utilitat—
HOTESl
Un duro de mantecado per barba I Devia
TBIA promte s'acordi d dta de l'Asaomrà bandolers mentres hi hagi malhaTirats Oh "«Btó, odiJaor ads poetes ï Oh record de
que no tenen pa pera menjar... Vosaltreo l'austeritat espartana, tòpic de cdvinistes, ser pera apagar l'ardor de les quinze pes- Uea, ta Comissió dd viatge anum-iarà novament aquest amb tots ds doalls y inssou los primers en permetre que hi hagi puritans, quakers, jacobins!—«Los brodats, j^es d'aiguardent
tmodone d'embarcament
criminals, pera donar vos la satisfacció de puntes y randes son feines inútils.»—Y per Cl
Si per no haverse fet l'exmrsló d dia 6
G s f o r s ~ V i s i l l o s ~ J / f o b l e s ~ X à m p a r e s ~ 6 o Ix es
feries penjar... Me sembla injust privar de fent, oh boa lacedemoni, coses anatemitra- I j ^ ï L NOSTRE benvolgut amic y corrdlr algú's
vegés ImpossUiili'at d'anar 9 Tarrala vida a un home y encara més matame bles. Les lleds sumptuaris d'Utopia son pro-14_i glonari don Carles Freixas, ens ha en- gona lan altre dia, pot passar a l'OIii i na de
^
curiós carta que n a publiquém ta Comissió a retornar d bHUet-pasiüige ,
molts alhora pel fat d'haverse apropiat un ples d'un èmul dd mísüo Ldcurg. Ningú I
Edredons ~ Qobre^faules,
etcètera
grapat de moneda, car la vida humana es IrcbaHa en «coses supérftu».» Y «si un per-. ,
un tresor sense preu. Déu ens ha mand ticuter d'aquella tena tingués la vanitat < k . / V
no matar, per qué dasobeüio 1 La lld de presentarse amb vestits variats seria objecMoisès, lld severíssima, infligia solament pena te de. ta riota gonoraJ ; «artenannemés d "un
de .penyora al lladre y no'm sé avenir do l | cosa no preserva de l'^cleracncfa dd
que sols lo regísme d'una nova Llei, d'una tmpo...»—Oh teoriesI—Vostès, els homes de
religió de caritat oom la nostra, ont Déu orde, troixirítn a ta fi; ea aqueix pa fe, d
ideal: «menys política y més admintsde 30 a 6o mil pams. Ofertes: Aragó, 187, tercer, pri- ens tracta amb la tendresa d'un pare, ens seu
tració.»
fundarien un periòdic adscrit a
Compro edifici o
s o l a r mera, de 8 a 10 matí y de 3 a 3 tardo.
da permès ser més crudels de lo que per- ia bona Y
prempea, orgue d'ainteressos matemetia serho als jueus... Condemnar a mort riiais», amb d sanejat lema: <ÍNO t'emboUlladres no es legal... Aplicar la ma- Q^iisl»
El d e s p a i g d e l s e n y o r V a l l é s y Ribot r
S
Z ^ f o ^ T ^ los
teixa pena al bandoler y a l'homicida es
Pere, 5, primer, baix la direcció de aon antic advocat auxiliar O o n J o a o p M . R i d a u n a . cosa absurda, nociva a la Cosa Pública y
Heusaqui, n un altre capítol, d dret dh
albunenl Itilnnls •
^ boloaiiLzar ela pobles mel fcVners; d dret
Ipera penetrar en d Sandfak de Novl-Bozar.
Unes Unies més avall, reasurt t'etem plany de te- trctoaUar i>ca: torsa te terres mortes
I Pari de te tropes monlm'·grines va surcfs que se la completi, si es que en Ga- do tols ds «bells esperits» d'aqudla épooa: Wuproducílve». Ara si que Irobéxn, a ta fi,
El
general
Ricciottl
Garibaldi
y
et
aeu,
PeDdre
campament turc, a posta d« bol;
na lejas se la vol apropiar.
l'horror a la guerra, tant poc «humanista» la «noslraj) Anglaterra, la qui senlà l'univwpero fot seguit varen aoudírhi altres forces
Pera suprimir el dret de vaga ea certes oom humana; y la condemna de te tropeu sollitzadó de J 'aprofitanicnt, com Fransa seti fill Josep estan organitzant a Itàlia un cos oromenes,
que
rodejaren a les tropes montocategories de treball, M. Briand fixa dues amb que's Teià:
tà l'univensolització de la llibertat, aquests de voluntaris pera anar a sostenir a Grècia oegrines, entaulantse un viu combat en dl
si la guerra balkànica esclata.
condicions, ombdugues de gran importanr
que caigueren més de cent rnontenegrins.
—«Si devegades los bandolers són bona dos puntals de l'historia contemporània.
Estan
molt
avensats
els
treballs
pera
l'oxcift,
a
sabes1:
Eb restants varen poguer passar novament
Immensos
refectoris
comuns
reuneixen
te
Són moW imprecises les rotarend«s que's
soldats, los soldats són sovint famosos b e »
1. Que sigui absolutament Impossible pera dolers. Ho he vist no solament a la vostra gents a l'hora dd menjar, «a toc de trom- pedidó. Com quel govern no la consentirà, ta frontera, IntemanLse a Montenegro.
tf.nen fiats avui deds projectes que sobre'Ls
El queíe da la brigada montt-n^inií, que
obrers carriliures y d •altres serveis psnsa un govern el oomsentír l'exercici regular de terra sinó en altres. A Fransa lo mol es peta». Altre lloo comú de la follia redemp- haurà do manar secretament.
segons sembla va obrar por fa seva pròpia mltorista.—Totes
les
mares
creuen
llurs
fills,
te
vagues
de
que's
tracta.
csontar a te Corts el senyor Canalejes.
encara pitjor :lo país està ple de soldats
draata to sigut cridat a Cettigue.
2. Que, al suprimine el dret de va^p, que són mantinguts fins en temps de pau conforme al bon cànon naturista, que hem
CTÓ tenim per segur que'l president del
Awí se sent foc Incessant de canó B kt
froiat
a
Enasme^
y
que
donà
fama
a
RousConsell so proposa suprimir d dret de vagi se dongui els obrers una altra arma pera (si es permès dime pou de l'estat en que's teau.—Ningú pot pelegrinar sense Uioenda
frontera turc-monteiiegrina.
Els
millors
aviadors
russos
han
ofert
ds
dels funcionaris de l'Estat, en qual cate- sostenir te llurs reivindicacions.
troba aquella nadó); cor los pretesos heLlnterrencfd de les potencies
Magistrat De l'or ne fan te cadenes dels llurs serveis als Estats balkàaics rcnllgah
Pera complir aquesta darrera condició, M. mens d'Estat francesos segueixen lo poinr dd
goria farà entrar ais carril aires
M. Poincaré ha conferenciat novament ucriminals
o
leuipients
dlmmandda,
o
joguiConvindria que'l senyor CanaJe^a» anés Briand, en ela seus projectes — que per dpi de que convé tenir sempre llestos un nes d'infants, oom en l'Eldorado que pantà
quest mati amb M. Sesonoff.
Contestant a te proposi (ions formuludea
amb compte si vol seguir pel camí esmentat- aïro no han passat de projectes, entenguis bé nombre considerable de veterans, y la Fran- Vdtaire. Ja tenim aquí tm altre «concepte
La supressió del dret de va^ pera una — fixava detalladament te garanties que sa sab lo que l i costen de mantenir aquells fet» un altre «dichè» de 1 "utopisme orgà- S, oom sembla segur, se fa totseguit la per Fransa sobre les gestions que cal fer
dds Estats Baíkanics y de Turmiía,
«•tegorla d© tretoltadon es una cosa greu. tindrien els obrera pera fcr respectar ds remals de bèsties ferotges. Los romans y'ls nic; l'or cobra un valor absolut y no ja pu- pau ilalo-turca, la situadó de Turquia pera prop
d
Gabinet
de Viena to demanat atf.ine^ lleullurs
drets
y
el
procediment
adequat
pera
Reconeixem que'l probtama dete empleats
carthaglncsos, los syrians y altres pobles han rament rdattu o de «oenvl», de representa- lluitar amb els Estats balkànica haurà mi- geres modificadons,
que desprès de (tein:ut
resoldre
amb
plena
juatida
eb
conflicte
que
de l'Estat y dels serveis públics es «pedal
sigut capgirats y fins portats a llur pèrdua ció; té un no sé qué de dèu iddàtric, de llorat considerablement
examen han sicut acceptades per MM. Poiiv
y comptoue. També es especial y comptese, poguessin sobrevenir.
pds eatèrcits permanents (paratí exercitus>. — diable, d"«abominació» en d sentit bíblic ;
No tothom trobarà correcte que l'ItalVa, caré y Sasonoff, essent comunicades ÍIIUIKV
Faré la mateixa cosa d senyor Canalejas? Confrontis amb d capítol d'«U4opia> dedica! y es preds ferlo caure de l'altar ont recor- que s'ha aprofitat de l'actitut dels Estats dtatament a les .demés potencien.
emperò, el problema social que representa
privar del dret de vaga • nombrosíssima Si no bo fes, les oposicions esquenriste del a parlar de ta Milícia utopiana: «La geni da que fou Vedell so&at, a ta Jalda d d balkànics, fassi en aquests moments d joc
L na de les ooses que demanavnM Gnbunt
Parlament 11 haurien d'obligar.
aesatenials.
d'Utopia detesta la guerra, que té per cosa Sinaí...—No en manca ni un, dels consabuts de Turquia, permeten 11 i oon centrar lots els auslriac, era que en la nota de MM. Poincaré
clichés.
Teniu:
l'Ambició
(l'ambició
daeso.
iniqua, pròpia solament de bèsties selvàtiScgimiment el senyor Canalejas, al disseus e&forsos contra'ls pobles aliats dds Bal- y Sasonoff, dedicada a les potencies baikíníques, y contra te idees generals no U amb majúscula) es blasonoda com a passió kans. Al govern d'Italia no li hauria cos- ques, se concretés bé I objecte d'aquesta gesculiree'ls seus projectes en el Parlament, reper medi d'una frase que fassi refcrcnci»
ha per dls res de més infame que lo ano- funesta. — Pobre aiegoria de decadència.— tat pes gaire entretenir te negociacions unes duó, compromís
traurd l'opiniò de M. Bríand, contraria BÍ
de les potencies defcrrespecLa «Qei natural» (aqueix fanlasma) l'Esser
menat
por
nosaltres
glòria
militar.»
Y
després
<lrot de vagi deds empleat» de l'Estat y
quantes setmanes més.
tar l'integritat de fimperi otomà.
Suprem,
anomenat
«Mythra»
(oh
Vo'jtey,
Du<lels ferrocarrils. Y, com M. Brtand, dirf En elogi de la «mldimette» barcelonina un petit patragraf ben britànic: «Temen per puis, Bossi, y ds altres!) la Raó (oh AnacorAquesca petidó d'Austria to sigut acceptada
IPEH TELEOl·lAfi immediatament
vergonyós obtenir victòries sagnantes, sem- sis Gloota, Anaxagoras, Chaumettè, arquebisquo un Govern no pol permetre la pamlitper MM. Poincore y Sa&anoB.
blantlos que comptaries amb sang es pagaries be Gobd, y els altres!), l'ànima immortal
llimi Pinaoa porto UM TOM
L'acció de les potencies
»ció de la vida nacional, la mina del país
La resposta d'Anglaterra y Alenmnyía serà
nnc ro>« bUocbe au C·té
massa cares, y lo que més los plau es de (veritat, Robespicrreï) son, com seràn en els
Y l'indeSensió militar de la patriai que ocaHa arribat la resposta d'Anglaterra a ta coneguda probablement demà.
colto flour da»i 10a cecuv eclolt
vènoer per artifici o engany... Es pròpiament dies frenètics de Paris, lefi normes eapdols de proposició francesa sobre l'intervenció de te
kioiiarien determinades vagues.
bandarirett*
A la Cambra b ú l g a r a
c'aat la f a l l t
exclusiu de l'home feise superior al seu la vida utopiana; y està vedat negaries, si bé potencies en el conflicte dels Balkans.
Sofia, 6. — La «Sobranie» ha acordat por
No hem de negar l'taiportancía d'aquests
A u . ra Muaaai (Mimi Pluan)
contrari sense altres armes que la paraula hi ha flibertat d'op«nar. (?) Els sacerdots
^giimenis. Al parlar de tes vagues en els
Les potencies s'han posat d'acord, pera aclamació, enviar tina salutació (ralenisJ b
'fTvefa púbijCS| M. Briand venia a dir: «Jo Uegireci un dia, ja fc temps, en te pla- y l'astucia. Els lleons, ossos, síngtors, llops son inviolables; y ds temples son obscurs, que'lsrepresentantsde Rússia y Àustria prop Pa/ianrtnts de Bel^ado, At n is y CcUgne, y
aprovat un ukuse proclamant l'estat de
sento en l'éjitma no poder reconèixer en nes d aquest diaii, un article que versava y cans s'han de servir de la forsa pera Kui- replens d'Una litúrgia pròpiament catòlica, de les potencies balkàniques se concertin ha
sàti
lar,
y
toies
les
bèsties
són
vensudes
per
te
y
propicis
a
conservar
«d
temor
de
Dèu»,
'"la sa amplrtut el dret de vaga en els sobre la serietat de la ganl a Catalunya- Examb l'objccte de fer la gestió convinguda
«qui es (com podia ésser altra cosa?) princi- prop dels Gabinets do Sofia, Belgrado, Atenes Després hi ha hagut un curt debat sobra
íerrooarrüs y altres serveis anàlegs. Emperò, plicava son autor, com al retornar, després traces de l'homeu
iXikase re!aiiu a la movllita'ició.
fil una vaga d'aquestes amenassa amb en- de Uarga ausoncia, d sorprengué l'actlnu ms~
y Cetigne
Entre línies, ja ressurt de tot aquest con- pi de tota virtut..»
El president dd ConsdJ ha exposat la
íonzar el pafs, poden mirarsho els gover- ria, preocupada do ta gmt d'aquí, serietat, cepte la profonda diversitat entre la Gran
Els representents d'Austria, Rússia, An- acütut correcta de Bulgària, obügadn a la tnOf
nants agnb els brassos creuats? Doncs sd afegia, que no havia notat en aïfres paisses Bretanya y d contincnl, per la qual ha poglaterra, Alemanya y Fransa, faran una ps- vilhzadó davant de l'actitut amenassadont
de Turquia
en oerls moments im govern no té més que acabava de visitar.
gut manfenirse sempre l'esperit d vil anglès,
tió Igual prop de la Porta otomana.
El gov em !:\:'cnr—ha dit—te plena concienl*
rt^nei que anar contra la vaga en un serAquesta serietat ont la més dol vàurda fins en mitg de te guerres més fortea
Els preparatius militars
Y aquestes son te notes de viatge d'un
ria de l'extrema gravetit d'aquesla mida j
vei públic indispensable, lo lieal y lo no- es entre les nostres dones.
Per6 Morus està lluny de pertànyer a la utopista
|
Les
darreres
noticies
dels
Estats
balkàque té la seva «Utopia» y ha volde la gran responsablütnt que contreu, perla
ble es odvertirho abans als obrera, diries
Una d o » jova té de riure v té de moures. psicologia anglesa que l'opinió admet com gut contrastaria amb la terra vetusta creada nics indiquen que segueixen activament ds conth en que'l mon dvüisat 11 farà justícia,
clarament que aqueixes o aquell» vagues
a
típica:
vull
dir
que
no
es
lo
que
sol
Agilitat eaperituai y física alhora.
per ta burgesa Entesta dd canciller y víc- preparatius militars, sobre tot a Serbia, aont recondxent eb infructuosos esforsos realitOc són legals. Més val aixó que haver de
Remerqueu com te dones que saben riure anomenarse individualista, y més aviat anun- tima d'Enric Vlll. aquell Morus qui tou la concentració militar s'efectúa ràpidament. zats pera i manteniment de ia p IL
Pwwedir després enémcament pera rwentar y beSlugarsol» escau mST-or ta roba y s'adap- cia fa l'esperit d'un Robert Owen: «Mentres
Tots eb queies dels partits p>vernamenA Bulgària la mobilització haurà acabat
en d marllrologi apologètic dd P.
Una va^ij
persisteixi d «Dret de Propietat» (IX men- cantat
tab y d'onosidó han expresat ta sevu soll·
ten amb més ductSitat les modes.
,
d dia 10 d'aquest mes
Rivadeneyra.
—
Pe*
Baedeker
d'Utopia,
adaritat amb d govem, excepte'ls soctalistes,
L'emineut polític ínancé», com se veu, sosté
Hi ha una tradició que val a Ja dona ca- tres lo diner sia'l parpaJ amb que's somouen questes notes votanderes reflecten la guia
A Montenegro se pot donar ja per aca- motivant ua petit incident
u". P111" 00 vista absolutament Uógio y el talana tota mesura y ritme; res ten oontrail totes te coses, no crec que te nacions sien mental d d meu pfis a través un pals ont se- bada la mobilització.
El projecte oe movilització ha quedat aprososté amb una franquesa plausible. Sens dub- en aquesta tradició oom les actituts hiertli- governades amb justícia; ho seran per forsa gurament no tomaré...
A Grècia els movünenta de tropes se fan vat por adamadó.
te, oi senj-or Canalejas plagiari ds argu- qües que algunes s'tncUnen a lluir, y que d'una manera injusta, perquè sempre te
GABRIEL ALOMAR amb més lentitut
Notes de l a prempsa
mento de M. Briand No obSaat, es evideni te cares series, quasi seques, de te qui's coses millors seran posseïdes pds ciutadans
Impressiona de Turquia
que'l cas de Fransa no ps igual al cas donen vergonya de sentir alegria y d "es da- més roins, lo qual serà causa de que's for«L'Actión» diu que matoat les dcclarackoji
Recordem que Brissot, el famós girondt,
Constantinopla, 7. — Se considera des- optimistes que ahir va Ter monsieur Sasod Espanya Y al no, esaminonmho serena, tar en fiança rialla.
min en tots los Estats innombrables colte qui(1) ia considerava
,
com a robo la propietat, con- cartat d perill de ta guerra.
nofl se creu que lo que reté an emiest prop
ment
Y heu saqui 1 motiu d'un elogi an aquestes de gent agraviada.»
forme a una idea tòpica de finals de segle XVIII.
de 11 Poincaré es la gravetat de fa dtuadó
Als
clrools
ben
informats
s'assegura
que
L'«Utopia» es ei Jlibre d'un erudit, d'un traduhl VUlofia, edició dr Berlín, 1781
Si bé es cert que'l» perjudicis causals deüeioses midinotes baredonines, ornament
dds Balkíns.
han
acabat
d
preliminars
de
ta
pau
VtamPW un» vaga de oerts-sorveis públics són de la ciutat, qual exemple oíerím com ama«Le Matin» y «L'Echo de París» diuen
turca, quedant pendent no més un punt.
S?" consideració, hi ha especialment en ble reactiu contra l a serietat invDAora.
que vnd es esperada a París larespostad'AnSe
creu
que'l
tractat
definitiu
serà
Erma*
nm CruealiÓ m aspecte militar. A Fransa,
Teniu; eHes bé passen prou presumides
^aterra a ia proposldó de M. Poincaré.
Hà, totes te combinacions hagudes y per dins de 15 dies.
«•picst aspecte es trescendental, importanr per la Rambla, pd carrer de Petoi, fins B
«Le Gaulois», en un despaig de Soòa, diu
haver d'aquesta oltosa panacea pera curar
^«un gravíssim. A Espanya, pel contrari, Jteperjmae als entorns de l'Universitat; edics
Clrcnlar t o r ç a
que Rússia y Àustria faran avui prop dd
te criatures anénriques, la mare llur l i diu: Constantinopla, 6. — En una nota circular
binet búlgar una gestió enèrgica a bvor
ben poca gravetat
no s descamponetn, no perden mai son ritme,
A PLOGUT ahir y abans d'ahir. L'aigua
—Volo orxata maco?
enviada'l dia 4 als embaixadors otomana
la pau
auposcon, per exemple, una v a » general tot això no es obstaoLe pera que'l riure
ha caigut tot avui pausadament omplint
se declara que res gestions verbals fetes pds
Eb niaris de Viena diuen que monsieuf
2» ferrocarrils. Un dels primera ^ o t e q u e apuntí ben sovint «n cds seus llavis 7 per
—SI
de pastetes els nostres carrers.
a Fransa seria deixar casi indedan- cert ben espontàniament
Y 11 engorxa seguidament, una culíarada representants de Tes potencies, no han pro- Bertcbold va notificar ahir a l embnixador
duït l'eíecte desitjat
de Fransa qus l Au .t ii-Ilongría s'edhereix •
«a nn<»>, > 7 - » la ràpí-ía mobilitzada
Rés
dd
món
ens
molesta
tant
com
d
hno
de
la mandrosa emufcló.
Eles y dls pardals de ta Rambla, les notes
b proposició francesa rebli va a l'aedó 00.
«exèrcit serfa impossible. En un moL'exdtadó
popular
dels
Estats
Balkànics
aquest L i tenim ràbia, perquè ta Beig fe
El noi so queda amb ia boca empostada ha repercutit a Turquia, de lo que resulta mú de te potencies.
més eúe^ies y origrnals de Barcelona.
d*. ^eriJI irrtm,ficicn^ *
geneEb diaris efemanya diuen que Ituibedó
Fidels a la tradició seva serven heróka- la vista, perquè'ns embruta'ls pantalons y com d U prenguessin ta mida d'unes dents una dtuadó d'extraordinària gravetat
ral carrilera duria la R^níblica íranoeBa a ment
perquè, cambiant d ooíor, ena recorda l'E- postisses. Una dol sor com de mores d'arbre Si les potencies—afegeix la droutar — DO d'Austria to tingut Hoc desprès de certes
lalo^-fa sense malgastaria.
prenen ininediatament mides conminatorte modificacions en la proposició francem. uf»Han trobat la manera de posnrse, amb me- mulsió Soott.
l'esvaneix Crida, ofegantse:
A Espanya, que no té damunt seu te raveüóa instint, entre te veïnes foUes y te
se corre i perill de quo la guerra esclati " t que les potencies bràn una gestió caSi'l bon íecíor sapigués la mala voluntat
A... a... a... aigua!
ira pera evitar b guerra, peró no s conM
abans de que te potencies aa decideixin
ten"-865*8 i,,,ernacioDals que tenen altres po- piudenta
que Ji portém a l'Emulsió Scott..!
Beu, glopeja, se renta. Durant tota la tar- a imervenirnl.
prometen
a locaiítzarta si arriba s esclatar
A ^
'"aspede militar no la pot espantar.
ABEL HUC
«Le
Madn»,
en un despaig da Turín, diu
No
n'han
pres
mai?
No
ho
provin.
Raja
des,
troba
rastres
d'aquell
oèi
de
fetxe
enA la frontera turemontenegrina
,no tenim a la Irantera cap enemic
si senyor Giolitti anunciarà avui en d
de l'ampofia com si no volgués sortir; amb ganyador.
P ^ r t i a l-nguai,.
Viena, 6. — Comuniquen de Fisa (BosniaX
oseli de ministres la condusló de la pau
mandra.
Ne'n vol mai més. Ni d'emulsió, ni jto a la «Neue Freie Pressoi, que una briaida halo^turca. Eb dde^.U d'Italia y Turqufa
BS":
deíxant aix'5 =P*t' cal dir ben alt,
monlcnegrina va pos-cr ohir d riu Tara, esperen a Ouchy te instracd'ms deíirüúves.
Es d'un groc-blanc, fastigós. Té un gud orxates, ni d'aixarops.
<piel senyor Canatejas no ho oblidi, Corts, 638 (entre Passeig de Gracia y Claris^ y
Creiem que l'Emuisló Scott ea d primer
deo
JrBtrt«emi·ato nosaltres l'opinió Plassa Molina, 3 (Sant Gervasi). J S o l i e l c dols, dolcíssim pera dissimular tots da aldiiT.iu
",· ^
U c q ^ q M a mitges, ^ . z - u a o x x i c v . O s t x x t , P l c t x a o , tres mals paladars que porta dintre.
pas envers te begudes seques com cspya,
PANAL,-ETS• Turro(r y
de cAn LLOP1S. avd Casa Rovira, igual hons que »«
'•«WDU· muiitao, y
ï »
^ -KTtolí, " V i o l a t y " t T l o l o x i o e l o
Af noi qui refusava l oji de (etwt dq bac» caralfo, wüke, etí.
r O l i a endarrera. Sombrerers, números 5 y 7. Telèfon, número tjtt-
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Del Govern civil

INFORMACIÓ [imaciíí iteCataimm
BARCELONA

Cl Governador «e'n va
VARIES. - C h m S ^ i w ^ . ^ 0 ^
E! senyor Partoia se'n va difinitivament
r«a, aquest mes U com^Sl,pcÍ8 d^e.n
Aques&i simpàtica Associació, es el efamperar Sembla que "to seus electors demanen ta sepresencia en les properes tasques parlaP a s s a d a t a v a g a \ * n * * • nu tferm y ea pnogr^w. E s «fe jos- als seus socis «n cas de malaltia o a Ihira va
«««.Per la guar.la urbana.
e' nZ
menurtea,
y, ell, aprofitant l'ocasió de dei' tida que ae reaanozca así y por « t o aaep- tamiUes en cl de defunció, però sigiient molt
-El
senyor Tafall, proposí , ,
Fia alguns dics tingueren lloc en d Mu\ Ahr, com «steva ja previst, tomaren al to y •gmd^zGo au (eli'·ítedón con motivo reduk «I nombre del* sei«s iniüvidus y fani- xar el càrrec, després do fe solució, per ell
apoteòsica, del conlicte carrifer, s'ha dt-ci- seu PedLófjlc Experimental ds exàmens de així, que amb tn.*ru dol Go,,,,.^ ?^or,]i
*••'<.: lots «fc obrus oarriteires de les Cora- de W soiuaón dol confllcto ferroviario.»
fcnt t'exermple d'Importaiitl&siïnes Associa- dit per anarsen
teiSafl?^
«te £
scHon
de la carrera d Enfermeres T ^ - Certi de CAdi^ ^
asnylcs M. S. A. y Nord. HI hagué algMrt»
AÍúr, parlant sobre fe seva marxa de Bar- riques, preidits pd doctor Marian Balllés govern, interessan lo a -oiKedir ., Ve H
—AI Kí^grama de Wuilactó dels senyors cions periodístiques, sancionat sempre amb
perits entrebanra que (oren so*»if4onals desn»tia general als pnso* por ^SL?"* ï'n^
el »eu merescut èxit, els nostres companjns celona, digué, que no sabia't dia txe, 6i
«UKÍB amb la major naturalitat J bona vo- Sedó y CWviet. «1 senyor PKsldcot del Con- •e proposen organitzar un festival deportiu bé creia que I Govern l i atendria! desilg y Bertran do Lis, delegat regi do P"1^,™
PollUm ,
oeU de Ministres hb contestat amb el p&kmi·L
.
d estar a Madrid e les primeres sessions de «nsenyansa y degà d'aquesta Facultat de Medestinant
efa
productes
que
s
obtinguin
pedecú.u, per ta directora del Muteu y a ta
L estació de Vnavm. que per estar sjíiiiuto güent díspaig tdc^àflu;
Q'.ÜTXES.—RnvAn fenll , i ^ . .
ra construir un fons de reserva y pogucr ta noia etapa pur anientana.
víWKla iniciadora d'aquesta important ins- vdns de fe po-a
En
l'entrevista
de
fa
tarde
amb
perio^ d\™™
^
n Boc nWs « w o n x ^ U y « s e r més yan ol
«Sólo por corrtpBrüHa con persona» ooeno remeiar aquelles neoessi'ats.
el governador confirmà que se i no- titució; don Emeten Vargas Brugucas, di- an aquesta port se noia en IW»*. . í u *
M'ec, dona aquefla nota (fe rkfe lebrosa bntodrs, pwes desde el prima- ènstante han
Xením la (erma croencia de (pm. tant ds dfcrtm.
b fe nostra du lat, tom* al moviment dels laborado por saíwalones de concòrdia, acep- importants dements que a Baroctona prac- menava Fkscal dd Tribun-ü Suprem, com rector dd Liceu Pedagògic de Xile, y els xos fdSbUami quo. de bon Iràs. n„ J'^'fotdden efa telegrames de Madrid
^ abon,
doctora M. Font de Boler y Faneras Mun- dan B tom era aharw.
dirs «lAfriors a fe •ag^
to an feikit&ciÓQ. He cumplido modes ta- tiquen efa deports, com els que senten àficàó
—El
carrer
de
la
Creu
està
com
Després,
parlant
de
fe
sevu
marxa,
di^ié
ner,
profeors
dd
mateix
y
que
tant
desOwros, camions, Teloob do totes menes, mento con mls deberes, be consagrado dia pol sport, donaràn son «aliós y gjiei 6t»
en Itoè trobaria les consideracions y interessadament han contribuit a I obra de una veritable riera d'dirües dn «..IJ^^** en
triaven novamml ei PïwrfB d lmbd, re- y ttoohe a pweçarar por métodos prudentes apoi a l'obra que s'intenta reafatinar a bene- que
l embinen y d malnSenen
que
electes que ha trobat a Barcelona; mie tenfa
lomantll aquella noi» alegre y •orollo· del poro sin debiUdadts que hubieran drshoor fki d'aquells que per sport pro|«giien un un veiilable sentiment de deixar la ciutat donya Froncieca Rovira.
No podria evitar* aquest llaaimrt
fcfhuJl, nervi de liquosa y torfeiusa (tels rado al Poder publico, ta soludón aicanza- y altre dia, les veulaJgcs dels exercici» fi- nostra, per ta qual y per les seves coses, ha
Diumengde tingué lloc on d propi Mu- tade, senyors de ta comissió de l - o r n ^ f * "
foKea
v
<k. rVeparando pera el pervenir paz defíni- «os y meroés a iq|iines campanyes tant stm tlj^ut y sentit tant interès com pot sentir seu, després do brillants exàmens de ReEn I nterior toraaren també! xiular de les Uva, ^wvntüBndo los intereses socwlcs tal conseguit que crexes^inun barceloní, interès que sl l'ocasió « pre- vàlida, d solemne acte de ta reinrtkiò de
ESPERANTO. - El primer del ^
sabrà demostrar d'avui en ondivant Utuls d'Eníormera Tècnica a favor de l « s'obrí d .nr, 1912-13 f«pel1m,*' ^ «
ferometores y el «mr y w » * ^ vagons y oomo es menester, pero ampnrondo de preEl Sindicat se proposa realitzar d 17 de senta,
senyoretes Aurèlia Bonet Alabon, Teresa mes y domes, cn d lornl y horus tl»
bennes, efa dnrrore amb Vtarteiior a'sIaxicuS soníe y desenvobinndo pani el porvenir Ins- novembre pròxim un gran festival atléUc- per tot Jo que a ta oiaitat inldressi.
u'n'
El senyor Portaa. a les preguntes que Camps Mestres, Teresa Arribas Alonso, Teo- I M classes <ia a càrreg de l'in el
que VB seves CBKS (temostraven pel triomf titu riones fcvorables para d personal terro- imt htHíife
ae li feren sobre qui podria esses- d seu dora Ifiigo Fuentes, Vicenta Sanz Barrera, lessor senvor Preses y estàn orcanii^ l i
•conseguit
víiuio, gjrantlas que Juzgo ha menester. Aquí
l enitat loval d-ralecí», ,
W(Pol**<i**V*f
Com que fora difícil cosa, seleccionar efa Bubetitut, contesti amb oomnireis y evasEn Ves·dó dd Nord, no s otmegué tant el "un les mismos eteroentos radicalçs reoono- dos millors equips, se requereix d concurs aives, dicnl que no sabia qufn era'l pensa- Salvadora Bigas Ribó, Romd Mar'iués Sauch
,
Ifcnvi, perquet paro oP l»vfe agut abso- oen que hubo on el Gobiemo gran energfe dels llegidors de la prempsa barcdonií^, pe- ment del Govern en)aquest G(» y XP*; ignorava y Frandsoi Forn Rovira.
lut con» • ! M. & Au
k
para preperarso y gran serenídad y prudèn- ra que siguin ells qui mitjantsant un plebis- qui vindria a ocupar d seu Joc
L a Comissió Pro-Presos invita D tols els
para reprimir, basta d punto de que, cit designin als ONZE MILLORS actuab ju- S'esmentaren algune noms, peró en difküZeïtgramts cia
NOVA ENTITAT. - Com a con.*n«
delegvís dds Sindicats obrers a ta reunió
mtvo tos repartidores de pesquin es en li mi- gadors de (oot-ball que existeixen a Barce- gra no cen po^ié treure rés en clar.
de varis treballs que's venen
' EI president del Consell de mfcristros ha bteristos, no hay un presó, y salvo un maque's
odebrarà
el
dia
9
dd
corrent,
a
dos
Visffes
po^ient escull i ríos de diversos Clubs
avensar mtc proiieiament se eoiistih,U*m
Barrtestat al teVcgmma tedicitRcàó del senyor qutndsia a qui&n dentro do un túnel estro- lona,
Ahir visitaren, entre altres persones, flene- quarts do deu de ta vetlla, en d local aquas'a vulu ta Jovastul b. N. R
a ^
y de diíerentes aacianaUtats.
dd
paner
ds
Fenent,
24,
segon.
Busjres amb el següent;
pearon una mano, no hay un herido. Mil
A Tac* do cons* u ió probublen»». L.
Amb els onze elegits y ds o n » jque'fe lalmení pera feicilar al yo.o. n .uot p«J ia
soiuctó dd conflicte csuriier, d Bisbe
\ «Su tciegrama me cenanela
la injuslicà» >taffea tajs fauenos y queridos amigos.»
assistiran aLuus aiiU<s nostres de
' ^
•eguedxia en nombre de vots, se lograrA IBUS
de
Barcelona,
C de Muntada, Albó F., Gar--Pateix de l'estómacT No té pnaT Di- dilerenls oomponyi do Maaró.
e* 7,
Bon que. al pereoer, tué Juz^uto ei que.
formar dos potenttssims bands que ser&n, cia Faria, Fiscal
rAudiencta, vescomte gereix amb dificultat? Tè ga^rilw, gastralDomo dignlsimo representante del municipio
Vanc* d'accedir als precs d d Sindical, efa que eteo de Güell, d Jutge do
de les Dressanes, comte gi:i, dvspepsia, disenlerto, úlcera a I estómac,
l-ESTA MAJOR. - Aque^a ^
.
de Berodona, tuvo «i honor y el gusto de
EJ pwsVIeBrt de l'Unió Ferro^íarfe, senyor tuarin d «match» de foot-boll a que'ns re- de Churruca, Cardenal, etz.
dilataidó de l'csíómac, neurastenia gàstrica, fe fes» major d dta 23 do S o t a m à 'l4
ttrigirle.
I
ferim.
Ribalta, estigué ahir matí al Govern civil
D e S a n i t a t fgiwnta amb dispepsU, una malaltia dels in- d segttenl programa
'V ftmb
Mi actitud no Ha verfedo; pensé entonen pera conferenciar amb el senyor Portela,
Invitém efa Ue^dors d d nostre diari, a
Dia 2 2 - E l dfe eitlgué quclrom ^m, .
testins?
Prengui
l'«Elfxir
Estomacal
do
Sau
S'encomana
al
senyor
arcalde
de
Prwnià
y pienso ahora, que uqjs, dentro de Ja eiqid- amb M H do resoldre algunes dificultats que quants sentin simpaties per les pràctiques de Mar ta necesfàtat d'activar fe recolilida
Uns va («nre alguna ruixadeta per |0 T
kk*! y del buen scnbdo, sin rebasar los Ifrni- hi havia en el rrsSabüment da serveis de ta deportives a que participin en aquest ple- de la oasamen» dd Cementiri arros-jegada de Gaxloso y se curarà en poc temps.
dd prograu a se «.«riinl'l primer núnJ5
les que ta situación de fes empresas irapone, ttnja de Giroma a Olot
bdstit, omplint a l'efecte d boTrtí que in- pel temporal, empícant desiotoctants pera evid tir al bla:ta
'
wroi
El repart de la comèdia en dos actes y
tivorecer a equellos etementas ferrovtaxios Les dificultats han quedat resoltes, pesta- sertém a continuació y que pubücarém en tar contagis.
A les tres ds fe tarde, vami errihM ,4.
en
prosa,
orifjnal
de
filusíre
comediógraJ
ïuàs dignos de proteciión
Orleons, «Marià» y «Seràfic» de Cand v 7:
• l'arcaldia de Sardanyda
blintse per tant el servei en aquella Unia. edicions sicoessjves, podent eninegarlo o re- taSeR. comunica
Benavente, titulada «Amor de amar», Arenys respectivament y la btuxtQ ÚWÜM
O. autoritzant í'enterrament de les Jascinto
Como esitonces, creo que exigir sohicàones
métrd baix sobre dJrtgit al Reductor deporque s'eslrenarà'l pròxim divendres, dia 11,
k fecha Eja, wgüia una inmorookla desoon- —Com ete serveis del tnm econòmic de Gi- tiu d EL POBLE CATALÀ en nostres ofi- despulles del senyor don Manuel Planas en bai\ ta direcció deL primer actor Enric d d Regimenl d'Alba de Tormes, eseni im.
mtnm ta gentada tpte acudi a l'estadó nan
fe
cripta
de
lig'esia.
raré
B
Olot,
s'han
també
renuat
efa
de
Man•idoretión, una desoanfianza injusta batia
cines, carrer Sent Pau, 6, praL, o bé a la
en d Teatre Romea, es d que aalnlark».
S'ordena a donya Mercè TXisquete ta rea- Giménez,
resa a Bet^t, Marlorefl, Igimlada, y d cro- Secretoría dd Sindicat de Periodistes Deporfel Gobicrno.
segueix:
Els Orfeons acompan.ats per la Baalaffl.
lització d obres que evitn l'ontollament de
«La marquesa Rosaltndtu, Rntefh Ahadta; ganís y nanos, so dirigiren a fe msu dc h
Con» entonoes^ estimo <fie sin fe taterm»- tnalera de Montserrat, d qual ha restablert ttus, Barberà, 11.
aigües
en
el
carrer
de
Denta
de
Sant
Gervasi.
«La marquesa Cèlia», Josela Cobertas; «Ris- vila pera salu-kur a les autoritats, rantml àmli
fción del Parlamento srrta imposibte dfacu- ete trens que havia eospés amb motiu de la
El Concurs que Is dements deport tus de
cias, Isabel G.a Xíbà; «EI marqués Octavio», molia ^ tesa. afinaiiò y ^ust «L/HhniieB h
-nmnom pnba astSafi |s- '*svs*jàat» saf aoo
Barcelona prestin al Sindicat de Periodistes
Josep Sànchez; «El capilàs Rodrigo», En- Senyera», qne sigué. molt aoíaudil per b
to en (pie, ne&ttivas injustos, eagte*an aoDeporüus,
ens
consta
que
serà
writaüenwní
—En l'oficina mantada fel Govern dvü Aïric Giménez, «Laura», Joaquim Pacheco; «Me- gran conoorrenria que acudi a la ptissa y
los de tmperio que al poder ejcoutivo Je rant fe vagfi, s'hm aplegat tots efa documents •grail
doro», Rafd Torres; «Pedró», N. Rovira.
que desde l'esta.ió ds se^ita. A im quart
•fen vetfedos por feoompetenota.
telegrames, (fetes, acords, ressenyes dels mí1,"acció se suposa a Fransa y en d si- o dos de sis M comensó l (Con-ert a l'cnvetàl
1 No hay que decir ouanto egredezco u cn- ting*, eU., ctz., (ormant un expedient «fun
gle XVIII.
de l'Assodaao Nscionalis'a, s'omi.U l'env*.
rtfioso y entusiasta ieto^amBL»
La gran reputació de l'autor y les satis- fet y el passeig hi havia Ja Banda *jue *a lo.
yUt Interès dooumental que ocupa dotze
Demanant c à a t l c
factòries
noticies
que
hi
ha
respecte
al
mècar nlgnnes peases fins prop les 7.
i—A\ tcU^ama que ks Societats Ecooómi- P61» d'uns o»»0 oonlímetrta de gruix
EI senyor Eüdi ha acotfit novamenf H l'orde l'obra fa que diàriament se registrin
A los sd.—L'arriba! la del jiano. L'fcstaiií
Wies dalgipen a l E x m senyor President del *k™an7 <« ' « ^
'aBoÜ!ctí de votadd d'EL POBLE CATALÀ oaide pera que, o imposi un loorrocriu a certs rit
molts encàrrecs de I oca i ta is en fe compta- y carrera pròxims esa en Inva.lits per uoa
CoraeH de Mfaiistn», amb mothi de ta fclis I Aquesta documentadó aeri f J B r * r t J / a W.- f•
«mpliats de cèdules que tracten grolierainent durta, pera 1 dia de l'estrena.
immensa genafe com poqvics vegndes hatermenaciA de ta rag» terrovinrta, aquest harfe d d Govern civil y en e&a hi ha datoBj
•l_públtc, o be'ls fessi instruir expedaeaL
víem vist Arrivà d Irea y salta dUano.iist
Immmlurm mm mmt formmr m i m i contestat amb el següent d«T»"g. (feigU al molttatere&santey temps a venir donarà/ «»"•
En vista de ta regularitat en* que anuncia de l'estadó amb graus esforsos y ei publio
També ha (lemanat que s'enllesteixi de•fmot-iim/lm
BmrmmimmmT
una
Moa
de
l'of^anitzadó
de
que'i
GovaW^J*fr
"'••"•'·
els
temporals
del
primer
y
segón
quadrant
•en>-or Caliwot, president uo.·VkfUai dd Fopressa l'expedient fe instruït a un data sussa'Uiia amb un llarg pi<nmcnl íc nnunsah
la Societat Astronòmica d'Esienya y Amè- dquals
dvil ha disposat aquesta vejyufe.
dits empleats, p d mateix motiu.
Buuit dd IVabell Nacional:
i ,
contesta amb soludos de cortesfc y
rica,
eh
pescadors
dd
Poble
Nou,
han
soticiPorter
De la Reforma
ptaja
a
ta cnrmssn que U tenien preparada
•—El
total
defe
trens
y
viatgera
efecutata
tat
per
medi
de
l'Associació
de
Pescadors
' UA \ t y a !»• demàs seAores Brmantes dd
al
peu
de
l'e^ a ió.
Ha
sia»'
pegada
ta
casa
número
7
dd
caDt/ensu
«La
Armonla»
que
s'extengut
fins
a
dita
barfeie^ama con que a última hora de fe tar- desdert dia 25 de setembre al 6 d'octubre
La 00rallivn molt vistosa M H i ds princèrrer dels Arcs de Junqueras, dels senyors riada'l servei ae previsió de temporals que
da me honran. reitero fe nuta daoera ex- en les Unies de M. SL A., fou do:
Uitfn
_
amb tant d'éxit té establert l'Astronòmica. pals carrers de fa vife amb direcció u la
Reniu y Ros, 3,408 pams, <ó,200 pessetes.
Trena: sortita, 70 y arribats 71. Vj
tresión de ml aatiiut por fe «erenidad, ta
La torroenta que va comensar d diumenge, ptassa pera sdotiM- a les auoritals.
Davanters
Ela
aspirant»
a
Mcrtbenta
•torecàóo y fe firmen» con que han prooe- 26.967.
Ales de«i <te la nit hm'ionarenobGhiesj
dfe 6, al matí, bo havia anunciat amb més
Eb aspirants a escribents han demanat de 12 hores d'anticipació la Societat A. d'E. fe oompanyte d'aficionat del «Centro ObreDd Nord Ékio en fes compirios fcàmües de ta h u d ^
ase se'ls dnngui sou d'escribent de pfend- y A. y dds sous efectes ne parin doqfteut- ro* va represenar en d lond de l'oguaTreia: sortits 125 y enibats 113. Véajaera
p fentyviaj-ta. Jamés d Gobiemo bubieia
DBT jB cwe tan servei de tai, o béfcpiese'ls ment ds telegrames in«rtats a la prempsa ció Obrera d drama en tres adés y un pró,
1
feensiglio con nada que en to màs mínimo 37934.
doneui ^ rals més com als aspirants de fe
«Lo gat de mar*.
TotaH:
679
trena
y
64.901
vfetgen.
nermeso ni jpresteglm a todos intensa rofauaEn la Secretaria de l'Astronòmica"s reben locDfe
aoocaó d'Ensanxe.
.
t
23.—Lo tr.a dx del pltres anys rercatooefio, oomo Vds. muy bien dtcen, por aer —EX nostre confrare «El Baix Peradfe»,
tele^ames
ds
les
diforentes
Estacions
dd
Lo del ferrocarril de Vattlrar.»
•iles»,
aardaiies, focs ar'Jíiiirds y bdis ala
•er<rei
ocununlcam
que'l
temporal
stm
defrenda muy demontal de iusü.ia y de oote- diu amb motiu dd pasaaH confdcVj carriler
lj» comisBiO de l'o ment ae leunfeà fcvui senrotUat de conformitat amb l'anunci y que tres envelats.
•ton social. Nadie tanto oomo yo ocnooe, ntractar de fes fefnacclóns comeses per degut a l'avis suspengueren la seva sortida a
Els balls molta animats y moll IKaVs.
No obstant d mel temps que Ma, «Sunacta- pera
«La va^. dds amUeineB, ban alumentat d
precta y «edma tes altes dotes e importanlrs
rempresa del fcrrrxarril ds Vallirana tn'er- fe mar les embarcacions de pesca
Dta 24.—Va oomensor la festa com els
(B
se
fu^ren
tota
d
s
partits
anunctata.
•ervkios d d senyor Partefe. Yo he apafettato Mfeo v Ifenimoiió per nostres carreteres,
oepSat varis carrers de Sans.
dies hnteriora amb «oerca-viles» per la BanFins
ara,
•lortunufement,
nos
tenen
noCopa
Valentí.—Com
fe
d^uèieni,
fe
dfeEn ta reunió dd dimecres tractarà do fe deies de que hi hagin desgracies personals. da. Serien les 4 d» fe tarde qup mentre, h
on ciertes momenCos quizàs tudo o inliaiwl- especiaimr·rtí per fes dues de Berodona, ta
urquesta «la Principal de la Bisbal loaife
pnte. peco me lo imponfe mi defaer, ne lo d» les costes y ta dd interior que aquí> putiren d primer team de l'clnternectonel» obertura dd carrer den Ganduxer.
d segón dd cBbroelona». No hi msfetf O i v e r m o s
feoonseíaba el éxko mismo de tan gestioneB bifurquen. Automòbils, cotxes, tartanes y al—CAMISERIA SANS, BOQÜERIA, S2 Es- Sardanes a la Plassa dels Gremis d« Pescadors, comensà a ploure seguim a la pluja
bonci'fedoras. Ahore en d Parlamento adop- tres camialgeB de passatge^ 7 carros de trans- pes fe gent que sfespeniva sens dubte pel
Amb motriu d'haver rebut algunes quelres pecialitat en camises a mida.
un espatco de trons y llamps tque feia Jrwkt
de part de varis ydos dd Poble Sec, |et tinent
fcremos garantfes para que los obreres oon- port, passen oantmuajnent per nostra vife, mal tempa
El fe-iomf tom pd cSbradona» que l o t aroalde dd tfertric» senyor Val'és y f u «Is,
Avui dimarts, s'estrenarà en d Teatre So- Vista fe cura que'l temps havia posat jf
ri^n todas BS mejoras compatibles con fe despertant fe curiositat dd* Tdns. Ha pasper lo tant no podia baUarse a l'eavehu
lazonable estinsción de aus as(«raciones y sat gent de tota mena en cotxes y automóUfe, dos «gods» sense queia seus oontearto pa- se presentà sen·ve provi avis, d passat dissabte, riano, la sarsuela en dos actes «La Reina dd les empreses o comissions decidiren kr el
Albaicln»
que
va
tenir
un
gran
èxit
en
d
a
dKa
ba^iada.
y
va
poder
comprovar
la
reaguessin
traspassar
fe
porta
barcelonina
laqguraremos tamhlén por medios legales hinttes que eren a estiuejar, viatjants de
bell B ta sota per feperar N vwprc y bcrlcn
L'equip vencedor estava format per en litat de ta d~nunda, per quant se vegé oWi- Teatre Còmic de Madrid, amb Lor<-to Prado prop J a les vxat quant arribà ta noí+i-ii que'l
fe knpudbòlidad de ta re^dfdóa de becbos comera, toreros, entre d3s d «GaLlo», y Cfes
y
Enric
Chtcote
Josep
Josep
Bcrgés
d
primer
çat,
després
d
amonestaries
severament,
a
rePerta (U), Lorca, Tudós Castelfe, PoMà, Vela
puàl los oourridos, que tanto (feào feficren un bisbe, ignorém daant.
ionvenir a alguns industrials per defraudar actor y Director d'aquest teatre junt aanb vent havfe tLmt eb envelah a •arra y Cn reaSi ta vega duia aerà ocasió de que tVata- Beftè, Sanz, Martínez, Akéntafa y Espelta. desceiacfement en d pés.
fe fe vida econòmica de Espaflaa.»
fe Onda Pclj^-itos Pujol s'encarreguen (fe Litat no sols els i»via tirat n terra arno nw
La nostra més coral felkiiació als VKauebWxlu
serveis
regufere
d'automòbils
pera
"l
donar a conèixer els protagpn&tes de l'obra ho havfe destrossa! lot 1 entem». pals y veíee,
Au
alguns
d'olis
els
hi
trobà
monedes
de
—D. Eduard Martatany, Gerent do fe Com- f r i i l f l r , y flores aederadra pera les mer- dora.
,
,
dels senyors Larra, Jover y Castnllo que estre- les làmperes dd enlllume«inl fetes irnsso^ds
cinc
y
ocu
cèntims
enganxa·tes
sota
les
ba•nyfe de M. S. A,, ha dirigit a les soctetete oederies. L'agencia AlxoLà y Gesti de oostra
Copa Chidad.—L*«Aven9» y «4 tMarfi- lances, en periteflid dd pubUc
nada a (terreis de la temporada neèsodà se- íanalels amb els que toi el passois eslava eneoonóraique* d aegOnnt teiegnuna:
gueix
represeetantaeamb èxit a Nladrid ont llumenat desde'l dia abans corrien SCÍIE»'^
neno»
{dguyn
da
15
minuta
que
lattaven.
vife, aquesta setmana ha fet anar carros
-.Lfee vetns dd carrer de Sant Joan (Horque'U oubrfe sols amb l'armadaraj
! «En todo momento me hanfewpirattefaàr W Barcelona, (Pon* tomen abanwfefe de builos Com que nfegú feu d desitjat «goeJ> fe vio- ta) han soücitat l'adob urgent dd paviment aviat portarà cent representacions. En d re- paper
port prenen part ds piincipak artistes ds les parades de Gra que hi havíeu iusal.ukti
Wmmta d cumplindento da nd à-aer y d ly encàrre^.»
torla'B donà als «mw-dnenca» que com ne qua fes phijes han fat intmazitiabJe.
desde 1 dia 21 quedoren desfetes: en fi tol
i
^—» »
r. . 4 — fe casa AsuLsurà a l'estrena son autor senyor quant hi havfe d pavseig dc pnrades y lobjc^recordarà'l diumenge anterior havfen fet un
Jover.
IgaML··
U» portàtils fou dess-uit per un vent lainu».
A oonSnttarló íuiteren d Gimnàstic y SfeL*
de DetensaIndustrial y oomer- pat; no quedi rés en peutexceptuantunpn·
dhim, guanyant aquest darrer per un «goafe
dal ha rebut dd senyor Icfeda, Inspector votat
El dfe 25 je JK» W •va haveTtcerra^les: unigeneral de Duanes, fe se^Oent comunicació
d cap opositor no muaelx les oondicicoe • 0.
CAIGUDA que ta pública pera coneixement dels ínte- oaraent sardanes d pesseta por la Nova ArLtmunffet «roatoh» Barcelnna-Espon)'» tant
deaudeob
momia de fe Bisbal d dem f i y u p*go
»
' v v
Estant juganl w s nois en d pont que ressats:
El qüestionari podrà solidterse a ta Se- bé'S celebrà.
W-undant d bell a l'envxaUt dels «trot» l *
«Concedit
per
l'Excm.
senyor
Ministre
de
u Saus etravessa la Riera de Magoria, un
cretaria de ta Cambra, y oompendrà 38 temes Hi havia regular concomenefe- '
despaig de paquets connerciaJs per gant ds joves u ia pesseta y Jos noies P'SOp»La Cambra de Còrners do Barcelona ha d'Economia Política, 50 de Geografia EconòEla «beams» estaven compostos, com sc- d'ells anomenat Josep Borsa Bruno, de 13 Hisenda'l
vfa,
meritima,
cn aquesta Duana, a preg ds seies de fe cadira.
publicat una oonvocatoria a opodaUxe pera mica y Eatatística Comercial, 31 de Dret Mer- fueix:
p.nya, caigué daltabaix, praduintse una fe- l'entitat que V. digna nent pre>i(feix, solsaCom que en aquests dfe» va esdolsr la
b oonoeaslò de dues borses oomercial» peca cantil, 19 d'Aiaiud, règim duaner y tractats
Bercdona—Aramburo, Irirar, Armd, Ro- rida fren ai genoll dret
vaga dds earrifelrw ds forns^rs tinfflerg|
ment
mentres
cSurés
l'anornilitat
ea
les
oopensionar a altres tants joves amb objecte de còrners vigents a Espanya y 34 de Càlcul ntzky, Massana, Green'MaB, Forns, Rothiguez, El ferit fou curat en d dispensari dd muriiisdoQS ferroviàries per fe frontera te- (lo qnedarse o n^ncar a
v molts oqwn
de que puguin perfeccionar a l'exbauger ta Mercantil y Teneduría de llibres.
lots
obtoren
per
queda
me
y
esperar
l'endernà
Sted, Altack y Peris.
rrestre;
y
arafaada,
o/ortu
iadamcnt,
la
vadfetnete.
•ova pràctica comercial, ai mateix temps qi-e
vdentse
per
lo
tant
d poWe més coiKorie.
ga
originaria
d'aquella
situació,
pregó
a
V.
Per
VnEspanya*.—Cofoi,
Requefa,
Marinè,
La Cambra facilitarà als pensionab les
estudiar lo; condicions mercantils de tes ptasACCIDENT DEL TREBALL S. se digni advertir als oomeroants y fe- gul en aquest dfe que altres hnys.
cartes de presentació y leceroanacóó que pu Ponsà, Casellas. Plat, Fhrriois, Salvo, Beu;
ees y fomentar nostra exportació.
En d dispensari de Santa Madrona tou d ««rials a (piins pugui interessar, que ea lo
gul obtenir y e*imi necessàries y ademés Passani y Mal] or qufn.
no's despelxeràn a fe Duana do
Una de dites borses serà pera fe plaasa aolldtorà dd go-,-ern altres recomanacions
Pel mnl estat del camp, y pd fort v^nt auxiliat l'ecnplcB* de fe Companyia de tram- successiu
Barcdona en regim especial altres patiuMs
Be Turquia europea. Estats Balkànlcs o Rus pera cónsub y representants.
que regnava, d partit no fou pas lofeleren- vies Joen Mani Gonzàlez, ds 44 anya per comercials nue aquells que haguessin siguts
•ta meridional y laitra pera ta piassa do
que resultin pensionuls deuran estar tant que s'esperava. El resultat fou d'un em- presentar ferides contuses en l'avantbias dret enrarregaís uns el dfe d'avui, devent els del'Extrem Orient que ta Cambra dlegeixl. enEbrelació
amb ta Cambra, pro- gtt a 3 goata, entrats per en Plata, Mallor- y coll y a la mà esquerra, de pronósüe més entrar a Espanya, per les Duanes terresLa primera estarà dotada amb ta quan- pcrcionanlli constant
D E L A BARCELÓ NETA
iníonnos ds (Wmni so quin y Ftaaaani per l'«Eapany«ji y ds dd reservat, produïdes a ta canetera de Can tres, habitades a l'éfecàa
titat de 3,000 francs y ta segoia amb 4.500 brel cometsquants
«Barceferaü tots tres pd jugador Steel que Tunis, davant de l'estació de Vilanova, al
de
la
plessa
en
que's
trobin
Deu
guajdi
a
V.
S.
molts
|anya—Barceloí»»,
•niwb, com màximum, pegideis per mesa- y envkvr quantes Memòries Judiquin con- tou l'Únic d'ells que hu coses admirabtef,. c'mreli d fil protector del cable déctrio dd 7 d'ooubrc de 1912.»
dep a l'avensada, S'abonaran adtsnés ds gps- vonients y per lo menys una cada semes- El partit se repetirà.
tmnvta, en ocasió d'estar Dctejaní. ta via
El dlmnenge prop possa' tingué lloc Pinau- mmm·n d » vimNm ml Otmpmifaai'l
fe» d'anada y tornada.
—A Badalona llu llu ren ds pifiuas dd del mateix,
fee
sobre
importació,
exportació
y
circumsMòdio públlo gratuït
pr-ació de la Soaetat «EKÜU arttedet. amb
Els aspirants deuran reunir fes
«ChtalSÍ y dd «Badalona». Triomfà aquest
tancieu
comercials
que
puguin
ésser
d'inteAGRESSIÓ
U..H
vedlaita
li'ei-ari-musiíal
en
la
que
caneondiciens:
darrer pa- on O&HÍÍ B 0. El púWic em escàs
A fe plasta Major del Gol, un subjecte taren es utlides composicions les senyore- Nw, gorja y ordies, a càrreg del doc"»
Ser espanyol y haver nascut en fe dr- réaL«s pensions se ooncedatm per un any, y d ptutlt fou moít oburrit
tes Ramona l'acareu y Estela Torrents y el
agredí
a un ferroviari reservista que duia senyor
eumscripció de fe Camina ds Comera de
Fiancfeco Moren, tots ds dilluns t
Ernest Reig acompanyats a piano
Tir
rieres
per
anys
avensats;
peró
fe
Camel Is—tal, produintli varies lesiens.
Barcelona, o haver residit en dfe més de era podrà sospéndrdes als sis mesos o prorr la distingida professora senyoreta Marta
dimecres, da 6 a 7 tardd.
deu anys o haver cursat els teus estudis rogaries per un o dos anys més, segons les
La tirada disposta p d TV Nacional pm. Al preronlorse alguns agents do l'autoritot
ivalillo ünguent tots ells molts y mcresiuts
comercials en ses escoles o acadèmies.
grupus
mi'iars de tota ds cossos de l'exèr- I agressor va fugir.
ephudiments. Els senyors Segarra. Ruíioncircumstancies ho aconsdlin
Eb egenls interrogaren a un dds pre- dss y Torrainadé Uealron bonixrueí poesbu MdaUka ds noto, a càrreg del doctor M>Haver complert l'edat de 20 anys y no
cit donà'l següent resultat:
Les
persones
que
desisgin
conèixer
més
Roig y Roig, to» ds dMluos, diniesenta
que resultà ser sogre dd fugitiu, y que feren moll apteurhden. Després se posà en
excedir de 30 en primer do janer de 1913. detalls d'aquesta convocatòria o ae la racions
Primer premi (125 pessetes); don Oferí
oes 1 divandro, do 9 a 10 W
Aquests eretrems deuran acne·.lltarse en do- sobre algun de sos extrems, poden dirigir- Snàrez y Josep Conesa; segòn premi (100 oom se negués a declarar d nom d'aquest, esceno la comèdia «La tnohd h de ^nooa», qus
d u representada per la senyoreta Seia y ds
cuments que acompanyfe a ta sdicitut A- se a fe Secretaria de ta Cambra, Passeig pessetes): Rafd Moyano y don Ignasi Pfe. va quedar detingut
Senyors Corberò, Prous, Segarra, Tusqueto y
questa's dirigirà al president de la Cambra dHaubd, 11, 12, principal, tota ds dies fei- aencia; tercer premi (75 pessetes): Vicens
NENA MORTA Davolillo y en la quo princiailmem ta se,
iïmns dd primor de febrer que ve, tentse nen, de dos quarts do deu a una, y de Vergara y Lloonard dn fe Iglesla.
ü a matrimoni vel del carrer de Pallars, nyoreta Sala y el Senyor Corberò tingueren Modkuna general, a càrreg dd doctor L h *
constar en dia la pta&sa out l'aspirant deu fet» a sd de fe tarda
La tirada pera gmpus militars de Cata- número 232, se presentà al dispensari dd ocasió de lluir les seves {jraas fecultats pd
tt Nogués y Gwri, tots e» «HU"*disfrutar fe pensió.
hinv-a disposta a eunttiawyiò donàl resul- Poble Nou amb una nena de tres mesos, teatre. Com a fí de festí tingué lloc un ^ d l
dimecres y divendres, de 7 •
de
societat
en
el
qwi
l'.ílemenl
jové
va
pas-,
Els exercicis d'oposició se dividiran en
tat segiXent:
a fe qual fe mare, al voler donar li d pit,
«nr un m'ò moll dwortit Ei president don'
dues piirta, comprenent ta primera d desenIVimer premi (125 pessetes): Rafel Mo- r'navta trobada sense s§iilits.
Antón Cantallops va donar les ^ v i o s per
rotllo oral, en un plas de deu minuts, d'una
yano, Miqud Borquero y Ignasi Plosencta; y
EI metge dd dispensari declarà que fe fe seva assistència a fe concurrència, que
papereta dd qüestionari treta a la sort, y
segón premi (100 pessetes): Enric Aporid, nena era morta.
y msfettfe. d r to dóna. a
omplia a vevar d local, feqml sortúdtanmt
Els lamparers^Una vnga Vicens Versarà y Lfeonard de fe Igk&ta.
fe versió 3e tres caries al francès y d'alsatisfeta d'una festa tant agradable.
doctor Jt Vfcedo Bonmali. &
S'ha
obert
una
'enquesta
sobrel
particudd
La
Junta
Directva
de
fe
Societat
de
Lamtres tantes a iVnglís y l'alemany, a opció
lar.
de l'oposilor, qual text castdlà serà pro- pareis, IJautoavrs y Llaiuners, posa en ooefe dimara, dijous y disaaM»! m 1
En l'Academfe y Laboratori do Cfencaet)
CAPTURA Mèdiques de Catalunya, Portatenisa, 6, prlnposat pd tribunal, d qual órterminarà d nelxomcnt do l'otlcd en gmeial, que'Is coma 7 tanta»
panys de fe casa Vdfe de l i . Roca Farriols,
Ua guarda urbà capturà ahir, al Pla dd dpel), comensarà'l dfe 20 dd mes corrent
teauve de duració d'aquest exeiticL
Una errada involuntària ens feu dir ahir Psfen, a nn td «Machinet», lladra profe*- un curs de Tècnica general d'Hislologfe hor- Asfetanda B parts, s cíneg de fe
Els ^ « w a » en ois exercici/ d* fe primera s'han declarat en vegi per sdükuifet a un
que'l nou periòdic «De fe nostra vida» es afenal, que «cah&va de furtar d rellotge mal y Fatològica», a càrreg del Profc&sop
part podran passj»«- als de la ae^ona, que company injustament despodit
doctor don IJuie Celis PujoL
•oa donya feahd Balnsa
h^jd
Esperém do tota que oompltràn amb son orgue dd Centre Autonomista de Depetk- al vd de Badakrrr Aig-feu Pons.
aeran. Étal·iutlfe per «afWtt y m l'espai
Pcra'Ls
que
dísiígin
síyuirlo,
queda
oberdents
de
Barcelona,
essent
així
qu*
]»
M
dai
devor
abstenintse
d'anar
u
treballar
an
aeb
dijous
y
dissabte».
*>
11
•
ds Jras h^rw de dos Venes extreta •
ATROPELL ta desde a ui l'inscripció en fe Secrotarfe
Centre de Dependents de Sabadell.
mall
•ort dd q-eR-tionari; una conversadó ea fran- fueixa casa
A U* 7 de to tarde d'ahir, en d Dispemn de l'esmentada Acadèmia.
Gwiéèm
qaet
ha»
sc-St
simposarà
y
que
cès, de VII* a deu minuta de duració, aanb
Sanin
Madrona,
de «
nm «
u m ^ . . , fou
,ou «auxiliat
u u w un
un home
nome de
oe
L-habill'al dels mestres dels partits do Mad tribunal, y una altra de fe mateixa du- fe Vda. de Farriols y el director dd talles
K, snya, nomenat Agosti Miquel, sense do- teró y Arenys de Mar (Rürrms J7 v VSStZ
ració on alemany o aagléa, a decciò de no cscoltsrAn la falsa pcu-laiia del «mantono
LES PtLDOEES OTLOHÚTHÍïïS
«Hustració Catatom». — Variat rosuital ndl'oposilor. cont.stxió durant quinze minuts Fortuny, encarregat de ta secció de ifeunerfe meio d aquesta setmana constituint una v«re nsdU, d qoal presentava frachrra traumàti- garà ds havers <tel mes prop noffca
de
la
Ühèa
dreta
y
anvutecaò
dd
tercer
teró
desde
B.ut
de
9
i*
1;
a
WaÀnou
J
s
J
dia
que
es
d
causant
dd
conflicte
y
d
que
ha
a pr-gunles dd tribunal sobra ta producció,
Informació de l'actualitat, no descuidant Ics dit dd peu esquerra. Estat greu.
10, de 11 a l i , a Arenys de Alar, eí dta 9
transport y aranzels dd pals que bagi ma- despedit o tet defiílwür a varts dignes obrers notes d ant que tant l'evakv-aru
Laccident
fou
causat
p
d
carro,
d'aquesta
<fe 1 a 2; B Sant (Celoru, el lii,-. 9,'de Oalflï i
y
que
oi
una
veritabc-j
y
seguida
causa
de
Firmen d text tís Ecnycrs Cordeu, Fortuny.
jiilestoí pnsforir l'ooositor.
. ,
dol Of. omXAKT
BouliiH, ttmmm y Famós
^ matricula, 7471, que menava J. Vataro, en) , .r . ;A r. .
La pensió oorrosponent se cencedirà al perjudicis per la oasu qu» l i dona i sou.
d
Itarald.
L HVÍÍÍ.0!;65,11131 r-,M*** **** General I
Per
avui
prou.
Ja
setém
més
extensos
poRcponcix
el
ktdLed
número
vint
de
1'«Emque en cada llista tingui d número 1 y
n ta clorosi. pobresa dc !»og. • " ^ ^ ' s e t · *
reUéu
aquestJunfe.
subjecti' dd qwi pordà:) primera comarca de I'«Àlbum GeEl pacienf, desp^-. & cuml. vm& a l'H»- ^ S S S ^ Ï ' ^ t ^ ^ ^ ^
cu?nk desarrcglos periódi.ai. etc - 1 .
godra oo concvdiRe a Judici dd tiifeutaj i aonl
«s tade
culpa
de an
tol—La
nera! dc Catoi'unyttó. en cure (te jyibüaiciò. gital abde,
,
Vmsià, MendúàfcaJ, 21. ft^ai.
i·.er totTrreuvArc .'.cl Tc.urs.
^Capaa p«r tot arreu y
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C R Ò N I C A D E
[nformncló d ' C s p u n y DESPRÉS

dtedptjna y portaria te pérA» do Pautort» Aquort darrer se refugià na te r n * tmmontana y eta «ütnes dos ea Cbntarinea
necesasra pel aerxd doxpíoadd.
^
En quant a ta retotegrarió dets vaguistes.
El mar ha ürat a te platja un bot amb
direotor que's Impossible admetre a rems y un Mtlva-vtdos por.cuvuetkt a un vaiois, porqué hi ha que mantenir en els *MÍS xdl de g «vra
El vanor correu «Vicente PiteVA» s- U va
llots al personal qne'ts substituí
Respecte a les mollones, disuè que I"acx«p- trencar la caden • d'una ancora Seu»- deixar
el passaigc maixài vuixell a Chul.rnvs Deatarles ser ta la mina do la Companyia.
pies tornà, deixà ta oorrecypundcncia y doEls directors de companyia*
sembareài pas.-wtgO.
El lemcxral ha impedil iMrribnda d\in vré.
Avui te reuniren ds directors y neptesemen el que devien eml>ai'-ar pera ti:'í»"a•ants de les Companyies ferrovtaj·tos d'Es- xell
darso a ta penínsute dus catqttadiuiis dd ivjipanya pera canviar impressions sobro la so- nieot d Alfons X1L
lució de te vaga.
Els rea nits se Hicilnrcn do rscabament
Madrid, 8 de 1 a 3 matinada
STia lamentat d senyor Canalejas de l'ac- dd oonllictie y roconegut-rem que'I Govern
El
Rald
Valenciennea-Blarrlts
OW en que's coloca la prempa conservadorat ha procedit amb respccte'l dret y amb recSan Sebastiàn, 7. — De BiBíTitx que Pftj
ment que i gn^rn s'ha entrogat als vaguis- titut y energia en les mides de previsió
D'Aucour arribà alü lermei» n el raid
l*B 7 *Itres. coses per l'IstiL
Al tractar dds projectes de IVei que prepo- viador
Aixó- deia el senvor Canaleias—es tirar im1 Govern algiuis expressaresi inoertitot Valenciennes-BiwTitx, que va f»*- en sis hores, set ndnuts Ireinla s ^«ns, després d haver
llonv^ al foc y sembrar discòrdies en mo- pt-r no conèixer son eleans.
aierrisat a Parla, Poiticis y Burdeos
ments en que lots deurien avivar els semüAlgú exposà sa exlranycsa de que conelD Aucour ha guanvat la ooi« Pommo-y J
monts ocncilfaioris.
xin tals projectes ois cariilaires y no'ls co record del mon en «sí recorregut du di-.uuu-ia
Telegrames oficiala
neguin les Companyies.
eu un sol dia.
H governador d'Almeria participa a! miTambé's digué en te reunió quo ora d'esEl Govern civil de Barcelona
nistre de la Governació
vaguistes y la perar quel Govern ting'ii en compte ds caCompanyfa dels ferrocamls dd Nur no nan bals extrangers que hi ha invertits en ds
Quan d ministre de ta Goventació rebé
poíW: arribar a un atxsrd pierqué la Comals periodistes aquests l'as.set,aien pera avopanvia ha manifestat que no podia accedir ferrocarrils do nostre pafs. que no podeu rigunr qui serà nomenat gpvei iiador de Barconsidi'turse
com
cabals
esfSBiyote.
al ba-llai dd napatos oriaen dd oonflicle»
aoment de jornals y despedo d'esrpiirols.
Pera puntualitzar aquests extrems s'acordà celona.
El senyor Barroso digué: No insisteixin
visitar
demà al senyor Qajvaiojcjs y al minis'-*n despolx ofbial d'Al^ecirus dona comp'e
voslés;
res puc dirloK, porqué enoara que
d'haver no·ifl.at ets obrers de la Unia del tre do Foment
ho tenim pensat fa bl'a sotmótrdto a l'aferrocarril do Bobadilla a Algedras l'acord
No n l ha per tantl
provació dd rei Demà li donaré compte
do pe rar la va ja.
i
STia ordenat que's tasi dcssegulda peta y d hi està conformo, quan vagi a desEI regiment de ferrocarrils
enviaria al rei b proposta de recompensa polxar a la tardo posarà d docret a ta
El «Diarlo OÍI.ÍBI del Ministerio de la Gu»- pels strveas prestats durant la vagi de carri- firma
rra puSLia el R. D. reorganitzant pi Regiment taires.
Ademés de l'actual governador de Sevide rerriKanils.
Als miHtars se'ls hi donaràn creus de Car- lla «enyor Sànchez Anido s'indica pern goVa acompanyat d'una rdadó de les emproves ferroviàries quo constl'ireixen la zon\ les 111 o d'Isabol ta Catòlica y als homes vernador do Barcelona d que ara ho oa
de Guipúzcoa senyor Garcia Bajcx
afeca a cada companyia y en los línies de civils condecoracions müitnrslea qmls podrte» fer pràcüqies els Individus
A l'inspector general deferrocarrilssenyor
El p r ò x i m Consell
de traGdó de les oompa-ivies actlvw.
Morales se l i donarà una gran creu. ,
El
Consell
do ministres que's rvxmirà deEl Regiment do berrocanils constarà de
Les precaucions
mà en d ministeri de ta Governació, covuit companyies.
Segueix encaro b vigilància a Ics finies rn ensaxà a dos quarts de cinc. du la tai de.
La jminera companyia comprèn les BOfèrries, però un xic disminuïda.
gQenls Unies y kilómelres.
L · a r a n z e l dols cereals
So diu que no s'apressarà d llicenciaDe Barcelona a Saragossa per Lleida, 366
Idlòmetres.
ment dds reservistes.
No es cert que'I ministre d Hisenda pej>
De Monistrol a Montserrat, 8 Idlòmetres.
Sembla que les precaucions seguiran fins ?-i devor ets drets aranzolaris dd moresft
De Manresa a Guin Hola, 71 14
que les Corts aprovin ets projectes de Ud Lo que terà, on vista dd preu que han
De Mollcrusa a Balagtier, 26.
referents als ferroviaris.
el cansat ds blats, seré rebaixar en 2'50 pesDe Sel^ui a Barbestco. 20. I ,
setes l'impost transitori sobre son araiud.
Els t r a m v i a r i s
De Tardsenía a .Jaca, 133.
De Barcelona a Saragossa, per Gaap, 344
En te secció d'Oficis Varis do ta Casa
De CoraMa
De FH?bla de Hljar a Aloaflb:, 32.
Corufitt, 7.—Regna exd'ació amb molia
De Barcelona a Tarragona per Martorelli dd Poble ont figuren associats dnc conls
empleats dds tramvies, s'ha rebut una so- tí'haver denegat permís d gowrnaílor ala
108( 4 i
De Marrordl a IgUïteda, 39.
v lldtut demanant que's tassi una campanya dependents de còrners pera rwinirse.
De Lleida a TarragoiaL. 103.
pera que'I Govern els concedeixi les mi—Procedent de l ilavona arnbà'l vapor
De Picamotxons a Sant Vicens de Cal llores que ofereix als ferroviaris.
alemany «Concorvado», que ha deixat aquí
dors, 29.
( t . , •
La circulació de trons.-La Vaga del 130 passatgers.
De Barcelona a Cervera, 169.
Saipà pera Cubal vapor francès «VersaSud
De Barcelona a l'Empolme, per Mataró, 76.
De Moilet a Caldes de Monliuv, 16.
Han arribat retreasets ds trens a l'es- lles», quo pringué aqui 400 em: granis. El
barro porta a bordo molts rel giosos.
De Granollers a Sant Joan de Ves Abade- tació dd Mitgdfa.
ses. 87.
—So jugàl partit final de tool ball dwpwEl correu d'Ateceni portà dues hores y
tentsel campionat de Gelida y d'Asturtes
De Girona a Sant i'ollu da Guíxols, 40.
35
minuts
de
retràs.
De Girona a Olot, 10.
f
Al estadó dd Nord hl ha hagut norma- els oqulps «CoruSa. y «cMaita Pitaj Va vènDe l·lassà a Palamós, 34
, ,
litat,
però els (rens han arribat amb re- cer d prlnwr per dos gnols.
Total, 1.801 Idlòmetres.
1 .
1
—Avui ahan declarat cu vagi ds obrera
tràs
El cap estorà n Barcelona* f i t
3
caixonistes,
serradors. Demanen que's reLes noticies que's tenen de te voga dds
D* A l m e r i a
baixi la Jornada a vull hores y que sol*
ferroviaris
tie
al
Companyia
dd
Sur
soAlmeria.—Els ferroviaris dd Sur persisBIU menti en un ral d Jornal.
teixen en la va£L fins que se'ls oonoedeixi gudxen essent satisfactòries. Va normal rtzantse'i servei y els correus circuleu amb norNaufragi d un y a t e f r a n c è s
lo que demanen.
Palma, 7.—En te cala d'Andraitx l'huracà
He arribat un tren portant forces de la malitat.
ha arrastrat contra tes roques al lat fraucès
guan'a dvü.
En Córdoba
«Do^a.s
Gayetà Huero, mie vigilava ta via, va as ser
Córdoba.
—
Els
ferroviaris
do
ta
Coraagaí-at per una màquina, resultant amb dúos pcmytad e M. S A. acordaren deixar senEl bareo quedà amb dl cosint d'estribor
ferides greus on d cap
'
y d timó destrossats.
se
efecte
l'anund
do
vaga.
Ha ingressa; a l'Hospital.
S'havfa refugiat allí a causo d d fort vent,
Comuniquen do Baeza que'I tren correu
A dos quarts de dotze de ia nit Vio be sàvia
canvià'l quadrant y l'onatge feu que'a
rés encara dels correus ascendanl y desoen- número 14, conduït por personal de la Di- però
Ves cadenes de dugués anclea
recció Generat d'Obres públiques, arribà a!U trenquessia
demt
Procedia d'Atacant y se dirigia a Cannes.
Snbre aixó se tem tota mena <de comenteils. amb retràs a causa d'haver esperat l'-enEl propietari dd iat e» un naionari frnaEts lerroviaris han conlerendnt amb d Uàs amb d correu de Madrid.
cés nomenat Deufur Ro heró, q i l portava'l
govemadiMr.
Els ferroviaris s'inclinen a remar d tno- msndo del vaixeí al oóirer d nuí/nigi
De Saragossa
teU.
£1 propietari y ta tripulació se ietwm-'n •
Saragossa.—Se ten oo nien'n ris sobre l'acord
l'aigua
després de recufiir les robes y ek
do l'A-uiJament de simpatia als ferroviari*
documents j se salvaren
donandos 3,000 pessetes.
Temporal
Eta auxtiaren els oarrebiners y d còrurai
MelCIa, 7. — Oblidis pel fcrt temporal da de Fransa.
La represa dels treballa
Tres dels tilpufcitts sotrirrn algunes Icri«
El ministre de boment y el dtrortor d'O- Llevant abandonaren te reda els canonera
bres públiques so mostraven a v i » satisfets al «Don Alvaro de Bazàn», «Bonitea y «Laurian. dea. En breu marxaràn a Piiria
rebre ais periodistes per te sota* ió da la va-

O R A
CONFLICTE

iü^ok l

La fórmula conciliadora
Demana al minlstro d*Hisen<te te reduorió
I M fartes lle^lea por en Cordondllo en
E1?
T F X E F O N
dels drets amnodaris o ladmisió del Uat d mè'iiig celebrat anit pelsferroviaris«lo Esde
mora
en
tnnquida.
L T E L E G R A F
ponja d'.uen ai>d:
«.Senyors dd Gomi'é Nacional d'Lnló be• L a Gaeeta»
Afa<£rúi 7. A 10 matí m » n ü
irov-iiria.
I
La «Gaeeta» no publica cap dlspo&idó do
Molt senyora meus: He acabat la misió cpi*
caràcter general, rcgiojjai, ni local
voluntària ment me veig Impotur al matí del
dia ,3 de l a» Uil, al reauxir del govern y
lanadaclons a Alacant
del Coinàé do l'inió de berroviaris, que en
Alacant — Durunt tot d dia d'ahir va atcrwió al meu patriotisine y oomp rer<wenploure torrendaíment.
far.t que soc del país, sense cup Míaoió pollLa part baúa de la població està inon- tac*, me permeiés Intervenir a manera de
e, - 1 ha firma» un decret nocwfiflot al
dada.
modest medkidor, pera arribar a ma soluportela BscaJ del Tribunal Su^em.
IM castefl de Santa Bàrbara baixa ^an ció honro."» en d oonfliote que tant justauomonarà
el
nou
goTraruulor
de
Demà"8
caniitat d aigua, An-osseçint terra y pedres. ment preoiUTQ a l'opinió.
^rodona.
En l'arrabal Roi,*, Irariuida de pescadors,
En les meves dúos on!revistes amb el pré5
un jows actual governador d'altra la baixada dd casteJJ de Santa BàrData, por- sident
dd Consell, després de ralifvar el
tava una evingudu horrorosa.
meu decidit propòsit de no donar un pas ni
En d carrer dd Socors era tanta lliüjjfi exc u ar <ap acte que directa o Indirectament
La provisió d · · · c o l · ·
que hl passava que sembtava un tomnu poyura mermer en lo més minin l an-ori at
tn minstre d'Instrucció públic» h* « Tocant » la oasi número 79 hi ha |m d d poder públic, ja « K oomfe dSjAi Bf r i t m
la «Oaoota», pera qitc's publiqui de- aqüeducte pd que hi baixen aigües ad mar. a miliíar. poso per dinant de Iotes les pnoL'aofleducte se rebentà y üra a terra d sont» ciri unstpnrdes, els preslisjis y dignitat
rectificació de l'anunci de concure
^hítfllat <to te) escoles nacionals de nois mur de la casa núm. 81, reventant £u paret dd Poder, y vaix tenir (te maniíestar al semitjana de la casn núm. 81 dupUicat y pas- nvor Cannlejas la oonveticjyia quie al meu
noies, car en l'ammci se voren incloure sant
a te 61 tripilídit, inundantse totes les jtvlid exivia de trasllndar Iota gestió d ar
Jg^s ^ue corresponen j a'amitelMin que habitacions de les tres cases.
vlnerro dd terreny en q«to tlns allavors s'hawn de cobrirae.
En la primera hi dormia un^not de «jratre via de.senroHlal d mós enlairat y segur de la
Tot ai^ó dona lloc a que molts mestres anys, anomenat Josep Martínez Touiasa, que rosolu-iò sobirara de les Corts.
pònn llura instàncies y altres les presen- se va ofegar.
El senyor president dd Consell se va aLes aigües s'entportaren el cadàvre entre bnvar a marufes^arme que temií llensar una
la runa.
oantormílal absolu'n amb la meva proposiTornada de ministres
El pare treballava al moll y la mare oc- ció, tota vetlla que'I govern havia prés l'e1 Aowst mati "ha rebut el senyor CanaJo- tava a casa dd sou vel.
oord de sotmetre al Parlament projectes de
fc. en son domicili la visita dels minisEn la majorfe de fa» cases hi havia molt llei quo estaven ja rodaríantse, y en els q»ié
U d'Instrucció pública y Gracia y Justí- pànic y ds veins demanaven socors.
creia que's trobava continguda la solució
La corrent s ha omporiat mobles y objec- dd oon/liofo plantejat
^ mie han tornat amb l'expirà» d'.MidaEn posteriors conferencies quo he tingut
Sa de la seva excursió a CAdiz, y els tes de les cases.
L arcalde, ds re^dors y els bomben recor- l'honor de celebrar a nb d senvor Otna'nj'ifl,
fce \i han «í»*650* I"*5 ve^K1, 111011
rien les caces dos hams baixos.
he lograt d ferm convenciment de qWls
Mels.
Els ha sigut Impossible entrarhl perquo projeoles do llei quo van a piresentarse a lés
Conscfs 7 npats
hi havia aigua fins als genullls.
Corts ponlindràn solu ions referenls a les
l jjg anuncW ei queíe del Govesm que dpEl diluvi ha durat més d una hora.
qüestions Ira. lai'es en les últimes entrevistes
1 pjj hl hauré Consell de nximstres y a la En els Sarrers "de Sani Fernando y ai- oelebraiies entro'l Comitè de te bederació y
DÜ sBis'iré el Goveirn ai dinar aiuj que tres, plasses de fa Constitoció y AJuns XU, d senyor Villanueva.
més d'un pam d'ui^ua.
Les qQes'ioms son tes referents a l'auBfcsequt·rí el president del Congrés als di- hi ha casino
se bobavu abarrotat de socis; ment de SIIU> y jornals, a la Caixa do penLinriitics ejnRricans que han assistit a les tosElaigües
entraren en d kxad y aquells es- sions, a llmpost d'Uili'ais, a la dtembnwM
Incei del oentemari de les Cots de C4- ttaioren retinguts més d'una hora.
d© la joma là de treball y a la inaraovilital,
La planta baixa dd Govern civil, així com eocr.dicionaria de tot d porsonul.
E3 dijous tindrà lloc l'acostumat ConseU cafès, ta be rn es, tendes y altres cases de co- M'ha a'BPguraf també'l senvor Cannlejas
nrísidit pel rel, y el dissabte so tornaran mets tenien un meíre d'aigua.
que Is projer:'es de llai a que fedg referènEl tramvies foren sorpresos; ois hl entrà cia seran presen a's a les Corts a l'obriïNe'l
I reunir els ministres en Consell.
Ara prepara d senyor Canalejas una ex- te corrent </j 1 aigua y ds viatgem», en ia dia 14, y c;ue soüd'arà de les cambres la
dirsió a Toledo en honor dels diplomàtics rmposftibllitai ae sortir, prderfen muüarse din- disiu ió dels projectes slmul'àniament amb
dels 'ramv-tes.
ds pre- upostos y ta se\a '^vantposidó a to'n
Bnericans y té'l propòsit do ^nr que no treEls
bombers, amb graves di&ouÉMte, obren altre ta^a porlamentn·ria, essent varies Uels
liemlti infructuosa la visita a Espanya d'a- les cüavagueres.
les que han de fixar _v «regular immediatament
jutsts senyors.
Sols se pot dmiíar per la p&rt alta do b les aspiradons de vostès.
' A ser popsible quedaran «entadm tes fi- població.
Me permeto fcrlos prenent que ajjudid meu
ls pera establir amb els països americans
Enormes pedres y munts de sorra dificul- obté La bederació unes garanties superiori a
tes rebeions mercantils, mitjançant la con- ten el trtazit en la part baixa.
les que vostès pogueren pensar, no bols al doAmb tot y seguir piovenl
gent contem- nar j x r ambat l'últim Congrés ferroviari
cvó de tractats de còrners y establint
sino al ercurcs en d cas, b pocs dies, "d'arrijnbé sJtrrs llassoa que perpetúin l"amis- plava les destí oces de l'inundació.
bar a la dreumstanda difícil on que'ns troentre Espanya y els peisos de I "Amèrica
Les festes de Cddlx
bem.
Càdiz. — En l'tAimirante Lobo» han marAcaba agraint les atendons qua II ha dvsxat cap a Ceuta y MeiUa les Joroes indí- pensat
El governador da Barcelona
d Corniié en ses oonWencies v Oralgenes.
lint la serenitat (te ,u Ivi que ha presidit tots
La designació del senyor Portela para te
Se
celebrà
te
sasaó
preparatòria
dd
Conds seus aoaes, oferinlse 0a V. V. S S. q, b,
iPkcslta dol Tritanal Suprem no ha »or- grés periodístic.
a m. Juli \ m a d 0 3
,
nth. a ningú.
Avui I inauguraràt senyor Moret amb un
L'altra carta deu:
£1 senyor Portela ha estat governador «14- dtocuia.
«Senyors del Gortitl* d'Unió ÍVarovIarta.
Ha sigut nomenat president don Eusebi
Ijifcií/onort prop de tres mesos.
Molt senyors meus: Acabo do rebrà la car% Vo fa gaire temps, el senyar Ousdejas, Corominas.
te que a omtiniiació oopiu:
A la nit hl ban hagut esplèndides flhanir
Hi ha un membre* que diu: President dd
Hrlant amb una comissJò de reprmt-ntaois
Consell de ministres.
Ipllecs sobre'l problema dels «lloros», que naciom.
Càdlz. — Lla Societat Econòmica d'Amics
Senyor don Jvii Ama do.—Mon dlstíngut
llnt coneix «I aenyor Portela, deia: — m e
Acabo de rebre Ja seva atenta carta
lli compromís de portar al senyor Portela dd País donà un banquet en d balneari amic:
aeompanvanlme copia de la que ha remés
l l Madrid, però no en aquesta forma que ads periodistes madrilenys que ban vingut al Comitè de te bedaradò Nacional PerroImtés me demanen. De to as maneres, abans amb motiu de les llestes dd oenienari de vieria. •
(
' .
que s'obrin les Corts tino de complir lea Corts do Càdiz.
Pego
merescut
tribut
k
son
bon
desltg y
Pronunciaren discursos d president y et
llWeriïnent que li he fel
noble pa trio "Is me &ant ben probat, y encara
secreturi
de
la
Societat
Econòmica^
d
aoEl semyor Cnnalejas esperava, pera que
quan tractontse de vostè no'm pot cabre a
be Barcelona—han dit—totes les noticies
ml ni a nln^ú cao recel, me complasc en
IH haguts la vagant, que sortís te Coit de nyor Labra y altres con vida ISL
El senyor Peris Moncheta, que arribà do manlfeslarli que recorda perfectament v ex- son safísfe» torics, perquè han entrat al trefen Sciwsfiàn, ja que un dels candidata
a-'ib toia veritat Jes manifestacions ball tots çfe obrera.
Ipera succeir al senyor Portela « a l'actual Sevilla en l'exprés, parlà també, agraint la pressa
que, corresponen a les foves, va escoltar dds 'oiiament de lo ootopanvfa dd Sür d'Esprerrador do San Sebasttón. senyor Gar- invitació y oferint cooperar com demanen jueus llabis.
panya y dd Central d'Aragó, nueda quelcom,
efa Bajo. qut abans fou covarnador de Sa- ds gaditans a la solució dda problemes
molt poo, que's resoldrà molt aviat.
Quedo
do
vostè
atent
jr
s.
fi.
q
b.
s,
p),,-'locals
y
principalment
de
quo's
construdBeossa, complint a satisfacció del Govern.
En Ja primera s'han presentat molls obrers
Canaleins.—5-10-912.
do roodo que fen la mateixa reneix ràpidaEl s e g ó n aniversari
Is va^» deia ferrovj&ris ha retrassat la xtn «qui alguna navilis de te segona esd treball.
Lo
que
traslado
a
W
.
pera'Is
fefocteo
conLisboa. — En rrritg de ta més genend Iran- ment la tron (jui li tat
En la segona s'han trobat en que da posar
hsllació del senyor Portela y ha donat quadra.
següents.—Juli Ama do.»
despaig diu que'I catd de Triai amb
S'ha celebrat te ocasió inaugural dd Conen ds seus llocs als v^iüstes, se troben en «pjilitat y dd més gi'an entusiasme lian tes mo- unAltre
•essió per» qne'l smyor García Rajo desbon número de partidaris seus està lana
t
les
festes
amb
quo
ha
volgut
edebrarse
Parla
en
Canalejas
el
dilema
Jto
oue
ban
de
despatxar
als
adgrés
periodístic
Ifegafe tota la serva activitat a San Sebastenlso amb les tribus do Talla, lo cpunh^ipo·
nie«os o si se'ls han de quetar. suposa un l'aniversari de la proctamació de ta Re- •at
Presidi d senyor Moret, que pronuncià
•D, donant vatu. prova mfs de la auficienAl rebre als periodistes et president ha ni
al pala en un estat gran de Uesorda
pública.
nont,
en
d
que
no
hi
comptava
la
comnmnifes·Bl que"l rei havia firmat un d» rei
* de la seva representació que ha pesat un discurs admúabée y fou ovacionat.
Al
Brasü!
s'ha
commemorat
també
amb
Tropes al Marroc
Parlà de la cultura do la Prempsa, de nomenant al senyor Portela fiscal dd Tri- panyia.
ttolt en l'ànim del Govern.
festes briltantfasimes d canvi de règim opeVdemés,
se
dona'l
(«B
d'haver
ascendit
a
Grenohle—Aquesta
tarde ha marxat, amb
bunal
Suprem
, M6"1^ el senyor García Befo es co^ sa importància y de la missió que compleix
nuefo de l'e&tació d'AI morta al quo ho era rat b un any a Portugal.
destí al Marroc, d sext grop alpt. que comDemà'l
senyor
Barroso
portarà
e
te
firma
en
d
desenrotllo
do
la
cultura
general
y
Un túnel entre Fransa y Anglaterra prèn un batalló de oossadors. una huterfa »
w ministre d'Estat, senvor García Prieto,
dd r d «no petita combinació de governadors, de Mérida y ara resulta violent Ireuro a n al nfbot del president del ConseU d'Estat, pera la regeneració d'Espanya.
Paris, 6. — «Lo Matin» reprodueix la de- una seodò d'enginven, essent despeUts eu
sobre la ba^e de les dues vacants que deixen quest l'ascens pera reposar a l'anterior.
Dedicà un grandiloqüent record a les f o - d senvor Portela a M*rrdona y el senyor
Així hi han varis casos.
'
' claració feta en ta «Pall-MaU Gacctte» de poldats per ta pobiadò entera on mitg (te
» i Rus Gullon.
Do totes maneres se creu que això ae londros per peraona autoritzada segons ta grans y oousiasies aclamacions.
Amb aquest candidat oomparWxon te pro- rteses Corts de Càdiz.
Mira Garzòn que deixa d Govern d'Avila.
resoldrà,
qvial se tracta de ressussilar en ed Parament
Se llegiren després tes adhesions, entre
•bilifat de ser nomenats pem'l Govern dHa pmjun'al un periodista qui seria d
Conatantlnopla incomanlcada
hatelegrafiot al ministre mani- lassumpte dd túnd a Ira vers dd Gaad de la
W de Barcelona el senyor Sàncher Amada, les quo hi fj^uren les d'importants perso- atíiUrt d d senyor Portela y ha dit quo no fc^L'enginyer
Mancha,
puig
d
temps
ha
demosuat
I
inconanlíí
tot
lo
dit
y
demanant
Un
breu
plas
fiotta.—«Lfea
patrulla birra ha fet saltar d
e&'à designat, perquo la designació està na
^i-madar do Sevilla y amic del senyor nalitats dd periodisme.
sistència de les objeccions que feren íra- pont dd ferrocarril d'Orient, aprop do ' u pci a arregterho.
dubte
entre
altres
actuals
governadora
joves,
Prieto, y el senyor Mo^ln Rosalea,
casar el projecte en 1883.
«afà-bajà. Eo sa oonseqüencia, (fuetien ht'J9·
Non
diputat
a quins desitja recompensar pi senyor CanaEn Barrio y'l Comltd Nacional
l»prsident del Congrés y exgowraador drromiiudes totes tes comunliacions ferroviSr
lejas.
d
resultat
(lo
la
votació
pmt
l'íteccíó
Eleccions rosses
En Vicens Barrio rd» te'e^ames de tellciries oa CnratanH^vt^» amb Europa.
« de Madrid,
d'un diputat per Tenerife donà d següent
Hi ha qua're guvernadors als qui d presi- tació per l'acertada direcció dd comitè nar
Sant Petereburg —Avui, dimars termeaarte
Itàlia y els Salkana
resultat: 15,490 vots a llavor dd senyor Ro- dent desitja premiar amb ascens o amb no- dona! de l'Lnló berroviarw.
les deccipns primàries o de primer grau pera
dríguez Làzaro, y 10,684 a tevor dial mar- menaments més alts, pels ^erviets prestats al
El comitè ha enviat una circular b totes tes la renova' ió de ta Duma. Fins eca han sigut
Roma—El
italià ha declarat i^is
Govern en aquests últuns .temps, y entre a- Msv.kms donant compte detallat de fa so- de i s 6 481 sacerdots ortodoxes, 247 sacer- B'associa a la govern
quis da Tornepando.
aestió que va u ferae respocte
quoits quatre figuren els dos avui degits, lui ió dd conllicle ferroviari y do l'interven- dots catòlics, 11 saccidots protestants, 9 sa- dols Estats Baikànira però que s'afasdndrd do
••El Pata,,
Els drets del moresc
Un pero l Govern rdvil do Baroelona.
dó dd dipu'at don Juli Amado.
cerdots musulmans, 365 nobles, 18 mercaders. dirigirso ai govern urc fins y tant que no
Wjfe lnilide de ton» «Todos victoriosos
Rderirtso a ta vaga, ha dit d quefe dd Ens ha dit en Barrio que quant acabin to- 2557 afíriculiors y ademéa uns pocs funcio- firmi la pau amb èll AceapAa. no obstauli
Ha vtyüat al ministre d'Hisenda una co' P ^ n » vencedor*
en .conjurà Ja proposició francena.
rn tesió de te Corufta, presidida pd mar- Govern oue aquest s« troba moll aatístet do tes Tes diRitri'ats presentarà éll sol la dimi- naris públics y militars.
**» de fe VB^J de cBrriWfTs, qwe anome- qués de Figuoroe, pera demanar Va supres- la sota»ió que ha tingut d conflicte y de te sió dd càrreg que té en tal comitè, tundantse
La
crisi
turca
Sobra l a pan
* febricarió cateteoa, y diu entre ailns sió dd recàrreg de 2'50 pessetes sobro l'ad- sensatesa amb que han procedit els vaguis- en tea moltes exupadons que lè y ademéa
tes, així com de la u va ni mi tat hmb quo tots pcr'juo te federadó doni probes de uidls- Constandnopla. — Ha partit pera Escutari
«> *egOcnt:
Roma—Els
periòdics d'oposició, espedal·
mfció do Watdomoio.
ds elements socials han a ulit aposarso junt ciolina, eniedalment Ves aecdons de Bar- ta oomisaó turca encarregada d'estudiar fes mont «11 Maitim»,
Molt sc^dl pern res.
de Nàpoles, é «U Giomata
al poder públic p&ra'ls servds més ossencialfl oelona y Saragossa
•opüa ions dets mafisores. Forma part d'dia d'ItaUa», mostren certa
nerviositat loctml •
L'IIamlnaclo públic*
*—-t-a>
s p r « de b
I jJf*51
t
mx bafoíHa
u a m u i u tots
v a a SC ipptDClaun
amic
ministre
de
Turquia
a
Celinia,
ax interès de la nadó.
Barrio y Cordondllo marxun aquesta nit
la polida de I"acceptació per pari de TurEstà
quasi
llesta
te
reorganització
dd
Cen^"eidor*> hi ba motiu pera presagòMDe Salònica diuen que han sigut deixats quia de les ooiKÜcjons quo falta proposa
Els vaguistes ta nbé estdn salisfofs, y varies a Valencià, Thrnigona, Lleida y Saragossa a
to*fS I « causes defensaides quedaren tre Electró-tècnic y forses afectes al ma- oomtasions d'dls s'han presen at an tres Ca- donar compto ais ferroviaris ds te solu ió de en ütbertai dos dels narcos grecs que ha- pera ta pau. Encara que'ls detalls son desoovien ei u embarga*; per ks hutoritats tunjues.. nego's, dits periòdics afirman que Italu ay
Smies generals pera donar les arades per fa V B ^ .
I
I ."ÇronwwB
>i .
J tetes nMtbA
ii»inm
teix, pera que puguin instruirse d major
» çttenoions qus'ls hi han tingut les autori- Quant regrest en Barrio serà quant pre- ambdós ban sortit amb rumbo a Greda.
oaba ta guerra en oondicions desventatjosa
Ik'L
Perrovl·.rfc ha guanyat al)
algunes ven- número de soldats on els diversos procemilitars, no obstant los angunioses dr- aenti la dimissió del càrreg de president de
S'ha desmentit d rumor de que s'agi trac- Elstiman que Itàlia devta haver apn>filal la
P«rò «"ha anulefl a sí mateixa, y s'ha diments d'ílluminadó públioa par gas y eiec- tats
oons
tandes.
•
tat
de
formar
un
nou
gabinet
baix
ta
presisituació critica de Turquia y no abandonu»
l'Unió b erro viària.
\
l-uat apresonar amb d brassal roig
MDiteL
dència de Kiamil.
a si maioixos als Estats Balkanics. A NàpoEl comte de Senra hatetegrafiatal senyor
A
Tortosa
I J * s t ^ i ( > catalana ha tet un pà com «mes
Aquestes tornes, unides als psservisties co- Canalejas felidtantlo per la terraenadó d© fe
Se diu que Asim-bcy ha Sigut enviat la les s'han Intentat algunes manileslaeioas par»
kw,
* B;ntl(,ií,«*4 a la vaga hi ha ca- neixedors d'aquests serveis, constituiran un
Tortosa, 6.—Els ferroviaris d'aquesta po» Suissa com nou ministre plenipotenciari pe- generalitzar aquest estat d'esperit, però senti
ITT*- U
d'he^monla ho sent» nudi formidable quo en un cas donat po- ^fïs militars que han Intervingut en d con- dó han rduí un telegrama dd Comitè oen- ra negociar les condicions ae pau amb eta de- na c(ue no troba eco en el pals.
Usn. ca*Bl*nB 7 « « « v e ^ d » els porta a drà assegurar te normalitat en els serveis •tete se'ls \à otorgaràn recompenses hono tral aoonedlant que desisteixin do ta vaga legats italians.
La prempsa invita a tots ek musuSmns
L·actltnt anglesa
I ^a'B e m p r e s y altres vegades ds precipí- d'illuminiyi'i pública y distribució d'etoo- rífiqftes de caràcter d vil, potser do l'Orde en vista de l'arreglo de la rod catabna y
l'oferiment dd govern ds presentar oca fiet do 17 a 70 a que s'aiüsün com voluntaris.
de
Carles
I
I
I
.
I p*
tunístes y ridlcoUss.
tricitet en les grans ciutats».
Londres.—Sembla que en ois círcols ga*
També se reromnenarà als arcaldes y a de millora.
I t ^ L J f ? ^ t ú í p a i » te Sotkteritel Obrera
Mort den Beernaert
bernamen'ab he semblat svowlvameiit (onv
Aceldea ferroviari
Se creu que's desistirà da la vaga.
les
persones
que
s'han
signlfiíal
en
els
pasW
· revoJudd, y ara per emportars»
Bmseles, 6. — La família de M. Beernaert prometedora la fórmula adaptuda on ta nolli
Burgosi — Comuniquen do Miranda do sats dies per sos bons oficis bn pró d'una soA Valencià
de te vaga, Pebuljen a Barrio y
ministre
d'Estat belga, ha rebut un taegiar que s'ha de dirigir als Estats Balkànics pera
Ebro que a l'estació do Pobes, distant do Indó d'arreglo.
Valanda.
—
La
Junta
directiva
dels
terroma
de
Lucerna
partidpanUi la mort de M- expressar que les pofoncios europeés rèspoI*1 Í T ^ - l L r 0 " 0 ? y 1o&fn< en henetir» aquella 15 kilómotres, en la li nia de Cas—Y al sen>w Amado i què so U dona?— viaris de te soedò do Valooda ha acordat Beeemaort
nen de V'unmedta'a apliisció de reformes
knn J***f y ^
Maura que atatàfei lejón a Bilbao, estava font maniobres un ha dit un periodista.
a Macedoirfa. No obstant, ningú dubta ide oue
dirigir
ona
drcular
ais
seus
companys
ordeÍW,??™»» revolucionari.
L'avladd francesa
Y ha contestat, somrient, d senyor Cana- nant ta suspensió de la vaga.
f(A.il trobar altre lórinüía quo salisu^
tren
do
mercaderies.
• '"«n^tBt den Ribalte amb d
lejas:
Biarritz, 8. — L'aviador Dancourt, que ha Igualment a tetes te» potencies auropees 2
Separament ds de ta Central d'Aragó set- sortit
Se
desprengueren
alguns
vagons
a
caudo
Valenciennes
a
Ics
sis
dd
mati
tat
I K ^ J 0 wredona y H diu iiyVnicamad
—El senyor Amado no sols es dipu'al, (Ui.daxàn aquest acord
tes qpmprometi menys
• «fc b» pendent y oorregueren en direo •ÉDÓ... fins d Toisó d'Ori
alerrtasat a Biarritz a les 5'36 do te tarda,
A
pesar
de
les
noticies
sa
isbetories
que's
Sis EE. UU. a Nlcara?aa
després
do
fer
tros
escales
(Duc,
Poétiers
y
a Miranda, ont ae rebé avi» telegràHa poat singular interès d president en temen de la víga de ferrocarrils, s'ha dispo- GroixdinsX guanyant ta Copa Pomanery y
bnb J*'*? *«nyor <Wtete» Kh procedit ció
fic,
podent
preparar
les
agulles
y
(er
enparís,
7.—Telegrames ds Washington diisan
repetir
que'I
govern
comptava
amb
complosat
que
forces
dd
regiment
dd
rei
vigilin
ta
llit. ^'avelfame UindAnt amb te dedlealbatent el record rrwodlai de disfn^fia en ona que a Caidiigalpo. Wnaiafiia, s ha Ukirat
trar ois vagons on una via morta, ont que- ta organitzadó y personal pera haver pres- Unia fèrria (jntre tes estacions de Chinchüte sola
jornada.
m combat entre l'intanm-ia de mariua nort"
daren vot cala y destrossats. S'ha perdut, per tat un complet servd de ferrocarrils en d y La Encina
«El InparcfÉl»
americana y ds rebdds do Ni xu-a^ui. AL'avladd alemanya
quedar del tot escampada, la càrrega da cas d'ira vam general.
AigUnes oomponj-íes del regiment de Tenordk****
aquest periòdic article de Uat que portava.
Amb ds oferiments de varies companyies Oaàn vigQaràn ta Unta fèrria de Segunto.
Jobanisthal, 6. — Aquesta tarde, durant la qnwts tingueren 13 mor» De les
so posaven fins a 30 maquinis'es & les ordes
Entre'Is ferroviaris vulemfeas «'observa eài- prova finald e la SIIIIIHIII d'aviació, ha caigut americanes resolaren alguna lenta.
^^P^tel número amb una WormaE l senyor Barroso
dd govern y dels demenls que Tenia aquést ma. No hi ha més que'I grupo del ferrocarril' desde uns 200 metres un aeroplà ptiotel pd
•obrel conflicte deia Baikanft.
EI ministre do te Governació digué als pe- domarà oompto el Parlament quan se renusin Onteai d'Aragó que's mostra bastant eacci aviador Aüghev-, acompanyat d'un maquinis^ l ^ * ^ ^
Libe'al
tat .
riodistes amb reianencta a l'assumpte dels
ta, monrint tota doa
|te*»S(fcrT,k:1· ^o faos a'ooupa ds te crisi que oarrilairee quo tot seguia tranqudl y que Iota
Ha advertit d senyor Canalejas quVls doa
Els
ferroviaris
del
Sud
projectefi de Ud quo han de proswilarsé a
FILLS DE F. M \ S 8 \ a D \
I h * » £ ^ ^««lest d Espwy» P » »• els governadors de províncies comuniquen tet Corte anirin tal com ete hprovà d ConEl governador d Almertateteaaftaquoconl^Cefpte y satistacció que ha produït en to- sell do ndnistrea, moit atens do ptentejarso ferendà amb d director do ta Companyia de
• A M H A B » Casraa
- B*aow.,,»
tes Ves dbGses BOOEJS te temenadó d d con- ta vaga do ferroviaris, sense vartern© ni ana els ferrocamls d d Sur y que aquest b dtLa padficadd
R ^ « ^ * , * " * , ° 0 " l ,
flicte.
ooma. y ja'n tenen oondsement ds direc- gué que era ImposaiMe aocedir a Ves pro- ^ M . ^ ^ f k B ^
dona oomp-l Refocièm els cupons dds Deutes 4 oer • • •
l^,>ix^!rüLtJ,lc com allíl btal de moro Afegí quol Govern seguaixrebenlper això tora de te «ff, tert da Barcoloi» com ds tcaàons dels obrera, perquè deixar sense to ds que la majorfu dds eidoe do la braó Interior v « oer IOO AmOMtaaMs , . „ , „
Madridk ,
dMM
trasllat dd « i ^ i s quabmntarta to^'hau Slmés ja n lea autoritels I r a n S S Ï l p r i m e T o e t u b r r í r ò x T m .
Wteff«iae« de Miatad·X

Portela,
fiscal del Suprem!!

mte'ls

ia

Informació de l'extronger

[Lo que diu la prempsa

ir?,

É

féttm

Fransa al Marroc

V**r, ^Se^tTh^ X ^ I*ltridó •1
^

*

&eltoa&ii

aEl Pòbfe Català^ — Dimars 8 de octubre de
eia de son autor Sr. Jover, Dimecres tarde a Ics
5 Matiaée. Tota els díea «La Reina del Albaid n » . Se despatxa a Comptaduría.

ESPECTACLES
TEATRE CATALÀ ROMEA

Coaipanyfa c ò m i c - d r a m i t i c a Larra-GimcneiAbadfm. Avui aegóa dia de moda. N i t a do»
quarts de 10. EJ lanada dramade Tamayo y Baua
- l'a drama nuevo» j la comèdia en un acte, de
Martínez Sierra .EJ Pobredto Juan. Divendres,
Estrena de la c <media en dos actes del genial
Benavenle, «Amor de amar>.

Teatre Apolo
A v u i dimars Nit a un quart de deu. E l ent r e m è s «Amor a oscuraa» y última representació del drama «Los malos p a s t o r e s » , Ó c m i Rep r e s e n t a c i ó extraordinària de «Un baodido del
gran m u n d o » .

Turó Parli

T

EATRE TIVOLl-—Avui dimars, tarde a les
cinc. Gran Vermoutb especial. < La Coclna». Segdn El gran espectacle «Las mii)cres de
doa Juan». T e r c e r La iens rival

De xo m a t í a 7 tarde.
«Atraccions», «Concert per la Banda cassadors de Barcelona». È x i t del «Tir de Colom amb blanc inanimat». Dijous a les 4
en obsequi als nens, « Q u a r t a A s c e n d ó d en
Solencb en son Globo V o l a d o r » .
Entrada 35 c è n t i m s

Raquel Meller

Nit a les nou. El millor programa de Barcelona.
Primer «Las mujeres de D . Juan» S e g ó n : J actes
6xU grandiós «La Generala», ovacions a C Bail l o y P. Montoro. Tercer. L a millor canionetista
espanyola

Dos Grans partits per avui dimars 8, a
repertori escullidfsaim. Dijous tarde gran funció setmanal de Moda.- Dissabte, estrena «El quart de dnc.
ROJOS: Macala, Odriorola.
principe de Doliemia». T o t s els dies • les set y
B L A U S : Cecilio, Carreras.
• les dotze: Raquel Meller.
Entrada 2 pies.
N i t a un quart d'onze Partit monstre,
ROJOS: Chiquito de Eibar, ArnediDo.
BLAUS: Cazalis, Salazar, Bienner.
Gran companyia C ó m i c - D r a m à t i c a de
Entrada » ptes.

un

Teatre Novetats

Ricard

—
Lleida, Reus, Tar
—
VUWba s Sogorla. 88*78 88'50
—
eap. Alm. VtL Tar. 95*81 88*38
• S. Pau, 85.—Tapies, 6, enlront Estrella y
T
Comte de l'Asalt
—
OscaaFi.·alLUa.
W l t ••'78
X A v u i dimars. Dia de Moda. Estrenas. «Las
tUnetSuCjoaa Abadesas.... 00000 80*78
Tenazas». 700 mtrs. Pascual!, « P e r s e c u d ó n
Tarragona a Bare. 7 Piansa... 87*50 57*15
:_ de un Presidiario», «En pleno T e r r o r » .
Madrid, Saiac. Alic, seria A . . 103*12 103*00
E x i t de AMOR 700 mtrs. Nordisk. E x i t de
—
—
— B . . 100*80 100*80
sensació de «Los Derechos de p r i m o g è n i —
—
— C . M'Of •8*78
to» 850 mtrs. E d e r . Gran s u c c é s de «El
—
—
— Du
84'50
Dueno de la herreria 850 mtrs. E d e r . Actnalitata Gaumont N," 40. «La Cuna» y alMadrid • Barceloní, directes
tres. Dijous. 3 Colossals Estrenas. «El U I - £
—
— Reus a Roda. a •»»•
. timo Cartucho» 1000 mtrs. y Devorado por S Alm. Vat y Tarrag, no adher.
k los Leones» 700 mtrs. Cines.
4
—
—
adherida».. 70*00 77*U
>••••••••#•••••••»•••»••»••••
Med. Zam. Or. Vigo, em. 188a.
88'08 49*80
—
—
— 1883.
48*80
Concerts
—
—
tctieGyH
78*50
A L O À Z A n E S P A B O L . — 7, ( / n / 4 , 7 Asturias, GaL j León, I.'serio
—
—
—
s.* hipo.
....«
.....
Totes
ies nits a l<
les
^
^
^ m
'otes les
deu. Altre exitàs
Valladolid a Med. do Rios co
Madrid,Càceb Port. serio I.*. , . •
-»
—
— s.*.
mm
mm
. ^ J.*»
NiC Gran exit de tota la Tron pe.
—
totaob cant. impsis.
•>••• >••••
Basc-AsturU, I.* hipoteca . . . . s
—
2.*
—
.....
Carifiena a Saragossa•
Music-hall Parisenc de Primer O r d r e
....•>•
.....
Gran concerts tots els díea Tarde y N i t per una Olot a Girona
important «Companyia de Varietès».
Companyia Gener»! Tranrio».
88'00
—
An. Tr. 11 ir. Boa. G
- SfiilT HI 83
—
Tr. Bat. S, A. y ed..
Gran exit de tota la troupe Franc-Espanyola.
—
Bstc. íiloc
102*00
WW m m w m 9 W WWW V

Primera Actriu

LA RABASSADA

Dimars funció a I)cncfici del «Institut Benèfic
Social Sección Moralizadora. N i t a un quart de
deu. Primer «El vergoníoso en Palacio». Segón: «Cuemo de Abril. Continúen oberts els
abonos a Moda per sis luncion» Divendres. Als
Srs. abonats de l'última temporada G u e r r e r o
Mendoza se'l» reservaràn ses localil·la Ans el
dia 8 del corrent.

ELDORADO

HOTEL.REaTAURAHT
esti obert tota la nit. Gabinets particulars
Cuina de primera. Servei a la carta y coberts desde cinc pessetes fins les deu de la
nit. Telèfon número 7.643.

en el Saló Menjador del Restaurant de 1 a
3 tarde y de set a nou nit, pel sextet que
dirigeix el celebrat violinista D. Joan Sala,

r*?-£££T.

dramàtica espanyola de

IWll

Atraccions

Deb'.it el dijous pròxim, amb el p r e c i ó s
drama en quatre actes, dea Jaclnte Benavente,

y el pas de comèdia. «Amor a oscuras».—
Segueixen oberta els Abonos a Dimecres y
Dissabtes de Moda. per 13 lundons y a
Dies festius nit, també per 11 funcions.—
Se despatxa a comptaduría.

ELDORADO

Americanes

Scenic, Railway, Wàter Chute, Bowing,
Alloys, Cake-Wallc. Casa Encantada, Palau
de cristall. Palau de la rialla. Passeigs, etz.
Tramvia directe desde la Piassa de Catalunya a L a Rabassada.

is M i m el 101

UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tots els

dies. Coberts desde pessetes y $ a Els divendres, bouillabaise, Dissabtes, mend corrent
y vegeiarià.

y altres.
Venda y lloguer de peUcoles.

Exit coiossal

DIA D E MODA
El programa de m^s èxit de la temporada.
«Persecudón del presidiario», «Obsesión»
700 mtrs. Gaumont «Amor» goo mires.
Nordisk. «Teodoro Korner» 1200 mtrs.
«Deutsche Biograph», «El prisiooero de
Marquesa», últim dia, en colors, etz. etz

del drama en 3 actes den F . Soler (Pilarra),

Unaniraaroent elogiat per la prempsa

Presentació expléndida
3 DECORACIONS NOVES D E
Jifomgas y Alarma y Res y Güell

Avui dimars hrrmós programa de
les y

Vestuari y a atrés rics, armes, etz, etz. Segón
E l saintl L I S B O D E S DEN C I R I L O . D e m í :
«líl c.impanar de Palma» y «El carro del ví».
Divendres: «Homenatge» al degi dels autors
dramàt cs catalans «En Josep M.* Arnau». Se
despatxa .. comptadur a. E n assaig «El triem!
de la Carn», 1 acte, den Santiago RusiúoL

4 Colossals Atraccions, 4

A R L O W and DUMS barristes excèntrics:
Ovacions al fenómen musical C O N D E S A
O L G A . Els cèlebres jongleurs nous a Barcelona L O S BRAHMA Debut de la superior
ballarina

Soriano

La Bella Trianita

Avui dimars tarde no hi hi fundó. NU a un
quart de deu. Especial 35 ets. Priraen «El Presto de Goya». Segón: Es.rena de !a aarsuela en
dos actes «La Reina del Albaicin» amb asisten-

Divendres grans espectacles tarde v nit a
bene CÍ de les taquilleres d'aquest local.

| M o n íer tslrealmieirto
mm m RICHELET
Laxantes

-

pcllcc-

agradables

Efectes pública

OpM,
85'95
84-90
84-S9
—
—
—
D...
84*48
_
—
—
— E . . . 84*08
— — — F... 84*17
— —
—
— G . H . 87*00
—
—
—> dit icrie».
— Amoitisable ceris A . . . 101*
—
— B... .
— —
—
— C . . . 101 *4i
— —
—
— D.
— —
—
— B... 101'38
—
—
— F
—
—
— d i t series.
— —
— seria A . . .
—
—
—
— B
—"•
C• • •

en
de

No

—

L *

3ue Gambetta, 13,

—

.

—

—

—
—

— CiicaJ. 1909.
—
— 1910

98*50

102*50
•2*75
84*00
•0*00

04*80 94*50
100*00 100*50

.....

•3*75

UvBRfOOU

—
—
— B
—
—
— d i t seriós. M'W
TfcatsDeute Mon. 1903—
—
— 190b A B C »8'M
_
.
— 1907
—
—
— 1910
—
— MaiglS99, Snsao.
—
— Abril 1907, l'.usxo.
—
— Reforma 1908.... •4*21
—
— Mon. de Sarrià..
Emprèstit Dipatadó P r o » . . . . .
Port do Melilla r Xa arinas
ObUsadona
Opec
Nordd'Eipt, prior, Barcelona

OM».
67·28

DUor

,
,

>

ara

D I A M n O \#
riHWUO T

Juliol
10*60

10*7

10*55

16* «a

10*84
• 0*94
1*08

10*8
10'93

10*01

OH..

' • ' • 1/4
M 030

HAVSS
Ob,,""^'

• '•8
1*38
•'30

r<

.

COURB
Occobra

Obr,

10*93
10*96

17* a 182
177 a 179

T,

•a
151'JJ

IM'M

Bosringot

BLAT

Paris
.,

IÓ'M
0*83 4deoctabie
Soatingot
10 U

2I'U
DROGUES

MlJdllac
179 a 177
174 s 178

LmaM
000 a SM
800 a OM

OLIS REFINATS

—
—
—

tt-ii

i'

84*12 84*25
O U S D'OLIVA
86*50 96*55
101*80 101*55 MffmaiH aéU faiaj. Raois.
Dia 9 i'»etwtri
25*08
Els loa kiloj, Fira consn na
do 121'78 a 130*00 possaU»
n ' W Andalí», nou
Tortosa
do 148*90 » lOS'M
—
Borges
de 000*00 a 000*0*
—
no.
Baix Aragó
do IS0'35 a 173*99
—
Mercat on tendència a l'alsa.
Canvi» de moneda
EatacM del BogatolL Existència . . . .
• vagoas
5'M
p.
100
Al'OM » a a a s · · a · · · · · · o o · s · · · · · · · s a · ·
—
—
Arribades....
00
—
• 'Sí —

Unsaa............... . . . . . . . . . . . . .
Orde quatre durus
.......n
Orde un jr dos dums...

T'M,

M'a

•(»«•>••.....

t n ü y mié

Interior, fi de mes pròxim.
Alacanta, Idem
Nords. Mem
Oiense». Idem
Colonials. ídem
Andalusos, idem
Banclispanrol do l'DIa do Cuba
Cotons.
Catalanes

«'«

>•••»•*••».

Arrihadu alt frtt éeh BjUt·-O·üttt 119,0
BD dia, contra 85,000 de l'any anterior.

N-OrL-T.
Akraspoits.

PE3R«
Obr.

"

• ••••••»•...•...

0*85 Coor·· • • • 8.» a • « a « •
..o«.»...»•».
ions

, . 84*40 Prem corrents de cotons en rama, donats parla jaata
Sindical del Colagl do Corredora Reials de Comar,
H ' M 07*50
de Barcelona, en pessetes els loa Icilo^rams.
102*40 I02'3·
MUJiioe
Go·d « 4 F u l l / fomi
25*70
(alr
Mag
.....
.....
188 a 190
184 a 186
N.-Ori.-T(
182 a 184
88'70 69'20 Altres porta,.
... a . . .
183 a 188
181 a 183
.....

«u
'1*1,

lO'BO

en

Encaixo» 4o 6 bidaos do 4 litres
Regks, cxLarergo
•'88 pessetes cada na

imfantatli it la emia ViUOA f F o u uj Q. Bou»
v Taavassa, tUsj* Antic Bam, 14.
DU I xlén
Proa» pst loa kilograms fraao aavka 7 esadi 9 IÜ
d» Barcelona, salva variadi
Pam»
Nknt da sosa 9$ par loo riqaasa 7 "/u pat
'
lo» Asoa.
Ull
Solia ferro cristalUsat
t'U
—
— pol».
Ml
—
— criacalliiat por 10 tonelados.
—
— pols
— 80
—
— asataie %« isoe
li'M
Ctosor potassa
aqalvaleat a ^ a par I M
paraM» pon
il'R
Saltat potaaaa %a aqoivalonl a *im par IDO
polsosa para.
Uf
Sa pe rfos fit cal» mineral "lu per 100 keii fas •
ftnc soluble
l'M
SaperfosCs cals mineral '•/„ p«r loa àdlfaiftric soluble
t'H
Sopat as fiu cal» mineral
pot I oo àdd f JIfMcsolabl»
t'N
Saporfeafelcal isao» "/„ por 100.
ll'H
Bacories Tboma» •*/•. pot 100 àcid fos òrlcul'H
l'H
"'B por 100 potassa pon..
7!'M
SsdCal eoora "/— pare»».
Im^reinEfSa

y

eatereolipia,

Fortuny, 2 Wi

LA POMADA y KSS8MGIA A t í T I r t W K T I J U S S d, BOITA. pteparilM pi
BotieD.coren d'una manera ptodiíioa. ria hrtaa» y d a a s «al,1110» ds l i pell pot ia»jt«l
desqne siguin. Són too «raus les vin*» t ^ l ^ t a toneis, qts i nan cirat aaaallt P ' n ' i "
qoa Iònica molt attaj^sts els brlaw 7 qoo cada «stía toaoa da poalta Mays d U i U i IÍJ.;-

S o c i e t a t

C a t a l a n a

d ' E d i c i o n s

m'mima

colicos

semestral,
llibres

Volums del segon
semestre de 1911
L LES IDEES POLÍTIQUES D'EN
VALENTÍ ALMIRALL per
Alexandre Plana, amb la traducció catalana dels treballs d 8
l'Almirall Espanya tal com es.
Contestació a Mines de Arce,
y L'immoralitat a Espanga.
D. PROSES BÀRBARES, per Pr»
denci Bertrana.

Drogueries

DL LA VIDA Y LA MORT DEN
JORDI FRAGINALS. novela
den/ Poüs y Paga.

Baleares.

C I N C

cada

P E S S E T E S

semestre

Volums del primer
semestre de 1912

cictss

i

SANRoMÀ I

L ESTUDIS DE LITERATURA
CATALANA, per Manael de
Montoliu,
U . O R Í G E N S DEL CONEIXEMENT, per don Ramón Torrà.
Volum I .
III.

ORÍGENS DEL CONEIXEMENT, per D. Ramón Torró.
Volum 1L

R I C H E L E T

S E D A N (Francla)

Seguiran obres de Joaquim Ruyra. Josep Carner. Lluis de Nicolaa. Ramon
Rucabado. Pompeu Fabra. Gabriel Alomar. Josep Maria Tallada, Romà Jori. etc
Els volums estaran elegantment impresos fy constaran de 300 a 400 planes.

Crac assortit en gafes y lentes da cristall 4»
roca de primera classe, a 6 PBsasm. Lentes
d aigua cristall insuperable. Prou» reduïu Sa
serveixen amb exactitut y rapidoaa ais aocirreg» deb senyors metges y oculista». — So f»nntisen els objectes,
ARCS, 3 (JUNT A LA PLASSA NOVA)

A

en I.* hipoteca y sobre salar s
'
Irietaría,
desde'l
} por los anyal, aa Us
tro», propr-._
industrials y canantoMa

L O Y A R T E

"He S. Harclal.SS, esquina d San Ignaclo de Lojola.S, SAN 8 E B A 8 T I A N

Frecio : 3

LOMD

Ha»
Desembre
Mon

ai-,,

•'•1
10*87
I0'2J

TeUlchany

-1 • • • < * • » •

.''«·
3p5,

Obr,

_

Arul-Obra

Disponlbla • . , • • • * , . . . . . , .
Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nov»mbre
Desembre
laner
..,
Man
Maig.
Agost

obr» T u a

,

ISBboIí»•••a···a····a·····a·aeee·a·*

Pap*

SostingnL

BMMB Aires

P>p«t

Bo ral de la tarda

Díoor

«ft*

ÍI'J.
32Í,
32*7,

«'•"*'

Maig'

Bors! del mati

I03'50 I M ' M

Sacn (aim. )|
,

4 Ouubsa

Sacrantas» SS pst iaa)
Ocrobre-Dessembre
,
Ma|0
,,,,
Calma.

-- 1911

Interior, d de mes
Atacants, idera
Nords, (dem
Orensos. ídem
Colonials, Ídem
Andahisos, ídom
Cotons.
Catalanes

94*25 94*50
•9*00 93*50

Sostingat

Soaringsti

Nova-YORK. 7 d'tctmtrt

m/ermaríSit Mcaia Tota na F . Mas Sa toA Kaif
tia <Ul ATin, M

SS'SO «8*7»
85*50 •6*75
84*23 8**50
>....

í

o-*-

(aset-Man

A o l -Obr»

««•„

Nova-Yn», ,
* 1 tl*,,
Ot-t
'

Sacre (Base 88 per loa)
Octabre-Dcsembfo

Disponible
••
Setembre-Octnbre . .
Octubre-Novombro .
NoTembre-Desembre
Desembre-1 .ner . . . .
)aaer-Febro>
Fcbrcr-Mars
Mara-AbrU
Abril-Maig
Maig-Juny
Juny-Joliol
juliol-Agost

Janer

BORSI Y CANVIS

•4

,

Cmtt f Hpo niiaa. D
Setembr.

s

«'7J
MW
•«'71
«•*7t

••••••

Novembre. • • • , , • , • > « •

Banc de Barcelona
Banc Presums; Descomptes
Catalana General do Cr dit
Societat de Crèdit Mercantil
Comp. Reial Ganalisadó Sbto.
Fenoesnila Andaliuoi

Fip«

H*»·* I

'a'io'•

7 (TtcUtr,

Aoleclot

M'ÏS

— 1908

—

D.

Tres

Peposltario General para toda Espana t

D. Franciaco

—

Quota

producen

buenas Farmacias y

Espana, C a n à r i e s , y

Laboratorío :

Comp. Gen. Tab. de Filipines.
Uaneral Socrora d'Sspaaya...
Comp. Asfalts Asland
,
—
—
preferents
Poitd« Baicelona, em,>,i)ij.

Im/frwtaHé M CBMTKO AtGCDOmao DB BAacatoaa

••
.•• •

Caft(good.vef»ge)
Desem tra
„
...............

B a r c e l o n a
COTONS

.....

—
soperfl.
La Trompeta.

Depurativos

al paladar»

f o d a s fas

Dinat

DeUe Int. em. 190S seria A . . .
_
_
—
_
B...
— _
—
— C...

Empleado stempre con éxito en los
ufrimientos del estómago, del intestino,
m las enfermedades de la piel y de la
:angret en las turbaciones de la cirett*
acion, reumatismos, gota, afecciones
l e l higado, obesidad, etc,
)8posiío

•3-87 ·3·7·
?•*••

de

— ' '-—
— 191». lOS'?»
Disponible . . . . lesasoa
Port do Tarragona
Octubre . . . . * . . . • • . . .
J t f o v i m e n i
de
£ o r s e s Honos prof.—Comp. reg. Ebre.
93*35 •3*78 Novembra
Foment Obro» j Construc.... 87*>• •7*28 87*75
BORSA DB BARCELONA Comp. Cotxos 7 Automòbils.. • « • • • . 89*88 • •'75 Desembre............
| aner......*........Siemens Sehuokcrt, lad. 19 e.
C o U a a d ó oficial
88*28 •S*75
Man.. . . . . * . . . . . . . . .
i . 101*28 101*78
P . p n SocieUt Valenciana SI oc
Op«. Dl o m
Maig........ . . . . . . .
Naregació y Indústria
. . . 01*00 81*50
2S*2t
Locdies, 90dies v i s t a . . . . . . . . .
loliol
«'OO 87*00 97'50
í§*73 SocJotat Carbons de Berga . . .
—
a f C a . . . . . . . . . . . 2 6 73
A^ost .
1*7»
Parit, xec
•• . . . . .
Acciona
0*39
Madrid j plasses banca, aS d'V
QUSDA

Refrcscantes
íuy

Companyia Tranaatlàntiea....
Canal d Urgell
&oc. Goo. Aigües Barc

—

—

Campanes en escena

P l a s s a

ï Octnlire fie 1912

% El Club de los elegantes J
t
E s p a n y o l

Ç r a n
t e a t r e
Sindicat d'autora
d r a m à l l o m oatatmnm wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Avui dinars 9 vespre Primer E l

ü e a t r e

M

mmmi m i m m

Cinematògrafs

J UiUUIlUlil
nas, «Persecudón de un
Teatre de Catalunya.— | • presidiario», «El d u o d è c i m o jurado»,
S'arrenda ei cafè pera j

la pròxima temp<Tada.

• •30 —
DoBais.
« • » • Pt87*00 Lliures aoterllnea.
••Op.l»»
••••••
85*88 Francs
«2»'»•
•••••«<•••
•5*88 Mai os
B
o
n
a
de
Madrid
Bl'25
**'*
57*75 Intoris» comptat
— |(de mes
103*80
•*'••
—
—
pròxim
100*75
••«'••
AmoitisabU $ per 100
•4*78
—
» por 100 . . . . . .
Bancd'Etpanya (accions) . . .
«M'M
Acciona Tabacalara
Rio do la Plata
78'IS Sucrera preferents
IS'M
— ordinàries
».»• • • •s* • • • • • • • • •
•0*00
M'M
— obligacions
80*00
los-ao
•
78-00 Francs
28' 88
•
•
•
•
•
•
•
#
•
•
•
•
•
•
•
•
Lliures
•»...

Gran Edèn Concert

Calvo

Lola Velazquez

WwWWm w WW WWWWWW

IDMll-IH

FRONTÓ COMTAL

Raquel Meller

tgt*

Fesetas

les

oficines

d ' E L P O B L E
se

DINER

C A T A L À

faciliten fulles

de

suscripció

desde'l l|2 por 100 al

i

LI A D a a r t U ' H H J C do llo»aot, dosds 3 Sns a I J pessetes al mes
n A n l n U l l l U i l l S Carrer dol Brug, ndm. 70. eotresiol, primet

Ï O \ r V ï l ^ l - í ' í ? A M V ^ 1 rícuc on treball» doser ptiri l'ofonifa peta I
* ' v ' ' •-• i - T i fc« JtXLV l v J dependent. Coneix la . o n u b ^ u a y t* nocions de
Iia .cis. Modestes pretensions; banc» referen. Oirígirse pef escrit, M-m>o, 70, segón-l.s &.Sala. '

ÍIINFR

~1al'hipoteca. l u d o M a y pm*s
mainses,
ptwmiM,
mdiTisos, y soors
sobre ^enroa,
çerwa, •»
carruatges y tota garaoua que conviaCOh ROMbla do Santa Mànlc^ 4, entreaeoL

ESQUELES

MOBTÜOHI^

SXN'ADMSTBN A» AQUIBT* * '
FUMTTA, mm
U

* * * * * *

MATINADA

SE NECBSITASS..
Oera. Carme, 42, tercet, sagona.

Es el millor desinfectant, antiepidèmic, antihemorràgic, cauterizador c

F E N O L

C O M E L E R A N

L «

COLERA - TIFUS - VEROLA, | 2

Cura tot segurt les cremadores, ferides, panaüons, diveOes, sarna, brians, P'»
^
mossegades, mal de caixal, etc Vègis el llibret que acompanya a cada ^ . ^ ^
totesles farmàcies y drogueries. OipÓSit C e n t r a t J. D l l a c h ? 0 / 10008(18, 2"' "

