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amb la Química en la qual intervé l'experimentadó y la classificació, fixautse en
la figura de Lavoisier que al fer nàixer
la Química era d promotor de la Biologia y de tot l'avens en totes les branques positives durant tot d sigle X I X
y actual ;analitza aquesta dencia remarcant d caràcter experimental que ha tingut en sa segona etapa, y acaba amb la
Sociologia com a generalitzadó de la Biologia.
Analiti» les tres fasses per les quals
ha passat la Biologia: «teològica», per la
qual les divinitats tutelars obren concedint la salut o enviant la malaltia; metaíísica», en la que'ls principis vivificadort
són forses diferentes del cos humà, si
bé integrades en d l , com són la .«forsa vitab, IWqueig», etc, y la «positivaj»
o actual, que explica tots ds fenòmens vitals sols per causes físic-qulmiques. en*
ironitzant al materialisme com a mètode,
si bé no hi prejudica res com a sistema.
Detalla les dugués fasses d'observació
y d'experimentació perquè ha passat la
Medecina. Per la primera ds malalts són
curats, exposats en la via pública o en
d pòrtic dds temples, pera que tothom
informi de lo que sàpigui o hagi vist
en un cas semblant; y s'observa y analitza d cos humà d'una manera immoPitàgores es la pedra angular,
A i ' A t n l D í i d o p é i P o p f l l a i dificable;
y arriba fins a l'últim ters del sigle XVI11.
En aquesta entitat cultural ha inaugu- Per la segona, creada amb en Lavoisier,
rat recentment la sèrie de conferendes y comptant amb la base de l'anterior,
mèdiques cl doctor Bonaventura Clotet. s'estudia d funcionament y la vida de
La concorrencia fou nombrosa y escullida, la molècula vivent*.
y subratllà els paràgrafs sobressurtints de
Concreta la segona meitat de la con*
la conferencia amb grans aplaudiments.
ferenda amb l'estudi de la filosofia pitaEl tema, objecte de la disertació, era gòrica, detallant els dos principis que'a
«Origen de les ciències y en especial de 06a l'essenda: l'algoritme y la dieta vela Medecina». Amb estil clar, brodat d'i- getariana. Pd primer se constitueix l ' U matges brillants, agraí l'invitació de l'A- nivers desde la Divinitat fins als últims
teneu, entrant de ple en cl desenrotllo fenòmens conforme als números senassos,
del tema.
que més tard fou acceptat pel Dant en
Explica l'origen de les ciències positi- ses reladons amb la Beatriu, y especialves, segons Comte; fixantse primer en les ment en d número més august, el 3,
Matemàtiques perquè tracten lo més ge- que té principi, mitg y fí. Y per la seneral de l'Univers, número y extensió, gona institudx un règim alimentici desque són la traducció del temps y espai; intodeant, lleuger y da gran ubicuitat,
passa després a l'Astronomia que no re- que ha sigut acceptat per sabis de topresenta altra cosa que ^'irradiació als tes les escoles tan antigues com moderaltres astres dels conceptes anteriors ob- nes.
servats en nostre planeta; segueix amb
El conferendant rebè moltes felidtala Física en la qual ja hi entra l'experi- dons pd seu admirable treball.
mentació, en lloc de les ciències anteEl divendres donarà la segona con/»
riors que són de pura observació; avensa renda d doctor Coroleu.

També n'ha arribat el senyor Miró y
Trepat.
—Abans d'ahir se verificà a Sant Sadurní de Noia l'anunciat míting conjundonista.
Hi prengueren part ds senyors Zulueta, Micó, Companys y Rocamora.
i—A la reunió tinguda ahir a l'Ateneu
Integral d'U. F. N . R. del Districte V
pels senyors elegits per la comissió del
districte, se repartiren els càrregs de la
següent manera:
President, R. Costal Tarridas; vispresident, Joan Montagut; tresorer, Lluis Torres; secretari, Rafel Folch; vocals, Joan
García, Pau Ferrer, A. Costal Tarridas.
Acordà reunirse cada quinze dies y treballar de ferm pels ideals de nostre partit d'U. F. N . R.
—La Joventut d'U. F. N . R. del districte I I convoca als sods a l'assamblea
general reglamentaria, avui, dimars, a les
deu en punt de la vetlla, tractant se la següent orde del dia: Lectura de lacta
anterior; aprovadó dels estats de comptes; elecció de nova Junta y proposicions.
Se prega encerescudament als inscrits
'la més puntual assistència.

A LLIBRERIA E. Ffcmmarion, de P*»rfs acaba d'editar ï obm «Napoèeón». En
eúa ae pot llegir la primem obra literaria
Amb reefrencia a ^es modificacions inde i'empaadcr deis trauoeeoa. Es una buda troduides en d projecte de llei sobre Mancomposta efe tretze any& Y mireu, surt un comunitats per la comissió del Senat, el
gos que's diu Césaar, un oomiM anomenat senyor Prat de la Riba va fer les següents
JotBkot y un caasadoc. Ei goa h diu ol po- manifestacions, que reproduïm d'un conbre coaii'J que jau als seus peus: «Rendeixíe! frare d'anit:
«No conoxeo todavía del texto modifiJo soc en C&sar. Et meu nom omple ta
cado
màs que lo que sobre el particular
DILLUNS 9 DE DESEMBRE Y DIES SEGÜENTS
terra, y te tinc de devorar.» Ei conill BB dice la
prensa. Esperaba para conocerlo
BtreveKx a preguntar: «Eaoolte Céssar. Si fujo, a que llegarà el seftor Abadal, pero creo
me mataràs, vari lat ï Y si m'«»dc quiet, t*nbé, que ha debido retrasar su regreso, pues
oi? Donca, ja veuràs, ffjülarél» Y et conill, hoy predsamente he recibido carta suya
escapa d'enue ics potes dd Céssar turient y nada me dice en ella de su vuelta ni
y orguSóa, que ai veure córrer al pressecer, del asunto de las mancomunidades.
De todas suertes, por los informes pararrenca darrera d ' A Un cassador, ven'l confl y dispara, peró b bata en lloc de ma- ticulares que de las modificadones tengo.
en nada afectan éstas a la esencia del
tar al conill, niem'l gos, al Céssar.
proyecto. La modificación màs importante
Mcit bél t w * bé, difun» senyor Césssr I I . refiérese a la población que haya de ser
D'haver proeteguit aplioantvos ab afen li- la capital de la mancomunidad y sobre
teraris, potser, potser, haurien arribat a la este particular la comisión del Senado
categoria dels nostres Coca y Moraguetes o ha dictaminado precisamente de acuerdo
con la que las Diputaciones catalanas redeu Sinesi Delgado.
sol vicron; esto es, que sean las Diputaciones y no el Gobierno las que fijen su
UE L'AMOUR soit béni, )* petat pfau- capitalidad.
rer encaro
Este extremo podrà interesar al sefior
Cíuí fi tenli de dir a b hetaire del pSora- Montero Ríos, pues según lo que se murner Musset, que amb el temps dúiem aquests mura, tal vex represente la modificación
versos el veuxens iafeccionats per una 6- la fórmula de transacción para que el
feideaT
presidente del Senado ceda en su enemiDoncs sí EI Dr. LindhaJ de Gopenhague ga al proyecto. Siendo las Diputaciones
ha descobert que les llàg:imes son microbici- las que elijan su capitalidad, se evita el
dn. Son una matzina sense remei peès bac- que, como deseaba el senor Canalejas,
fuera la capital de cada mancomunidad
ebus; empro, deuen empkarse fresques y
la población màs populosa de entre las
en estat natiu. Conservades y fredes, Bjdirc que la integren y como consecuencia que
reecíüades, no serveixen.
s
no sea, por ejemplo, Coruna la capital
Quan Ca senyora s'ens queixi U ptoronean de la mancomunidad gallega, que es preel front y ai no M passa es que fa co- dsamente lo que tal vez no convenga
a los intereses politicos del sefior Montero
mèdia.
Es a dir DO sabém cóm deuen anar tes Ríos.
La otra modificadón que parece se inMàgrimes de oocodrüo. Potser no curen.
troduce se refiere a la incompatibilidad
SECCIÓ DE ROBA BLANCA (SEGON PIS)
—a—
de los diputades que forman las comiTEPHANE LAtZANNE, pBriodisB qui siones provinciales para intervenir en las
té fa fortuna o b maJhaüransB de fer tareas de la mancomunidad, y sobre este
infomsdó
a Turqufa, ha donat un interes- extremo tampoco tenemos nada que opoEqnipS p e r a n ú v i a , compostos do 74 prendes,
aant article descrivint b censura turca.
ner, aunque reconocemos que, si bien es
aüb brodais y encaixos. . . . . per Pesseles
Aquesta censura es doUe; un censor mir derto que en el fondo de la cuestión
fitar pera les noves militars y un de m i l hay algo de razón, podria haberse prespera les noves polítiques. El primer e n un dndldo de esta incompatibilidad fàdlermeni, format en fa bona literatura, amb mente.
No es posible que, de momento, adeuna decidida preíerenda per les perifrasis lantemos prejuicios sobre la suerte que
y una invencible repugnància envers les crues el proyecto podrà córrer, pues todo dedescripcions. Un diu'l repòrter francès es pende de la marcha de la política genecrivb que l'embaixador d Ausuia tliavía occit ral. Si el conde de Roma^ones continúa
un infeüs cerdiao fentlo embarcar precipita- en el poder, el proyecto se pondrà a disdament en una hora de pànic; et censor feu cusión en el Senado tan pronto queden
Dissabte passat el nostre company Pere ment per la seva cultura que l i aplanarà
un gest de disgust:—«Occità es u m pei««fe apiobados los pieaupuestos y el ttatado Casata donk \a conferencia nvie oportuna- d» camins de les conquestes futures. Y
massa forta—ü digué dolsunent No podrien con Francia; pero si hay entonces cam- ment anunciàrem> discorrent sobre'l tema d coneixement de l'art presuposa un més
bio en la dirección de la cosa publica, !
Arts plàstiques y el poble»,
suJbstiluirlo per «ha fet morir»?...
quién sabé lo que ocumrà con nuestro ( La ,ectura de ^ conferencia fou esco|. ah grau de cultura, una arma més de
deslliurament
El censor milit.ir era un capità turc sen- proyecto, pues son harto conocidas las
Però no es solament desde aquest punt
se més ficà que b consigna. La presa (fa pocas simpatfas que por d sienten los tada amb una pro fonda atenció per la
nombrosa
concorrencia
que
assistí
a
l'acte,
de
vista que! poble ha de conèixer les
Salònica na confirmada oficialment no e n senores Moret y Maura.»
essent el nostre company felicitat pels belleses de l'art. Nosaltres d volem daUn amic nostre ha rebut una carta d d oients.
oerta.
vant de les obres immortals d d dsell y
IJa setmana passada se discutí a la CamNo menys visible que l'aspecte lliberal
Sil repòrter insistia, tenia sempre ta ma- senyor Romanones en la qual aquest li
Publiquem a continuació uns fragments de la paleta, fruint d goig y la beutat,
bra dels Comuns el «bill» elaborat pel go- de la reforma es el seu aspecte naciona- teixa resposta: «DeixeuJo, doncs, aixó no in- afirma que està disposat a defensar amb
delitantse en la contemplació de les lítota fermesa les Mancomunitats y a fer- de la conferencia:
vern anglès disposant la separació de l ' I - lista. Tota la prempsa y tots els polítics teressa elS nostres diarisJ»
L'art
y
el
poble
I
Mireu:
des
d
r'ls
temps
nies
d d cos humà, ritme palpitant en
ies
aprovar
al
Senat.
anglesos
consideren
el
triomf
del
«bilb
glesia y l'Estat en d País de Gales.
Y a f'in versa del seu ooiega civil aquest
protohistòrics que comensà per la cons- la pedra y en Ja carn; nosaltres volem
Pocs debats tan encesos y formidables hi com un assenyalat triomf del nacionalistrucció instintiva, in!nt Igeïitj dalbergs que sàpiga veure totes les bdleses da
censor sentfa una gran admiració per fas JOa policia y nosa/fre^
haurà en els anals del parlamentarisme me galès.
rústecs, arrimant y apilant pedres sobre l'art, que són per reflexe y idealització
paraules
enèrgiques.
Un
dia'l
periodista
donà
britànic. Els conservadors han fet una
Ahir, al matí, com anunciàrem, dos reY es que l'Iglesia anglicana ha coopeoposició violenta al «bill», allargant ho- rat històricament en el Regne Unit a la amb sàvies perifrasis les falses noves Uen- dactors d'aquest diari varen acudir a la pedres, cobrintles amb troncs d'arbres, y les belleses de la naturalesa. Comprenent
res y hores la seva discusió y provocant tasca d'opressió y de desnadonalització. sades per una fulla alemanya, ei capità cen- quefatura de policia pera declarar davant va modelar, barroerament, de l'única ma- l'art, compendrem més la naturalesa, veunera que podia ferho, tasses y vasos de
votacions nominals a cada moment. Hb Igual a Irlanda que a Gales, l'imposició sor fi digué:
del secretari general de la matdxa don fanc, fins al dia d'avui que deva palaus rem aspectes y hermosors que no hauríem vist abans y la vida se'ns farà. alhotriomfat, no obstant, el «bill», que ha de la religió anglicana era una marca de
—Per què empMen afembtento suavitats de Ignasi Martínez de Campos, tot lo que
comptat amb una majoria d'uns 75 vots. la dominació anglesa. Y així l'Iglesia ofi- dicció? Digueu, sàmpiement que aixó es una presenciaren a la sortida del grandiós mí- soperbs y alats, el poble y l'art són una ra que menys ingrata, més forta.
mateixa cosa.
Y ara, amics, parlem d'arts plàstiques,
Els aquest projecte una altra de les cial ha estat sempre un factor antinaciona- por cada!...
ting nadonalista de la Sala Imperi.
No
hi
ha
dubte
que
pera
que
l'art
«sia»
veiem
de donamos una idea de lo que
grans reformes Uiberalrius del govern de lista. «La clerecia oficial anglicana—esEls nostres companys ratificaren «in toA estones aquesta censura fan arribat b tum» les acusacions d'EL POBLE CA- cal l'alè genial d'un home «creador» y són — lo que ben segur alguns ja saiMr. Asquith. Té una significació alhora criu el redactor parlamentari del «Daily
lliberal y nacionalista, constituint una ma- News & Leader»—ha entaulat una forta gestes radicalissims. D'un telegrama de set- TALÀ contra la policia, insistint en afir- «director»; però sense la voluntat y d beu — lo que representen, les seves benifestació més de les actuals corrents de lluita contra'l sentiment nacional galés, oontes vint paraules el censor en feu una mar que les càrregues de la mateixa fo- bras de l'«home executiu», l'obra artís- lleses y la seva historia.
»
» s .
.
1 .
.
«
la política mundial, nascudes de la glorio- l'intensitat del qual no es degudament lacònica nota de cinc mots. D'un sol cop de ren brutals, com mai s'havien vist a Bar- tica no seria. Y aquest bras executiu es el
poble.
A
l'Egipte
dels
Faraons,
a
l'Asia
Heu
vist,
doncs,
amics,
com
l'home,
sa convergència de dos altíssims principis: apreciada pels lliberals anglesos.» Des- oortB-pfumes havia mutilat tot el centre y celona, que no tingué en compte res, ni
el de la llibertat dels homes y el de prés el mateix diari publica un editorial ei texte quedà reduit a b frase inicial y fa que a les Rambles hi havien pacífics tran- dels temples de l'Elefanta y Allora, ont cercant sempre la perfecció, sempre amant
monuments y els temples tenen o te- de les coses belles, evoluciona constant'
la llibertat dels pobles, principis que van titulat «The right of a nadon» (El dret darrera: deia exactament això:
zeunts y criatures, que foren atropdlats els
nien
l'immensitat de les montanyes, ja ment y artísticament en tant se mou en
fonentse en una superior unitat de civilit- d'una nació) en el qual se defensa'l dret
«BataSa recomensada.. batalla oonünúa» bàrbarament y que, ademés, els agents mai aquests s'haurien aixecat sense l'es- camps de llibertat y lliure .estudi y ex{ació y de justicia.
de
l'orde
(?)
insultaren
a
tothom
grolledel País de Gales a arranjar segons son
Però, es to que deia una d'aquebtes te- rament, amb llenguatge tavernari y de fors y d bras del poble. A la Greda, posició.
voler els seus afers interiors y se diuen
3
la gran mare de les arts plàstiques, mai
Cada poble ha tingut l'art que la seva
ctíents
pereonea, excusantse:
bordell.
belles paraules que a continuació trahavien arribat a tal grau de sublimitat dvilització li dictava.
L'Iglesia anglicana es la oficial en la les
—Qué
veieu,
estimat
senyor,
es
ben
difíAvui al matí altres redactors d'EL POjCran Bretanya. E l seu culte y la seva duïm ( i i
Així podem veure, d'Egipte, les maci»
cil compfaure quant un born se troba v e BLE aniran a la quefatura de polida pera les arts, com en ds regnats de la democràcia, quan Atenes era, baix Pericles, ses y pesantes construccions que són la
clerecia eslàn subvencionats per l'Estat.
sostenir amb idèntica fermesa tot lo que la dutat més lliure del món antic. Es
«EJs finies ciutadans a qui afecta capi- mi*
Però en el País de Gales els anglicans talment
amb referenda en aquest assumpte ha veritat que hi havia d genial Fidies; però nota del poder aixafador dds rds y de
y
radicalment
l'existencia
o
no
la religió, d'una rdigió plena de misteno són més que una minoria. Eís gale- existència d'una Iglesia oficial a Gales
dit d nostre diari.
també es ventat que l'immortal artista ris espaventables.
sos, en llur majoria, són no-conformistes. són els galesos, y els llurs vots han de
tingué al seu entorn multitut d'artistes
Essent així, resulta una injustícia greu
£/ ròssec del míting
Lo mateix succeeix a Persfa, a l'Assiria,
sobre aquesta matèria... Gales es
y una democràcia que'ls ajudà a bastir en a la Caldea, a l'índia. El poder absolut
flue se'ls obligui a contribuir a les des- decidir
nació y té'l dret de determinar les
reformista de 7{eus
Atenes l'empori de l'art.
peses d'un culte que no professen, mentres una
dds monarques y els terrors a la mort
essencials de la seva civilització
Aquesta es la quarta obra de Verdi,
Més tard Roma, omplint ds seus do- y d fanatisme religiós ho avassallaven
A l'Audienda de Tarragona ha tingut
han de sufragar amb els llurs cabals par- bases
que'n la temporada d'enguany ens ha do- lloc el judici per jurats contra Ricard minis de monuments; després Bisand, des- tot y l'art se mou en un cerde reduit,
ticulars el culte propi. Ja feia temps que y de la seva vida social.» i
nat la nova empresa d'aquest teatre.
Cubells, de Reus, que, com recordaran prés les arts romàniques, el gòtic amb
els galesos demanaven la separació de
El crític que sent respecte y veneradó ds nostres lectors, a la sortida del mí- ses catedrals grandioses, el renaixement no pot sortir d'aquells límits.
Els
campions
de
la
reforma
són
els
mil'Iglesia y de l'Estat a Gales. Y el goPerò venen ds temps gloriosos de G r *
mestre Verdi de r«Otello», de l'nAida» ting que en Mdquiades Alvarez celebrà amb sos palaus daurats, tot mostra, vivern lliberal anglès,—degut principalment nistres Mx. Uoyd George y Mr. Mac pel
da y Roma; la llibertat y l'estudi deixen
y
del
«Falstaff»,
acabaria
per
pérdrd,
daa l'influencia de Mr. Lloyd George, galés Kenna. EJ primer se mostra una vegada vant d'cUn ballo in Maschera», d'un «Ri- en aquella dutat, _va agredir a trets a vent, l'emprempta de la mà del poble ample camp als homes pera que tot d
un grupu de radicals, dds quals un va executor, d d poble artista, de multitut
y no-conformista—ha tingut la bella gosa- més com un lliberal perfecte, com un ded'una *Traviata» y d'altres co- morir y altres dos varen rebre ferides. de multituts que a l'aixecar ds grans poder sobirà de l'inteligenda se manifes»
dia de presentar el projecte de «disesta- fensor del triple principi de la llibertat goletto»,
ti, y allavors, l'art pren una tan alta voses
per
l'istil,
que
a
paciència
del
púde la llibertat nacional y la
Aquest judici havia despertat extraor- monuments han posat segurament tots ds lada que avui encara ens humiliem da»
blishment» (separació), malgrat la fanàti- individual,
del règim social. Sostenint blic, van destrenantse en el nostre Liceu. dinària espectació, per les circumstancies afanys, tots els dolors, tota la seva ànica campanya que contra'l mateix han em- transformació
el «bill» de la separació de l'Iglesia y
sort encara que en obres d'aquestes, en que'ls fets que l'han motivat varen ma en les pedres que esculpien y cise- vant les belles creacions d'aquelles edat*
prés els conservadors britànics y la cle- l'Estat a Gales, Lloyd George se revela hi Yprenen
pretèrites.
part artistes de vàlua; ahir era
Quants artistes ignorats y anònims,
recia anglicana.
i
Repareu després. Amb d triomf d d
el mateix patriota que parla en el seta en Wiglione Borghese, que vivia en «Ri- desenrotllarse com per haverse encarre- llaven.
Mes totes les forses de reacció coaliga- país en la llengua gaèlica y que a l'assis- goletto», avui ha sigut el senyor Stracciari, gat de la defensa d d processat el propi no ha donat el poble! Quanta inteligencia cristianisme l'esperit de lliure examen quedes contra'l «bill» que proclama l'igualtat tir als ^ctes públics que's celebren a Ga- que ha fet una portentosa creació del quefe dd partit reformista senyor Alva- esmersada pera la glòria d'uns quants I da encadenat. E l misticisme ofega d ve»
El .poble, doncs, ha d'estimarlo l'art, espiritualisme y l'art sofreix una decareligiosa a Gales han estat vensudes en les, inicia, el cap descobert, el cant de personatge an ell encarregat, y que ha rez.
ha d'esser cosa seva, avui més que mai. dència desconortadora, que agrava ença*
la Cambra dels Comuns per una altra no- l'himne nacional galès:
El
jurat
va
emetre
veredicte
d'inculpa>
sentit ovacions sorolloses per lo notable bilitat.
El poble ha d'esser artista ja que de ra més l'invasió dels barbres.
ble coalició, formada pels lliberals, els
del seu treball.
nacionalistes irlandesos y els obrers del
El fiscal va demanar la revisió de la cada dia es major la seva cultura. No
L'art se fa monacal, no surt d d clofl
Terra deia nostres paret.,.
El senyor Stracciari durant tot» l'obra causa per nou jurat, a lo qual va acce- desprecieu l'art: per ell coneixereu l'hisPartit del Treball. '
dds monastirs y abadies.
#
estigué
al
mateix
nivell;
sentia'l
persotoria; ell us donarà d goig de saber
dir el tribunal de dret.
A. ROVIRA Y V I R G I L I natge d'una ajustadtssima manera.
Ai
Ja no es l'art helènic y romà que aleLa nova vista de la causa se edebrarà fruir la bellesa; coneixentlo se tremparan gra y embelleix la vida y pot admirax
La senyora Agostinelli, en Violeta molt dintre un mes aproximadament.
les vostres energies. Avui que'ls artistes d poble a plena llum y a ple aire. L'asbé, especialment en el duo d d segón
van al poble d poble ha d'anar als ar- cetisme y els terrors de la religió l'han
acte. Llàstima que estigués una mica Variés
tistes.
mort pera d poble.
ronca!
Abans
d'ahir
en
Lerroux
se
reuní
a
Perquè
l'art
també
es
revoludó,
com
Però mentres ds sigles avensen v veneq
El senyor Ciaroff, un «Armando» just la «Casa d d Pueblo» amb els seus regiVeUlades d'Esquerra Ca alana
ho es la cienda y ho es tot d saber. ds nous temps de l l bertats muni ipal|
Se feu aplaudir en diferentes ocasions.
dors pera canviar impressions sobre'ls L'art es un ideal de bellesa, però es y ciutadanes, l'art torna altra vegada a
Pein bdKtar les tasques do l'AssamEls deraés bé.
Demà dimecres, quarta de la se- blcfi general de l'U. F. N. R que ha
municipals recentment apro- també un ideal de forsa y de poder. Veo conquerir d seu lloc.
'Un aplaudiment a l'empresa per lo ben pressupostos
vats.
les coses tal com són. però també les
gona sèrie
Pera acabar, amics. Es molt conegui
presentat
de
l'obra.
Tots
els
personatges
de oomensar d 21 de desembre, sé tm
—Diumenge
a
la
tarde
se
cétsbrà
un
Plató, amb ds seus diàlegs. Ro- dlò que diu que no tan sols de pà vhi
Primer: E l drama en tres aeíes de saber als assamblcisles que fins d 15 anaven vestits d època, fent un bonic con- míting a Esparraguera pera inaugurar la idealitza.
din amb ds seus minaires, són idealistes, l'home. La vida ha de tenir les seves
junt.
O. Àngel Guimerà
bandera de la Joventut lerrouxista de fs? l'un d d pensament, l'altre d d fet.
d'aquell mes, se rebràn les proposidons
compensacions y ds oblits reconfortants
D d mal, d menys.
mentada població. Hi varen pendre part,
L'art es, doncs, revolució, com ho són dds jorns inquietants de lluita.
que's vulguin presentar a la mateixa,
entre altres oradors, els senyors De No, le« ciències y les idees. Però l'art, ado& P. a
en «Is donudlis dels secretaris del ConViure pera l'art alguns moments, ens
Babra y Bertràn.
rnés', es bellesa.
farà més cultes y més dignes. Viure pers
Segón: E l sainet en un acte de sell general, senyors Layret j Bastardes.
a les deu de la nit, se reuni
Al poble li es tan necessari d coneixe- l'art, que es lo bell, ennobldx y ens fa
FILLS DR P. MVS S U D \ ran—Avui,
cos ans barcelonina den Vilanova
Encara que també podràn presentarso
a l'Atenen Sindicalista, Ponent, 24, ment de í'art com les més ventatjoses re- descobrir nous horitzons y noves hermo*
segon, ds ddegats de les societats adhe- formes sodilís.
proposwaons durant les sessions, se prega
sures.
oat CsNras. f x - Basams*
rides a la campanya pro doctor Queraltó.
Mentres tant gue subsisteixi l'actual
«pu
les
que's
puguin
se
basin
arribar
Ben cert que si després de compeneNOTA: Pera aquests fundó se desNcgociéra el cupó AmortUsable cinc per cent
—Ha arribat de Madrid d diputat a tat de coses, ment>e? la sodetat no s'as- trarvos amb les roses d'art, «sabeu mid
Consell
abans
de
ooraensar
l'AnamPatten «vales» a preu reduit en d C.
venciment 15 Novembre. Paguem el cup) nú- Corts pd Vendrdl nostre esdmadissim a senti sobre bases d'ui.í major justicia aorar», més hermokes us semblaran les esmero 18 de les Acdoas Foment d'Obres j Com»- mic Jaume Carner.
"< R. dd carrer de Pdai
($•1. d poble ha de trctï.·llar courtant ses
le U naturale**. nare de tots. 9Ktrucciems.
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JOes Jyfancomunifats

GRANS MAGATZEMS

GRAN EXPOSICIÓ
y venda d'articles pera

Taula

y

Regal

Extraordinàries ocasions en Bateria de cuina.
Vaixelles, Serveis de cristall, Jocs calé y postres, Licorers, Coberts plata y metall blanc,
Vinagreres, Trlnxants, Centres, Melindreres,
Plantes y flors d*adorno, Figures, Quadres,
Llànties, Escribaníes, Rellotges fantasia. Torretes, Florers, Columnes, Perfumeria, Articles
de pell, Binocles pera teatre, Objectes pera escriptori, Manteleríes, etc, etc.
Jffpreus considerablement reduiïs
durant els dies d'exposició
Gran varietat en roba blanca, senyora j nens
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Les grans reformes angleses
•

El debat sobre4! "bill,, de separació de Mglesla y
l'Estat a Gales.-Significac}ó ensems lliberal y nacionalista de la reforma.

m

teatre €spanyol

TEATBE ÜSL UCEfl

nssamiaflelUFJl

Mossèn Janot

Qui... compra maduixes

SJUOU

."El Poble Catatt,, — Ditnars 3 à t dwmbr« de
—Reconstituient ideal Caldo «Vigor»
£o del descans dominical doctor
«Barcelona». — Tarré, Artells, Guzman,
bren dMcobrir Bor* belleses en l'bora lenciarw que procurin complir amb tots
FaJp.
per t^bwció defc^SSS? Í L 1 " * * * ^
CastdBs, Ponsà, Zanny, Vela, Oller, Lino.
matinal, en el mitgdfa. en Thora sens els requisits de la llei sanitària.
U * «wnbrera com»aó
«fectufintse
l'asimitedó
^
«BB^»»
«ectuantse
í .asimitodó
*èeriTf „
m i n ^ i A
w
J, U,> ^no cor,
j^-'ita,
—També ha pregat als centres mèdics Martfaez, Espclta.
presw.fenf deT Centre ^ « r v s a de
pareU drj caprespre. Desrobrirem en l'arEI dissabte darrer arribà' an aquesta te nutrició
h. d ' e W 'rK^LfP.
E
S
r
i
s
drf
C^tneis
y
*
l
'
I
n
d
^
l
'
^
^
»Avens».
—
Rabaqué,
Serranies,
Marbre que s'aixera en el cim d'una monfa- que fassin quant en la seva mà estigui
capital, procedent de Gante (Bèlgica), el
encií, de fa Ltojendencis MerwntA l'™^ president de l'Agrupació de Turisme y Suz d» Car.oa
*wixir E8t0nja£«*j
nya, retallat en el blau del cel, una visió pera quels seus associats donguin l'exem- cos. Pouguet, Mestres, Verpès, Giménez, P
M
f
«
i
o
n
l
de
Òefxnderts
y
Enirkets
^
Miró, Cabrellas, Roma, Julies.
que mai havien vist. Veureu en un aco- ple pera la vacunació y revacunació.
o n » y «Ltiió tttr·mnrfns» de depc»ien!s Expansió Geogràfica del Foment del TreEl ^Barcelona» que jugà a favor de la C
—A la polida, guarda civil y personal
blament de penyes, en una salsarcda, en
Eb «cotera dè~te nosto h l l .
de mucvnires y OsaBrn», visità ans dan< ball Nacional, don Lluis Agustí, que, com
p-^rur a « p í ^ . ^ " f ^ i t e ,
una corrent d'aigua, en un bosc, en tis del (".. C , se l i ha comunicat igualment pendent, domina durant una bona estona, o] gDve.tiador civil peta pararti novament a comissari general a Espanya de l'Ex- propoewi
lliiidn
ostndiantim Deia w * "1
d«„^
donant lloc a que'ls defenses y porter de te qüestió del descans dominical o Bar- posició Universal y Internacional que en per Ccrrestoites
núvols blancs y grisos y daurats que de aquestes ordes.
P6» tas fe^
vegades cavalquen damunt del cap, en
Sobre ona denuncia de r«Avens» se distingeixin molt.
1913 ha de celebrarse en aquella fcgyjop j
.
L ideo ha «i^it ecníLda «mb _
D'una magnífica arrancada, en Roma MÍMÜi
cent coses mds, la grandiositat y armonla,
Eí governador civil ha ordenat al queE\po®r-re*i eís comissionats al senyor - w - tant població belga, ha recabat l'apro-' sir,sm«,
tot per part Ai-,
«tibaveureu, en una paraula, la «bellesa».
fe de policia que inquireixi la certesa de marca el primer tanto de la tarde, essent diei Anido, Texcitició existent ente la do- vació dels plànols del pabelló espanyol,' McdiebÉsobre
que cooititueixeo
—T*1^ da
Y admirant aquesta en tota la seva la noticia portada per alguns periòdics amb tal motiu ovacionat.
conseguint
ademés
innombrables
ventat-1
porx'cncia camerriaT barcelonií» pe notoque
hi han inscrits; el CTL
'
Al cap de poc en Martínez entra un íi intumpffiroenl gen««l de te He» del des- ges j>era'ls industrials espanyols que de- deís
gamma infinita, fareu la vida m^s plaen de que un agent de vigilància atropellà
principi s hagi acordat que te c o ^ - ' 0 ^
y eobre tot per continuar encara v^g-nts sitgin concórrer a l'indicada Exposició, «lud*mb, fa que i » à m ^ K ^ L ï ^
ta y assolireu veritables hores de goig. a una senyora, per aplicar el consegüent «goal», fent aixf l'empat.
La segona part fou hermosíssima, pre- uns pactes conving its entre necs siimiuidcs an els que'l senyor Agustí donarà tota «gafel nombroses, podenisc S S ^ T S ' N í
Cerqueula, doncs, la bellesa, en l'art correctiu si resulta veritat.
senciantse magn,fiques jugades d'ambdu- cntitels de depcndcnis y altres pe trons, «Mi- mena de detalls en d seu despaig, Pas- ra coborta dita xífra abíis 2 ^ ? T1» s^.
tíe la pintura, de l'esculputura, de l'arquiVaga acabada gues parts, distmgintse molt els mitjos tra quals pactes tenen presentat toies > « satge Pcrmanyer, 19.
« b t ^ q * » el dia senyeu p ^ ^ ^
tectura, en cl teatre, en la literatura, cervciitf
bles
assocracíons
de
dependents
de
BarHa
quedat
solucionada
la
vaga
dels
de l'ítAvens».
queula ,pera dirho tot, en la naturalesa
ce'.flï», ei oorresponent recurs d'anadi y adeAquesta Exposició de Gante promet ser
teixidors de la casa Solé y Solà de BaFinalment en Miró, aprofitant una pas- més té ofert en el Congrés suspéndncils goy devindreu superiors y bons.
La oomteió organitzadw! (mMte _o
de les més importants que fins ara
dalona.
sa den Roma, entra el segon tanto, lo veniHtivainent eï ministre de to governació. una
intnt,
puig se proposB rcaütnu-TL8'*^
s'han celebrat, tant per la seva extenVisita que dona la victorià an els de Sant AnEl senyor Sànchez Anido mank'està als sió com per la califat dels productes que ben artklua, de bon jfurit « (j;_Jlmn ce^
comssionBts son convencimestí de que dits s'hi exibiran, per lo que constituirà una classe escolar nostra L'enUiskisíTrtv* ^
HJa estat a visitar al «enyor SAnchez dreu.
comi&fiió va creixent ai veuie ^"',e*·
Anido, el president de la Diputació don
Tots els «equipiers» foren molt justifi- pacte» serien anutels pel Institut de Reíor- magnifica ocasió pera fomentar la nostra ta
micent totes ks dificullals y j^J^001 vn
nioj Soci 45 y oleri an aqueia, interessarse
Enric Prat de la Riva, acompanyat del cadament aplaudits.
pena que dita anuteció vingiu a<jueUa ma- expansió comercial, que de cap manera trebancs amb crus topaven. Un nrJir5 *•>diputat provincial don Narcís Verdaguer
—El cF. C. Badalona», en reunió tin- teixa setmana En cas de que aixó no si- deuen despediciar els nostres productors. lEscola de Be1 les Arts ftà ha ^ f * *
De cana dominical y Callis.
•
|
guda el passat diumenge, acordà donarse gui poç ibòa, oferí umbé'l governador oJs
dibuixctehi l'estandart; lo propi ha f1*"1
Dàrmehge ttarer la policia Ien 144 denunde baixa de la Federació.
—In casa Tupinamba avisa n sos favwi- senyoa- Jo^ep Gofc, director (fe 1 Oi-f«A T **
cümiírkHrts d-manar a' ministre kt suspencies per infracció tJ descans dominic»! La
t**'
sió de (IHs pactes pel diumon^B vinent y jaedois qre oom tots els anys juga trenta Eu- goní, qui'ls ha promès eneant^an.e
XLa a, t ^ n — t o r x zx las
emu-da municipal, 196 pel seu compte. Es
músioa a ks canasons. Daip eic. « p'*Bí
teis
de
Nadal,
que
se
sortejarà
a
Madrid
el
on
equest
easer
encara
més
r»g
i
rós
que
en
du , totnl, 340 denuncies, unes quantes més
La secció de «Lawn tennis» del sF. C. els «B'.teriors en fer cumpir te llei, pera lo 23 de desembie pròxim, essent les partú tpa- les que pi tenen. »c proposen visita!- a r v *
qua l'anterior diumenge.
Barcelona» organitza un concurs entre'ls (nul requerí te coopera'ió de fes societats dons de déu números J preu de 5 pessetes persorx^iltt imporiaut de te litenihi's ^
De la reforma
talana pera que ls en escrigu ^ *
peus socis, que compendrà tres proves: do dependents, efc representants de tes quals una, no cobrant cap prima pel taló.
La pau inslramentaí de I estiKli,,,,':* ,
individuals cavallers, parelles cavallers y així ü oferiren.
S1*i noílücBf i * proplelfirta de les cases En Rosés, conferenciant
També indicarà'i «nyor Sànehez An do
L'habilitat dels mestres dels partits de con posaràn 15 siunines, molts dej^
parelles misetes.
búinero 16 de to Riera de Sani Joan, 4H
EJ President de ki Comissió d'Hisenda, don
^ ^
a la Junta lood do Reformes Sooials y » A V - Mataró y Arenys de Mar pagarà els ha- ESCOIJ Municipal de Música.
y 50 de» caner Condal, y l , 45 j 46 resRc*és v Acús, donari'l pro^vinenl di- Les eliminatòries comensaran a jugarse ceiriia, te conveniencLi de fer immediatamonit vers del mes prop passat y material del
Ademés
dati
concerts
y
visiten
nua
pettivt^ienl, de la Roüició de les necessà- Guspar
dia 6, a Jos deu dcí vespre, a In el dia 15 de desembre, al matí.
«íeitives fcs mulles iraposidea per infraca les autorilais, professors y prolesvJre Vr1
ries pern i'eüeoució de la Secció tercera de wndrM,
Pera detalls y inscripcions dirigirse a ció J< to ïei, y finalment qunn rebi de l lne- quart trimestre, a Mataró, desde avui en- mü.es difctJigides de Ikiroeíona, se rrJ. la"
LAp Regionalista una conleieiicia sobre'l teti Re.'orma interior d'aque·.tB ciutat, pera ma:
davant,
de
nou
a
una;
a
Premià
de
Mar,
pressupostos mumcippjs de Bor- M. Comamala, Claris, 96, de nou a dotze titul do Reformes faroiladó, que espera, do's
també ter uns «iournée. per
\ en eí tei nie de vuit dh» a oomplar de ccdotia•Els
pera 1913.»
y de tres a sis.
een.entafs convenis, pubScarà un bardcl fent- el dia 8, de tres o quatre; a Calella, el dutats MWWKit visitant liviíla,
fl
notificació, pe*^ que compnreixin davanl
£1 plas d'inscripció acaba el dia 9 de to públic y donunt severes y termenanlí>(pv dia 8, de set a vuit; a Arenys de Mar,
l'Arceidía de BaiTeona per sl o per apode- Cases pera obrera
el
dia
8,
de
deu
a
onze;
a
Sant
Celoni,
dos y instruccions pom aconseguir qucl cumrat en (ornu leaal, pera fer el nomenament
Per Jcs impresions que hi hnn y j , , ^ .
S'ha reunit is ponenda de aaes pera l'actual, a les sis de la tarde.
püiriont del descuns dominical sigut ui» íet el dia 4, de nou a deu.
<kV périt que na de repríemtarlos en in Obrers, enr.irregints efe boultatiiK pro}< clea
Ut que despeguen els orRaniízs,^ ,'7^
a Baroeòona.
tnedició y presa de datos de les esmaltades y plànols de cases de banys, y /vnundors.
preveure que is eseoVirs baroc'aúns ï a s ú J ^
Eis oomisMonnts sortiren molt sntisJefs de
—SOLUCIÓ GIOL. Rccoosti'.uiení.
fiíiquea.
. . .
un «xU en els seus propòsits.
So lomurà a reunir.
Hur
entrevista
amb
el
senyor
Sànchez
AniApej ribinflos que, de no -rwimr ei pénl
. (
EI
di;i
7
del
corrent,
a
les
sis
de
fa
do,
oí
qi>al
tomaràn
a
visitar
ans
del
diumie dostgriin .'es condiíioiïs exigides pels ar- Pels morts en campanya
—Inmern aurtit d'estufes d * nHj^j .
torde,
s'inau^inarà
«
ia
«Casa
d'Américas.
menge
vinent
iilfm 21 de lu IJei d'Exprupiadó forsosa
La secretaria de la tanta de l'Assanado
Rissatge Méjulez Vigo, 10, una exposició do temes pera carbó, llenya y «as. PJií'nn vn
y 32 do! sou Reglament, o si no fessin la de senyores pera socórrer ais ferits y a
Ronda Lteiv^siíat, 14
^
pktturesd
cn J. Pizà Roig.
àe^wrnició en eí terme senyalat, s'oniondrt les faniüies de morts a Melilla, s'ha dirigit
•67y serradorf mecànic^
que's conforma amb el péiit que representa a f'arcalde preguitü que per medi dels arDàimeoge se oefebrA'l míting enunciat po's
t {'Administració.
fxídos de bam fassi dir a les tamiües de
BAIXOS DE LA DIPUTA Cl Ú PR9VINCIAL
Lo qual se fa públic peta'h efectes coti- Ildc-Jons FemAndcz y Joon Buxeda Biamés^ somidors mecànics, pera pro&star contra les
Compnuyles de Segues.
KgQents.
quo soficitin d socors al qual tenen dret
Rirlireo els companys Curto, Alied, ClnO í o x *
tos
Els cines y la prèvia cenaara Obrea públiques
rió, Quiut, Vaqué, vagis y Vives. Resumi
O/a
2-12-12
So reuniren ei president de la comissió eí compmy Angiil y després s'acordaren
La policia ha comensat a complir amb
3617 Ofíchtt fuster.
tot rígorisme les disposicions donades dar- de Foment, amb el quefe de Negociat, pera tes ronciusions següents:
3C18 Groom. i
Piimcra. Dirioirse al governador protest
rerament pel senyor Sinchez Anido per determenar ín distribució del pressupost ei3619 Oficial pera te eonstmedó * mte
tnnl de la conducta segil·la por les Comlo que toc» a la venda de localitats cn els üvordinan en quant a obres públiques.
lei« Viena y habito pern l'América
panyes de seguis d'aoi.ents de UrebaJ>L
Se
procedeix
a
farabament
de
l'AqüeMadrid 2. dt 10 mati a 9 nü
IiKtàl de pena de mort dei cabo dv».
locals d'espectacles y principalment cn els ducte de Mancada, a la perUongació de la
3620 Recader.
Sogotio. Anunciar a in mateixa autoritat
Dería quo va ma or a la seva promnu
cines.
3621 Enaimgat de magatzem entradea J
DtogOMl fins Espíugues, a l'acnlament del que en lo succeúu se prescindirà de ks
Lorenzo Àvila, a Madrid.
sortides de 25 a 30 anjs
En alguns d'a^aests ont hi havien al- vkdiicte de Vaücarca, a la austiludó d'uri- Compenyiea
AmfAiant el plas pera que puguin soliilar
3622 Meritod.
Tercera. Dirigirse ah Poders públics deprórrncs d'tnprés en files eis racu.-s dd
funs espectadors a peu dret, la policia turis, y a t•acabament del gran emissari
3623 Meritori.
Molt espanyol.^
rwnipus acjuol.
va ferlos sortir, obligant a la empresa a do! cirrer de l'Indústria y de l'Escola de manant ín reciiacació en sentit més equita3624 Carreter pràctic que sàpiga Ueglr
Sords-Muts. i
i
tiu de la Uei d'Accidenls del TrebalL
Auorilzant al ministre d« te Guerra pera
I ornar l'import de les entrades.
Un
periòdic
atribueix
al
senyor
Roig
y
de menys de 25 anys.
orgaii'rar els cossos d'In'«r!on ia y In'Un reporter digué que alguns empre- Els pous de Honcada
Bergadà
la
declaració
de
que
havia
parlat
€ls constructors de calsat 362.) MeiitorL
tervuiwió amb personal a u 1 del cos ausaris de cines se queixaven de la prèvia
3C26 Mitg oficbl confiter.
amb alguns senadors respecte del projec- xiliar d'adminlVrai ió miliar y amb el naDavant la Sala primera de lo Civil d'aA
l'Aleneu
Sindicalista
se
reuniren
en
mi• ensura de les pelicules, a lo que con- questa Audiència se vegé ahir una qües3627 Torner pera torn rewetwr.
te de mancomunitats, y que l i havien con- oessari do l'exéreit
Ibig ois constructors de eilsat Presidi'l com»tà'l governador:
Auortl^mt te creació d'un palroral dfl
testat: «Votarem el projecte pera que catió tan interessant pera la ciutat de Bar- pany Roca y pararan Giüüot, Verdú, Borjoves vii-iosos y delinqüents a Tanatjora.
—Doncs s'exerciri amb tot rigorisme y celona, com l'apelació de la sentencia dic- dov, Sànchez y Comnposada
llin vostès d'una vegadaj
3616 Peó. i
Re-*» ió d'una compeencte enlre Is na«i creuen que'ls perjudica que's queixin tada pel Jutjat de Sabadell en juny de
£1 conipiny Roca, n^sumi pronunciant un
«El Imparcial»
3579 Escriptori.
làstres de homent y Governació sobre telèsl Govern.
l'any últim, condempnant a l'Ajuntament onórgic pagament, recomanant ais obrers que
3374 Dependent
«El Imparcials creu que no arribarà a fons en els ferrorarrils.
E I Jos y l a pornografia a petició de la Comunitat de regants de fnsiesin a la Societat.
346C
Dependent
També s'han aprovat ds expedfcnte dels
discutirse
cl dictamen de Mancomunitats.
Després, enfce gran entusiasmo, s'aprova3543 Conedor. .
camins
veinals en oonsliu.aó en les pro'Ahir abans de sortir del despaig del Santa Coloma de Gramanet, Sant Adríi ren i!os conclusions (jue segueixen:
Diu que'ls regionalistes fan antipàtica vinries de
Córdoba, Lleida, San'andcf y Vagovernador, els periodistes que hi fan in- de Besòs y Badalona, a no poder utilitPiimeru.
Fer
electiva
la
jornada
«fe
vuit
l'aspiració,
per
reduiria
a
conveniències
lencià, pds respectius ajuna r.onts.
formació, han pogut escoltar de llabis del zar l'aigua dels pous de Mbncada y a boies y elevació de jornals.
seves, en Üoc de fer propaganda pera conL a redempcIS de "foros,,
Segona. Abolició del treball a pmifet, de•enyor SAnchcz Anido, unes categòriques l'arrencament de les màquines elevatories
vertir la Mancomunitat en aspiració nay
a
indemnitzar
dels
danys
y
perjudicis
vent
trebeUar
lots
els
operaris
dintre
del
En una contaren ta de don Bonff, Al arez
manifestacions que b é mereixen consigcional
.
causats, pel funcionament y extracció de taler o fàbrica, essent les eines proporcioha oelobrat amb el iptefe del govern, aquest
narse.
aigües dels mateixos, desde juliol de 1879 ruuKs pele patrons.
ha ofert otendre tes aspirsiions deü isinTTe donat—ha dit d senyor Sónchez fins a la fetxa.
perds gol egs y con'inuar l'a unció regoTercera. l£.\igLr íocate amplis y que reunal nmfc oi <arinyo que li prole
ei imAnido—ordes severes pera que's denunneixin
condicions
higiéiüques.
En nom de l'Ajuntament, informà, imLa reunió ocabé després de les dotze de Liguan'at senyor Conalej s, l'.'i.i n" a tes
ciïn els locals aont se juga, a l'objecte pugnant la sentencia de l'inferior, l'advola nit d'ahir.
C<»rls d projorie do redempció de toros y
6ls llauioners lamparers
d'aplicar, a qui correspongui, tots els càs- cat don Joan Moles.
El senyor Navarro Rwiertsr donà oompíe lUbteros Jo abans possible.
tics que senyali la llei.
En
eí
local
de
l'Associació
dels
cCoros
de
del sou iníorme davant de te romtesió (te
A última hora comensi el seu informe
Una circular
Es aquesta una cosa que'm mereix un en nom dels demandants l'advocat don Ofevé» y presidint el company F. Vallés,
presfupfls'jos.
i
interós tan especial, que jo mateix vull Ramón de Segarra, quedant en l'us de oedebrmren diumenge els obrers d'amiest ram
La DslapcIA regia de pnmers enswvanS'ha aoorc'at te redacció amb urgoncia de
un concotrogudltím míting. L'objecte d'acuidar de la seva inspecció a qual efecte la paraula pera avui.
El proper diumenge, dia 8, a dos quarts un projei^o sobre semàfors, ports de segu- sa ha publkal una circular sobre cspécSr
(
quest en l'aclarir y donar explicació del de sis de la tarde, tindrà lloc a la Casa re'jBl y al.res mides do defensa a la costa dd des públi-s.
he demanat que se m'enviessin cada dia
confiete que'ls lamparers tenen amb la ca- d'Amèrica una recepció en honor dels CantàL·rte.
Se ui'pnsen en ella mides pera eviar qin
per part de totes les delegacions notes
so Abe'ianet.
te
jDonSuió y a'.urdiment puguin au-renar
S'ha
au'orif/Bt
sl
ministre
do
Grerte
y
completes de lo que succeeixi referent
delegats mexicans en el Centenari de les
Ei
president
obrí
l'setè
explicant
la
sevs
tes
proporcions de les desgracies y denw
Jui'ito
pera
presentar
un
projecte
elovanl
sn aquest punt.
fau^itat, fent hisiotia de lo que induí a de- Corts de Càdiz, senyors doctor Gregori a Uei el R. D. do 20 de nnT («bre Ingrés y instrUíicíóns pera romeíarles.
Ademés—ha continuat dient el governaMendizàbal,
senador
y
catedràtic
de
l'Esdnrarse en va^> als obrers que !a casa osA jMsmblansa—diu—de V> qiie's pm^ittt
osiera en te carrera j o i t e l .
dor—he donat també ordes en igual senmeoitnda té a Beacriona y Manresa, dtenl cola Nacional de Medecina; y Llicenciat
Ei senyor Albn h* dona; compta» cM re- amb envejable éxi! cn md esi o'o» i e l'extit perquè se'm denunefin cada dia els ac- T
que Ca conducta d'aquest patró ha dut molls Adalbert A. Esteva, diputat y professor sul'at de l'os'a^sliía sobre'l cens de po- Iron^er, no deu allissonar y exorüíor als
11' I IhssTl
ooefictes.
tes immorals que's cometin pera acabar
de l'Escola Normal.
bkuió. £ttcl«igu^n:hi les possessions del Nord diixcbte cn eviJu ions v sinni a res do sorAmb motiu de la festa major de Sant
d'Àfrica, en 1910. la pnblaàó de dret era tela y dwaUotiament de^ loiul·, en rasos
d'una vegada amb els abusos que puguin Andreu,
EU
senyor
Esteva
pronunciarà
una
conAtfgeix
que
a
facte
wisteixefi
tres
der«Avens» organitzà el diumenge le^ts de Manresa y una nombrosa representeruUs d'imendi o eLres aodden's an'it^i,
realitzar la gent de vida airada.
sobre'1 seu país, parlant després de 19.995.355. hala'! i>!f do Guinea.
passat dos interessants partits que foren tació de ceiraSers d'obres, als quals també ferencia
Mo u iiant als nois d que soneixin tn als
S'ha pnrte1 dels (reBulls [«rlamenteris.
el senyor Mendizàbal, el cònsul general
Sanitat presenciats per nombrós públic.
Es pr·ibttHe qne>'\ dimerres se preenti tir u islandès la major serenitat y pje^ncü
afecta qudrom la v i ' g i AbeliaiKl
de Mèxic y ademés un membre de la
El senyor IRdnchez atenentse a la denun,
Al matí jugaren el segon del dit «AFeren després ús de te paraula'ls com- Junta Directiva de la Casa, que farà el al Oo»WKs «I projW-* •MMrÉtaM la ralLS- d'ànim.
Aques» ensajos y ex«rrí:4s me-óil^, orcia feta per EL POBLE CATALÀ, ha vens» contra una selecció del «New-Cata- panys Saneamerfe. Amorós, de ta comissió
iaii6
ilel
IraoBal
franco-Aespanyol
El
madonat les ordes necessàries pera que sigui lonia», quedant vencedors aquests darrers do vega, Nadal, Negre, Gisbert, Coseias dels discurs d'obertura.
teix dte «1 senyor Gante Prielo llogrà'l denals y ràpiïs, pro.uaràn pra-tícurlos els
Se gestiona que assisteixi a l'actcl gran pre/Uixol de l emando Póo. La div itsló meKlíTW una vegm's «l menvs iate nctn-iani
constmclcrs mecànics, Forgis, Cnicüs, vafeta una visita d'inspecció a la veina Ba- per 3 «goals» contra 2.
poeta mexiíà Amad Nervo.
del prnjoCe de poliíía comeasaràM dimars. y en olis stkaariràn eLs Bns Uanquitiat y
dalona, pera que la Junta Provincial de
A la tarde se celebrà l'anunciat partit giiíj>tti de Manresa, Rueda y Rius.
La mateixa Casa d'Amèrica organitza Avui te comisó donarà dicamen. Tamfcé oonüansa y al ma.eix temps d professor a
Resumeix et company praidrat recomaBanitat vegi fins a quin punt son justi- entre'l segon del cBarcelona» y el pruner
nnnt l'unió de tots, p iig així se lograrà un pera el dia 19 del corrent un distingit iVlnnunarà o \ u la comissió do pressupos- l'inliMidre sauslte ali deixdiles U iraníinficades les alarmes dels badalonins.
de IVAvens».
drà en te seva cara també, J s'obondra
triomf colossei. Y acaba amb un Visca la ball, pera el qual queda oberta 1 inscrip- tos sobre'l d'i-gresos.
—EJ governador ha circulat ordes a les
A les ordes den Llach s'alinien ds e- vrga' que fou cocuesiat per la nomhroai ció a l'Administració de la Casa fins el
En el Conaeil s'han sproWt « b •egoents complet éxil.
pompanyies consignatàries de vapors va-lquips de la següent forma:
Així mateix aarecomanaals inc- íre» qm
expodiente: i
>.
j
ooncontmete que om p la'l local
(
15 de l'actuaL
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facto» cl aumento de la partidpadón esEn el caso en que se hiciera dicha li- Banco de Estado el estudio de una modi- d Gobierno marroquí, cn todo d terripaflola en las cargas de los empréstitos quidación por medio de un empréstito ficación de sus estatutos que permita:
torio d d imperio a la Sociedad Internaantes mendonados.
a corto o a largo plazo, cada una de
Primero. Crear un segundo alto comi- donal d d monopolio cointercsado de los
2.° En que los ingresos aduaneros per- ambas zonas contribuiria al pago de las sario marroquí que seria nombrado por la tabacos en Marruecos, dicha Sociedad con
dbidi ; por la oficina de Tàngcr, deberàn anualtdades de este empréstito (intereses administración de la zona de influencia tinuarà disfrutando, sin disminución ni rerepartirse entre la zona internadonaliza- y amortizadón) en proporción igual a la espanola despuès de ponerse de acuerdo serva, todos los derechos emanades de
da y las otras dos zonas, à prorrata del establecida para el reparto entre dichas con el Consejo de Administración del los actos que la rigen, no podrà la expredestino nominal de las mercancías, en es- zonas de las cargas de los empréstitos Banco.
sada autonomia dc las zonas poner obspera de que el fundonamiento de los fe- de 1904 y 1910.
Segundo. Conferir a este segundo al- tàculo a su acción y los dos Gobiernos le
rrocarriles permita un reparto exacto de
El tipo del interès de plazos de amor- to comisario, para salvaguardia de los in- daràn facilidades para el libre y complelas zonas debidas à la zona espaflola y tizadón y conversion de las condiciones tereses legítimes de la administración de to ejercicio de sus derechos.
à la zona francesa. El servicio de Adua- de la emisión, y si hay lugar las garan- la zona espaAola, atribudones tan idènNo podràn ser modificadas, sino por
nas entregarà un depósito al Banco dd tfas del empréstito, se fijaràn de acuerdo ticas como sea posible a las dd alto co- acuerdo entre las dos potencias interesaEstado el remanente de sus ingresos, pre- por ambos gobiernos. En la liquidación misario actual y sin perjudicar al funcio- das, las condiciones actuales de la explovio pago de la parte de Tànger. Las ad- no se induiràn las deudas contraidas con namiento normal del Banco. A los fines tación dd monopolio, y cn particular las
ministraciones aduaneras de las dos zo- posterioridad a la firma d d presente a- antes indicades se haràn por los dos go- tarifas de los preciós de venta.
nas se pondràn de acuerdo por medio de cuerdo. El importe total del pasivo a li- biernos todas las gestiones que sean útiEl Gobierno francès no pondrà obstàcurepresentantes que se reuniràn periódica- quidar comprende sobre todo: Primero. les para obtener la revisión regular de lo a que el Gobierno de S. M. el Rey
mente en Tàngcr, sobre las medidas con- Los antidpos d d Banco de Estado ga- los estatutos del Banco y d d reglamento de Espafía se concierte con el monopoLo
(CONTINUACIÓ)
venientes para asegurar la unidad en la rantizados con el 5 por 100 del producto de las relaciones de éste con d Gobierno a fin de obtener que ceda todos sus dereaplicación de los aranzeles. Estos delega- de las aduanas. Scgundo. Las deudas li- marroquí.
chos y privilegios a un tercero o para
Art. X I I I . Por otra parte ha lugar a des se comunicaràn a todos los efectos quidadas por la comisión instituïda en
A fin de predsar y completar la intdi- rescatarle amistosamente por anticipado
ssegurar à la zona espartola y a la zona útiles, las informaciones que hayan pod:do virtud del reglamento d d cuerpo diplomi- genda recaída entre ambos gobiernos y dichos derechos y privilegios.
francesa, el producte que à cada una de obtentr, tanto sobre conrrabando, como tico en Tànger de 29 de mayo de 1910, hecho constar por la carta que el minisSi el Gobierno cspanol, como conseellas corresponde sobre los derechos de respecto à las operaciones irregulares que —ambos gobiernos se reservaràn examinar tre de Negodos Extranjeros de la Re- cuencia dd rescatc anticipado desease moimportac ión percibidos. Los dos Cobiemos pudieran llegar a efectuarse en las ofici- conjuntamente los créditos que no sean pública dirigió d 23 de febrero de 1907 dificar cn su zona las condiciones genenas de aduanas. Ambos Gobiemos se es- los antes citados con los números 1 y 2 al embajador de S. M. el Rey de Espafía rales de la explotación del monopolio coconvienen.
1." En que, calculades los intereses a- forzaràn en poner en vigor en 1.° de mar- con probar su legitimidad y en caso de en París, el Gobierno francès se compro- mo, por ejemplo, si quisiese rebajar los
duaneros que cada una de las dos ad- zo de 1913 las medidas previstas por d que d total del pasivo excediese sensi- meté en lo que concierne a la zona es- predos de venta, deberà dejar a salvo
mimstraciones zoneras perciba sobre mer- presente articulo.
blemente de la suma de 25 millones de panola y U reserva de los derechos d d los intereses de la zona francesa, y los
cansfas introcidas por sus aduanas, con
Art. XFV. Las garantfas afectas en zo- francos, comprenderlos o no en la liqui- Banco: Primero. A no apoyar candidatu- dos Gobiernos se pondràn dc acuerdo cxde-t.no a la otra zona, correspon l e r i a la na espanola al crédito francès, en virtud dación mencionada.
ra alguna cerca d d Banco de Estado. clusivamente con dicho fin.
zona francesa una suma total de pesetas del aceerdo franco-marroquí de 21 de
Art. X V I . Como quiera que la autono- Segundo. Dar a conocer al Banco su deLas precedentes estipulaciones tendràn
500.000 Hassani que sie descompondrà así: marzo de 1910, pasaràn a garantizar el mia administrativa de las zonas de in- seo de ver tomadas en consideración pacaràcter
de reciprocidad y se aplicaràn
a) Un tanto alzado de pesetas 300.000 a crédito espaftol y recíprocamente las ga— — — .... i, i - ra los empleos en dicha zona las candiHassani, aplicable a un tanto alzado de rantfas afectas en zona francesa al crédito fluencia espanola y francesa no puede daturas de nacionalidad francesa. Por lo en d caso de que d Gobierno francès
300.C00 pesetas Hassani aplicable a los in- espaftol, en virtud d d tratado hispano- menoscabar los derechos, prerrogativas y que se refiere: Primero. A las acciones desease hacer uso de las facultades regresos de los puertos del Oeste. b) Una marroquí de 16 de noviembre de 1910, pa- privilegios concedidos conforme al acta del Banco que pudieran pertenfecer al conocidas al Gobierno espaftol por el pàsuma de 200.000 pesetas Hassani, aplica- saràn a garantizar elserídito francès, con de Algeciras por el Gobierno marroquí Maghzcn. Segundo. A los beneficiós co- rrafo anterior. Con objeto de evitar que
ble a los ingresos de la costa mediterra- objeto de reservaj a cada zona el importe en todo el territorio del imperio al Ban- rrespondientes al Maghzen «n las opera- la Sociedad pudicra oponerse a un rescanca, sujeta à rev.sión cuando el funciona- de los impuestos mineros que naturalmen- co de Estado de Marruecos, este conti- ciones de acufiación y refundición de mo- tc parcial d d monopolio, se comprometéroiento de los ferrocarriles suministre ele- te deben correspondcrle; queda entendido nuarà dutrutando sin disminución ni re- neda así como en cualcsquiera otras ope- ràn los dos Gobiernos a que d derecho
tnentos exactos de càlculo. Esa revisión que d cànon proporcional de extracción serva en cada una de las dos dichas raciones monetarias ^articulo 37 d d acta de rescato previsto en d articulo 24 dd
eventual podria aplicarse à los pagos an- pertenecerà a la zona donde està situada zostas todos los derechos emanados de de ASgeciras), qgeda entendido que terij pliego de condiciones, sea ejercido en
: otra zona tan pronto como sea poteriormente efectuades si d impuesto de la mina, aunque sea percibido a la salida ios actos que lo rigen. No podrà por la atribuïda a la. administradón de la zor.i
•'• es decir, d primero de enero de
fuese superior al de los pagos que se ha- por una aduana de la otra zona.
expresada autonomia de las zonas poin r- espaflola u»¥a parte calculada según t l
yan de realizar en d pervenir. Sin emArt. JCVl En lo que ataftc a los antici- se obstàculo a su acción, y los dos Go- mismo í.&nto por ciento que d cànon y
A partir del primero de enero de 1933
bargo, los reer.ibolsos de que se trata, pes hechos por el Banco de Eptado sobre biernos le daràn facilidades para el libre los fetaeficios dd monopolio dc tabacos.
h^brà libertad en cada una de las dos
no servirían màs que sobre d capital y no d 6 por 100 de las aduanas, ha pareddo y completo ejercicio de sus derechos. Ei
Art. XV'I I . Como miiera que la auto- zonas para establecer, segón convenga a
darian lugar à càlculo de intereses. Si la equitativo hacer soportar a las zonas, no Banco de Estado de 'Marruecos, de acuerrevisión así efectuada diera lugar à a- solamente d reembolso de dichos antid- do con las dos potencias interesadas, pq. nomia administrativa de las zonas de in- las roisma^, lo^ impurstos que constituyen
cudir à los ingresos franceses, relatives pos, sino tambtén eia una manera general drà modificar las condiciones de su furvdo- fluenda espa/iola y francesa en Marrue- d monopolio. Los dos Gobiernos, respea los productes de Aduanas de los puertos las cargas de la liqiuidación dd pasivo namiento a fin de ponerlas en armonia cos no puede menoscabar los dernho·;, tanclo el pliego de. cundiciones, se pony privilegios conredldos con- dràn de acuerdo o haràn acuerdo para
del itaditerraneo, llevaria coosigo fipso actual dd íiaithjenu ,
con la organización territorial úc cada prerrocativas
forme
al
acta
general d t Algeciras, poj obtener: a) la creación de un «-gundo
zona. Los dos Gobiemos recomendaràn al

El tractat
franc-espanyol

comisario nombrado por la administración de la zona de influencia espaflola.
b) la determinación de las atribuciones
que a este segundo comisario le
necesarias para dejar a salvo los inic'6"
ses legítimes dc la administración de
zona espaflola sin perjudicar d funewnamiento normal del monopolio. c) el reparto por mitad entre los dos comisanos
de la suma de 5.000 duros mojeznies plata, pagada anualmente por la SoC]e ?
como retribución del comisario. A nn a
mantener, mientras dure d monopolio, »a
identidad de las tarifas de preciós ae
venta en las dos zonas, los dos Gobiernos
se comprometen a no gravar con nl":?i
impuestos d monopolio o a sus derec
habientes sin ponerse previamente ue
cuerdo.
i
a
El produdo de las multas 'n1P"'ï^1.',
la Sociedad por incumplimiento. del
go de condiciones o abusos (ar')c.ul0, ^
del pliego de condiciones), beneficiarà
tesoro de la zona donde se hayan cou
tido los abusos o infracciones.
,
Para el reparto del cànon fijo ^ l ; .
los beneficiós (artículos 20 al 23 ^ P '
go dc condiciones), se aplicarà un w ^
por ciento que serà determinado P'
potencia de consumo de la zona ^ de
la en comparación con ,a P0,e"rtenCi3
consumo total del imperio. tsta ^ , a
de consumo serà evaluada cou
den
las percepciones de Aduanas
. a.
efectivamente en manos dc la admin*^
ción de la zona espaftola, ten,e."X l3.
cuenta el abono previsto cn d arne
^
Art. X V H I . En lo que atafle a ^
Junta de Valoraciones y Aduanas,
^
Junta espedal de Obras públicas y
Comisión general de AdjudicacionW,^
rante d período en que estàs juni
^
tinúcn en vigor, se reservarà a J * .
nación del jalifa de la rona espan"
eo
dc los puestos de ddegado « " " ^ b o s
cada una de dichas tres. ^ " ' ^ ^ r v a t
Gobiernos estàn de acuerdo para r
u
a cada zona y afectar a ^
^/percas el producto de la tasa
art.
dbida cn sus puertos, cn virtuu
66 del Acta de Algeciras.
óll0.
Los servides respeetm-s
mos.

(Acabarà).
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L'arsal·tlcl
^-ympíB com •dworlBlxfa m VKMXÍ
l a oomlssid de peres <fe les Tfcttmes ha guns doromenla reVenfe «1 burtat frait"oEI proa dol ordi
Els senyors Calbetón y Allendesalam
"Í, u l u » sen^ul d·insegiirc'al o que a i
Sete. - Avui no s'ha ceflahrat « 9 m i vlsi'at al grxvernaclor demananUi que dos espeny.J, pera pocjer dis u i r aquest trv. taL hi han formulat vot particular.
El
comte
do
Roraanones,
en
vista
del
preu
f
v i x o en
veïnat exwteixin p«rilfs de
La Teula ofereix wasmobe'! pi«c al n»nió a TrtiBfrOdJe pera fe dfecwuó del annlv
l'ordi, ha ofert traclar amb el minisire d'ells acompanyin a fe Junta d'espeetneteu
Lis marins aagleaox
«* " ^ ^ i mona que pugaio proAiir ara- de
nistro d'^tat.
ti.i, po^'et del^ct {|r«e no bavfe rebut
a inspeccionar eis loca'^.
. >. .
d'Hisenda
de
la
oanvenkncaa
de
presentar
'r
et** oomproinelín m vida o ta SHI«< un projecte igual al presentat respecte del
El senyor SOLER T MARC t'o Mpa «feia tVigo.—L'esquadra anglesa ha celebrat teslrutiions dei seu Govsra
V a « a termenada
flBH*
^ doni^iin compte immediila- blat y del m<»rOEC.
carretera de Be ella a Solsona qué tant no- el compliment d'anys de la Reina AleCon^niinobfa — Ek piMvinotovcfefa hsn
Valencià. — Ha acabaJ la vaga deb lerro- eessaria
/ f l T peleguió Régk qua •doptarà tol
es a la montunra cataJana
xandra. Els barcos espanyols andats al marxat aquest matí cap a Tctetaàlm peryiaris
d'Ojos
Negro*,
per
medxirló
del
tiBalans
dol
Baae
pK"1? V , (üspowions oportunes.
construir dos tros oci àns gniflcanís;
tanl eí p·-otocol del armistici, peró s'han renent de ta guarca civil del puesto (te Sa- untalen
de 180 i; (fires y l'al tro (te 6 K), y per port cooperaren a la festa.
Uns ahir po'a fauUta et ba ans deí Bunc gunto.
Dclega'to Begia comprowarà l'aplic»but noticies anunciani que fe I mm de dit
Cine tancat
dispoíawons cn un viatge de
Han sunen»!: l or, 642.415 45 petseies; SemUa ep*» la companyia s'avé a adme- ésser ,tnnt po i s desitja que's resolgui lo més
pcotocul s'ha apfe-sil iiü a demà pes que
posibde la stilxi-ti, perquo's uerjudua
Burgos.—EJ governador ha fet clausu- eí pteuipotenckui gec pugui rebre i i B i r u e gpiXWs·pixJposa
tre a la pieitat dels obrers que foren des- sxtat
proposa realitzar desseguida. la odata, 3.63I.ÜI5'21.
a
la
(ane'oiB
ce
LkiJa
a
lu^ceida.
rar el cine Parisiana. L'arquitecte que in- riens sotvret bloqueix de Janina
Han dis^ninuií: els biffiefs, 9.780.075; els patxats, condidd que ha sigut admesa per
Recepció a c a d è m i c a
Aioba den anant que's (kuigti'n les ordes formà en contra fou el que'l va construir,
Constcmiiiiolía. — La frma d'amfedri s'fa
comptes corrents, ,16.745.025,28; l efei-iu del tots els empleiats.
^ ímb «ran solemnitat s'ha celebrat la :re Tresor, Üguiant en l'adiu, 24.072.Vi/a,
opo: u ics pera que's consüncixin p-'r ad-'
anfesf ot Pn »l dimars, amb l'ob.ecie de que
S'ha
comentat
moll
fia
el
Congrés
i'artlcte
- "-m
Madrid 3. de t a 3 matinada o's cte.víj t- de §e.i'bia, Grècia y MonV'uegra
•A B l Acatlemia de Oendes Morals y
ll»ni.s;Ttt(i6 dits Irikssos.
P- rla ea Romanen es
d'anit de «La Epo< a».
t**™* ^
(a»dràlic, deixeble predilecte
Preparant
el tin^lado electoral
firmin w nuífeix temps quc> de Bii^sfe^
El
senyar
VILLA
NI.
EVA
diu
m
l
s
El president del Consell ha visitat aquest
Qne passa?
vJ^T Alaneil Menendez y Pelayo, don
fcm-jen t'jcnt que ment res no s'aprovi el
De la rendició de Salònica
Dato ha conferenciat en el
•^MBonja San Martin, qui te desenrotllul mati, com de costu i», al rei, y després ha
S'he comentat md: en el Congrés l^irlkte projeete «le oonf l.uctió d un pont que en- El senyor
/
i r
. j
Atenes. — Una comunicació oCcfei cfai
tema cLa ficció en el anat al ministeri do la Govemaiió ont ha d'anit de cLa Epo<a>.
fessa a^Ksts dos trossos de mire era no Congrés amb el comte de Romanones so- que is sokbts titrcs fets presoners a SaAconfereocial exlensam<nl amb el senyor Bat».
L « ó en el dreu.
Molts
creuen
veure
amb
dit
articJe
una
poc^en
c o n s t a r é Adem* s'ha d enllestir bre les pròximes eleccions provincials y nica son 25 000 y efc oüc ials 1 000.
rroso.
crida
al
rei
pera
que
hcsi
fe
seva
atenció
Ah^rez.
Pi0! «7rte«é don hattóll Al
' t'expe.'Aenl d'expropiai ió y, r*1- lo tant, no | respecte si les mateixes se celebraràn el "El mete-ial prés pe's grecs es el segBenti
Encara que'l comte de Romanones no ha en edm se g<>berna.
Ji pom don Alexandre Groüard, qta
pot atendre el picc-, iinmedia a inent com so- mes
mars. també de la conveniència 70 cenon,, 30 amet.ahutores, 1200 cavej^
Aquesta terc'e a primera hora, conferen- ria
o ta seva dreta al biíbe de Madri!
Madrid (y dit sobre qué ha verset la conferencia, es
iS'hade parlat
la se\a
u i aL
800 muiv. y 75000 fusela
,
"l^uíwrra ^Is eenvors San la Maria tio de íux>sar que hauràn parlat del projecte ciaren en el Congrd» els senyors Moiet y
El semor SOLER Y MARC w'ifica dient d'anar lliberals y conservadors en bona
de Uei sobre poliífa.
comte do Romanones.
Príncep Danllo ferit
y Sanz EaBi-Ün.
qu? f*..à acabat l expecíent d'ex|>r<»pucïó pe-1 arrnonía al repartiment eouitatiu de llocs
Pairlant anib els peiiodisfles ha dit el preAquest últim conferenclé després ex'ensa- ra l pi^mer Iros y no pera'l segón y dema- vaeants
i« ooncorren^ia d académics fou oombroParfa, 2. — «Le Matin» pubiica un «fc»
i
sident que l go\ern deMlja que aques a tar- ment amb et senyor La Ciervo. La confe- na qibe's owistniem el pnmer.
^ tl póWic molt (ksiin^L
paig do Ricka dient quei prínccti DanilU
de quedi dictaminat aquest projecte y se rencia ha sigut ta nbé obje.te de comenta- ^Afe^ix q\K no es necessària fe construoL'indult pe's presos política
lou givument feiit en un dou ootnlx·fc l i u EI preasupoat d'Ingressos
dilueixi desde demà, sensé sospéndré la [ ris y se «nosa qno es conseqüència de la d ó del p o n t pera unir els
€ dos trossos, malDemà a la tarde's reuniràn al Congres lata davant de ScuWxl
1 darrera hora de la tarde, s'ha reumí dii-uvqó fins que pugui oomenoar fe det entrevista que'l senvor La Cierva ha cel©- gra'. linWme deis engi
enginyers, que no rps- el comte de Romanones y els senyors Cas^Capitulació d'AndrlnópolU? »
1, conifcetó de pretu wslos, baix la pra- pres upost d ingresos que serà dintre dé dos brat aqíieet na'í ptiib él rei.
pón a la rcali'at
trovido, [Nforote, Alvarez y Angulo, pera
Paris — «L'Echo de Paris», en un de»
Sfenda de* ministre d Hisenda.
.
o ttres
O
r e s dies.
dirfi
Hi
H i ha
ha qui
m i assegura
a·rc^mrr·A que
mw* abuns
n K n w de
r\a que's
mn***:
PI ^ i
LZ-VUI'»
= r e Ics
^ ordes
r ^ oportunes
^ . ^ 'pera
' ^que «ractar de l'amnistia o induí, pels presos paig de Gocv-Cmza, diu que AdrianópoCfi ha
—A veure—dptn el comte de Romanones tanquin tes Corts, oecrrecàn successos polí- qae'l donaré
Kl senvxjr Navarro Ro\er er ha Kt un
capitctlat, pecque el bombeig havfe incentics de gran Jrascendencia
•aT dis«òr3 en el que, després d'aquests —lo que poriém fer en aquests ires dies.
s'ac'ivi la construcció y s'informarà de lo y condempnancs polítics.
diut fa ciutat.
Se parla do la possibilitat de (pts'l se- dii pel senyor Soler y March.
ïaonamena, ha íiil que pera donar facilitats El Consell de ministreò que ha (te releNou ferrocarril
, l'apixAtuió del pressupost (fingnesos, ra- brarse pera convenir la presentació del trac- nvor Garcfe Prieto oblinfjn d Poder, cn
Negodaclaclons de pan
El senyor POLO ^ PEYROLON formula
E'n el Senat s'ha reunit la comissió qne
1 - h part íle ses ref-riínea pera presentar- tat a les Corts, no so sab si's celebrarà vrr ut d'aronteLvements que provocaràn al- aíóuns precs al nanisUe d'iiutrucció púConsten li nobfa. — Les negenfe.
« de
entén
en
la
construcció
del
ferrocarril
demà
o
el
dímorjes.
te després com a proiectes especials.
ins dipw'als de la majoria, favorabten a Uc.e
ccaneusaxàn
tolseguit.
que
sortint
de
Gijón
acabi
al
Ferrol,
unint
Lo més probable es que'l Consell sta.de- actual ministre d'Es at.
Se, ïeiren tes rcodiluacions referants •
El s«iyor MUROZ DEL CASTILLO deAlbània Independent
mà v el tmclat se presenti el dimecres; peró'l
fcwu.trioi, territoi-ial y utiitari.
mwia Biíaiackwis a una real orde referent a aquesta població amb San Sebastiàn. 1 .
Comissions
del
Senat
Rfeks.
—
E i ministre d'Alemanya hs fel
Consell
de
ministres
Se mml* lo referent a l'impost sobre Is quefe jbcl govern manifestava aquest mati
S'tem n u i l tes següents cjmixflons (fe j
reunió de claustres de professors pera
sibor al rei q;ie I imp ri ateminv acuin^arteix
bens de les persones jurídiques amb la re- que los l'ises no depenen exclusivament d'éil l'Alta Camb s:
.
i
'"fera'ar
soLre
l
assislcncia
a
classe
dels
aProbablement
demà's
reunirà
Consell
de
brixa deí 10 per 100 y «ijrimintse gran y no y j ni pot donar data stsquera.
La qU3 entén en el pr^jecie reíatiu B l'en- •umnes y d'ullies extrems, salvant fe discu-ministres, pera parlar de la data de pre- les idees d Àustria v Itaba n ^ ç c l e cte Ja
evt de les exemp. ions.
Entre fes comissions que han visitat al
fixat dels vins. Acordà donar míonuo d'a- siò das pressupostos.
a les Corts del tractat vdel con"Se lusin-eixen tes reformes sobro iTm- pte&ident Mguien fe de Lleida, que ha anat
Detalls sobre l·armtstlcl
El minbtie dlNSTRUCCIO PI.'BUCA K sentació
acord amb el govern.
sulat espanyol a Toulosse y de la manost de la sal.
'
a donarli les gia>ies per la diS' u^sió en el
cor.tisla
dient
que
no
pot
accldir
all
piec
0 * n hem dil, jnlomies essreiren one V*"
La
quo
entén
pn
la
regnlarilmció
dvdals
"Se modifiía el projectat impost sobre la Congrés del ferioiarnl estratègic y demar pora reirs y psiensos (fel; contramcslrest,
Ell merqués de POHTAGO demana que en nera de costejar els funerals celebrats mjsliel no'sfii-incrà hns al (fcmars, pera que
ric<*!tciiat y el gas, àxantse en un 17 p «ncxU cjil·c's discuteixi aions de que tes Corts oondeetables y piractiiants de l'annada. Do- les obres públiques no s'empLin més que ahir a la memòria den Canalejas.
ecs deleg t i (te Soibia, Grcca v Montcnegro
100 l impost de remu lació d^ f.uil eléctnc acabin ses 'esques en aquesta etapa.
poden ísr.iuiro Se creu q.ie (as condiciona
narà informe d'acord amb el govern intro- n*Kriafri de producció nadomi.
EI ferrocarril del bala Llobregat
-era enllumenat que. ant lliure de tribut el
La mateixa peliuó han formulat altrei cuint una lleugera motli'iiB io.
do ÍMrmfetici son les següents: Comensarà
EI n-iristie de FOMENT diu que estudiarà
mm u - i- pw u*05 Industrvfc y domísica. províncies.
La
comissió
permanent
d'obres
del
Sea regir desde t dfe que's En ni y durarà tunt
qu > ha clo ui- a ninar sobre l'admi- te qi'«tió.
nat, ha arribat a un acord sobre'l ferro- oom fes negoefecions de la pau. Si no so
També l'ha vlsi at el dtrector do la gunr- stóLatomporal
Re-pec'e al nas. aont exis^-'ixm bistaKadons
I
Sentia
een
l'orde
del
dia
y
s'aproven
eto
dels
leixis
ea
crú,
Han
precarril del baix Llobregat, del qual pre- arriba aque.ta a ooavindre se deurà donar
nix-e pwe pn,.o3t ús y pera TenLuinenat da civil, general Aznar, pera pararh d'as- sentat vot par ular els senyors Calbetón •egiíoi'.ts p4ojectes de tei:
sumptes refeiionats amb la política local y A LI en de Sa!a.er.
avis previ de 48 hores abans de reenuar
sentarà demà'l dictamen.
is ('xàs&r&o ll.u-es 10 metres mensuals.
At-ioiiiami
fe
oesàó
pel
ram
de
Guerra
.
fes hotilitits.
Se é a s O f m tlcl projeítíe l ele^-aiió de l'im- da CartagíM a
Comissions parlamentaries
La de Graiias y Pemsions va eme're vol S i'Ajur.tamenl de Ceuta de l'edilici denopost de 1 per 1.000 de timbre y igiwlment
E l personal do Foment
La situació militar quedtirà tal com està
favorable a In concessió de fe peiuió a te minat flas Barcos.»
Les seccions del Congrés elegiren les
Í ieiii»3ix de la onmisaió dels toters.
^ Coiicetint un crèdit de 250 000 pessetes comissions que han dc dictaminar sobre lins «çj inoment de la firma. Tots e's exercita
Ha sigut acce[»facla en part fe po'ldó for- viuda del senyor Canalejas.
La suJxonissió d'HBenda se reuniré deLa oue entén en el projeofe relatiu als si piettvupost vigent del ministeri d'inslruo el projecte de ferrocarr h complementaris pormuneixetàn en Ics zunes o«it se troben
pels ofiíias quints del ministeri de
mà pera donar diíatnen conforme en q«tu mulada
actualment. Les plasses setiades d'Andrinódó púLt oa.
fenLuneis pera nens se reunirà demà.
tement,
miljanL·aut
una
esmena
presentada
y sobre'l tractat franc espanyol.
lot Wat amb
vo u ilat del ministre.
pois, Janina y Scutari se avimaíaràn <!'
Concedint suplements de crèdit per valor Mes
en el Senat pel j«nyor Alon>o Cutrílk^
del proyecte reformant la policia riumenl. S aixecarà'l bloqueix d i k s s •,»-'.'.
u iíka L· seva a-siuf ei senyor Navarro relativa a que'l mintslne pigui aumeniar
de 973 401 pe,-*tes al minisleti de Marina.
Be\er5er amb ]o ma xa de temps, perquó
La conferencia celebrada aquesta tarde so delindràn i enviu de tropes y mucudxxs
, Modifioml ecs arts. 84 y 86 y derogant
d'oüuals Jeners y quarts, amor iunt
Un pressupost que estave pettal per í'a- aokices
eí
18/
de
la
Uei
de
Recrujamcot
de
T'Exercit
pel
comte de Romanones y cl senyor La y nos con txiran noves íor ificucioes
l'efeote les va.ais que peomixin en l'esb.^1, pera pretén tai-se pei n^g, no pot tenir calaló
Se
posi
a
discusiól
projecte
de
k'ei
tf>
La piempsa fiancesa comenta favoraü*
Cierva
s'ha relacionat amb el projecte
d'oacials quants. ,
SESSIÚ DEL 0(A 2 fcdrni a Dmortimcions en el Cos General de la
|a mateixa Egrmo a femer examinat en la
ment ^ e s ha pactal lai-misiici.
de
reforma
de
la
policia.
Després
confepriinei"a quinzena de dedembie.
Detencions
PraÉcfeix tel senyor Moret. En el banc bou Arn.oda cm lescala de terra.
«La Libertó» eslima que Tit-qula està tU
el quefe de govern y els ministres de | EJ geneiiil FERRAND1Z oombetél dSo rencià el president amb el senyor Dato, condicions inesperades que Icximeixui df
Cal lenir també presenls els successos ecoHan Sigut detinguis e MaJnd dos subiee. oslàn
reunintse
seguidament
la
com
s?ió
dicianòmics ocorreyus pn aquest espai de lemps tes anomenats R M. y A. T., ais qjM s'tian la Govemuiió y de foment. La Cambra eslà' temen.
fe 1. <·.I..·I·.·I d una evicció immeAula y It ".iré
moll (tesaniniec'a.
V no pbüi'arse quo'l cupu de rústica y ur- ouret factures de MaJrid y Barcelona.
Ei getierol At'NON li contesta en nom minadora del Congrés, haventhi formulat al mai«i\ temps a Europa de fe metWM (fe
El senvor CALDERÓN pre^mía si es cert de lii oon.issió, ddensant el projecte.
bana està fi* pera l'any 1913, essent inútü,
observacions encaminades a facilitar la una liquidació.
Han dit que volten montar un negoci a
per lo tant, pera aquest any lo que podríem Buenos Arres, però com que'Is géneros no que en fe Junta Central d'Ooies públiques | Segunfcnieiit se vota, en vexació definitiva discusió els senyors Bejarano y Barrio«IJB lemps» considera farmietid ootn d
rebut una ccri.'úaaó dels engin.er» «i pieaupost de Bquidució.
fa- ara".
vero.
H do fa guerra No creu que Turquia ecíri
havien sigut pagats, han ingressat a fe presó. s'ha
participant
que
BO
ba
pogut
compcobérse
| So reuieix te Cambra en socetans j se
Tot aixó b que hagi da ptesondtr do
L'article segon se modifica en el sen- en fa ooufcdtradó bad^àmeo, pu-g fe iv ya
el projecte ix regs de l'Alt Aragó.
Uns sospltoso*
aixeca fe sessió.
mol es coses.
tit
de quel ministre de la Governació oM.hxieració cfie comprcngifes a Turrf
El mdnis'Te de t-OMEOT contesta que
Interrogat pels neriodisíes sobre ta qflesServia, Greda y Montcnegro y potDiu t L a Correspon(.'oncia> que te polida
podrà
en qualsevol moment intervenir di- Bi
Madrid, 2, de 11 nit, a 1 matinada
Kó de te sal, ha deíugit donar contestacaó a bu*n a un anarauis'u italià que havia es- per telègraf manà insliuir expedient y que
ser
lins
Rumunia,
oonstií 1
una po c. w
rectament en lo que es de facultat del mostta íorta y trobaria
b predita. ,
tat e u a casu del carrer del Carme, de dintre do Ues dies donarà compte a les
OÍ
'ra en àx'jsMes
pel
Noguera
Fallaré»
Cambra.
director.
Madtid, ont ignoraven de quina ilasae de
mlrudes et-tercs
Fins sembla mentida
El senyor IGLESIAS (don Plau) s intere- I Han arribat els comissionats de la DiAquesta modificació fa quels conser«ibjeclo se tractava, amb tot y que'l patró
Eí coinespontiij de «L'Echo de Rir.'s' u
L'iníant don Carles ra solieitar la mói el va conédxibr a Amèrica
sa pels miners dels Pic os de Eu. opo, y putació de Lleida senyors Lasola, Roca vadors no combatin el dictamen.
Const&ntinobfa diu quel Govern turc alrde quatee an>T5 qtie's concedís al seu 611 gran, També ha estat a Madrid un individi demniía a la Cx>uipanyfa dels teriocarrifa y Conel pera gestionar assumptes d'intema de fe manera més calegó i a que KírkComentaris
don Alfons, ovn pen ió do 250.000 pestes,, anomenat E. M., que ha arribat a la Cort
Ktiasé y Andrinópots oontiraturàn s g ^ n i
de
Madwd
a
ia.ag.v^a
y
a
Alacant
per
exerlocal,
especialment
el
del
ferrocarril
S'ha
comentat
avui
al
Congrés
la
conoom pomer f i l do la pnneesa d A s u r ^ ,
^
^ VÀrgbniina.
turques
y que fe nxnilera turca iiussara uns
ferencia
celebrada
pel
senyor
Moret
amb
del Nog^ra Pallaresa.
hereva del trono y una pen^ó de 150.000 ^
[5,ierlos A , ^ ^ estar (fe cambrer cn Z
líi^a
desde
Kuk-Kiüssé a Dorm os, y creu
El nànisirrdo EOMENT oferax en!«ai-|· Acompanyaven als comissionats els di- el governador del Banc, així com la vi- quel a puu que's brmi donarà per reKu'tal
pessetes com uiferU d tspen a.
et
carrer
de
Bar'olomé
Mil
re.
El senyor Navarro Rover cr ha resolt en
so de k> que hi hagi de cert au la deiwmcte putats senyors Girona, Llari, Milà y Ma- sita efectuada pel senyor La Cierva al una estreta aproximació entre Bugara y
Durantnife tampoc
sera estada
a MadridToia
de rés
s'oPalau, ont se creu que hi ha anat a Turquia.
contra ambdúes peticions foi mulaies en Hs (U^ava.
peró adverteix que'l ministeri no té atri- d à .
ireballava.
la
coP61-?
rospec-'èis cxrecliïents: la pnmera d'acord amb rrespondencia la rebla a la llisa de correus lu-noms pera mtcr\enir cn tes leJacions de iVEn el Congrés conferenciaren amb el parlar del projecte de reorganització de
L'acció del» grecs
d vol t·airti·ular dels senyors Lrraiz, Eguiempreses y els seus emploias.
Cbmte de Romanones y els senyors Na- policia y de l'unió de conservadors y retor y I'UC de Voragua, consci'ers d'Es al, y l i giraven 200 pessetes mensuals, amb
D'Atenes
que l'exérdt grec, el
D«u, no obstant, que procurarà evitar oo- varro Reverter y Villanueva. Els comi- publicans amb la proposició del dissabte ninndo de conlirmen
exacti ut.
Igi-neral Sapcindakia, ba ambel
1a segona de conlormiai amb l'íníorme toia
al
Congrés.
lli hà auo advertir quel seu posat era aCAwl .w,™^ ,„
A„<.
•. sionats felicitaren al govern per sa iniciaenívont a lanina.
"ai uesl all cos. a examen cW qual rtrea extranv.
Él E. M. on neix ta tres Idiomes.
fp»«n«- els expeclaento.
d
e
^
r
^
^
^
M
^
^
ttva,
pregantli
quel
dictamen
sigui
sotSe mostra mofi es per ansa t; peró mentres
Ei
regat
de
Paït
Aragó
S'assegura cpiel n a eix dia de l'assassi- Botiren d'anar a fe vaga, al saver que tes més riPldament a ' aprovació de les Camno
reM reíorsos de considerudó no atacarà
S'han
reunit
al
Congrés
els
represennat dd senyor Canalejus va fugir el E. M.
EI projecte de carreteres
CBU«S des despido d'un company erea jus- : bres.
tants en Corts per Osca, pera veure d'acti- ta plana d "una me noia seria.
(fe
Madrid
sense
deixar
rastre
de
la
seva
El projecto de carreteres de l'Es'at Jte"f
Eo forts que serveixen dc cintura dcàrnüfiíades.
Els comissionats sortiren molt ben im- var l'aprovació del projecte de regats de
git al Congrés pel mimslre do t·oiuenl, diu |u^^a·
El senyor SANTA CR'-'Z so queixa de ta pressionats de la seva visita an els mi- l'alt Aragó. Acordaren sospentfre gestions síva a Janína estàn mext sóh'dament co.-:»L'amo
do
fe
ora
en
que
s'hostatjava
E.
Iruits; p"ró suisen massa sobre'l so! y ks
fexí:
ignora ont sp dirigí^ el "suposaranar- kll:a ^ uiatenial ferroviari pera l'exporla-! nistres, així com molt agraïts de l'apoi fins que arribi la comissió dc veins d'.Osca trepes
de fe guarnició no eslàn suücieatíncal
Desde te proirulgadó d'aquests Be* IW |M
quista
1
1
ci<L<lie
Ia
•
^
^
"
^
^
J
r
f
i
^
í
í
:
J
.
,
prestat
pels
diputats
catalans.
que
havia
d'arribar
avui.
rosyunrdades de I intempèrie.
ooiuideraràn in.io.·es en ei plànol vigent, L'enraneaat do te secció d'inv-esfigadóv
"
nnnistre
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dta
que'l
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Encara
que
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industrials
s'orregat de
d'Invesflgadói,
n^-m^ u« 1 "
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No hi han casamateo cn dits forts. í
de fes earretcies totes aquei es obres de
, projecte especialment en son
Els di\en>os busüous p<>(kn essor atacafe
les quals s'hagin coinen'a' per administra- tenia nottti.ies de l'esmentat E. M. y f i u « g ^ r a l en ( « ^ te límes fèrries, y que
j^ J
•
* nodrien vèncer
leporadament perquè fc fures no hun consció o que pera compliment de la llei de la seva .a;>tura a Billino primer y després \ ^ à el modo de remejarho en lo posjj^e ^ . .
KÍ s han macaral diliaendes ea la
oom l ampiada deis terrocurnls es- ,artic vu,,(e.' e veu_<lue s Poarlen vèncer
truí l n's blockàus que projectaren fe en>-si
29 de ;u iy de 1911 v sense pertenéixer a|a ' f S t a B
^r u ^ L ^ ^ "
« 1» ^njeis-ei" d ^ n T " d e ^ - x t ^ r T / T i T i , les dificultats, essent aquell aprovat.
La ctetadefa està en bon cr hu dc defensa;
lefeiió dels 7.000 kilómetres a que aquéllo
peró'fe seus voltants poden ésser ocupats làto refereix hegin stgu' sospeses a propòsit
que construir na'erial especial pera Espama
Banquet
L a proposlcld Milà y Camps
cilncnt
sempre que l'impost de Ics obres exo utades
El tractat fraac-espanyol
1i .enyor
senyor Milà
Milà yy Camps
Camps apoúirà
apoiarà domà
dl
!
^ ^ L · t ^ l
í ^
K * * , . f ™ T T à*
í"
"H^ Parh — cL'Exeafcior» se refereix a les
tscendnxi a més del 50 per 100 del prossuFdferrades de 25rentimetnend'alsarfa r o
st Congrés la sevat proposició
nronosioló sobra
sahn» qüesaü**.
recaldo
,
i brarà 1 dissabte 1 anunciat banquet en hoeí senyor Canolejos el dia 2 de deien fe dutat pel Nord y el Sud.
isl autoritzat pera fe seva execució per tions dTiisenda
El ministre "do la governació ofereix quo nor. dels deixebles de l'Universitat de Be- twncier
paranfes
«inteiigencfe
emisiora»
que
va
pro1 'wsteina y no s'hagi solidlat la sova conAdornés hi ha a Janine mates trinxeres y
farà cumplir kw reials ordes sobre te ma- lonia.
1
Conferencia den S e d ò
novembre prop-passat, fent deeferacions pú- abrics pera t'tnfanterfe.
i i u i n ó oom camins veinals.
teria,
A
Tacte
hi
assistirà'l
comte
de
Roinabliques
d'amistat
a
rransa
y
pregunta
si
Demà donarà una conferencia a fe CamSe oonfideraràn així na eix incloses en
s'afirma que gran nombre d'aquesS'entra en l'orde del dia y s'aprova en ; nones.
aqi.<vies puacdes se podràn aplicar d'aqul tesPeró
ú plen vigent totes les travessies de pobles bra de Còrners de Madrid el senvor Sedó votació
no responen a tes exigenck» modròea
definitiva
el
projecte
de
Lei
pcia
ta
en
davant
a
^e
relacions
entro
Eransa
y
El Sr MUé
m 1 es obres corresponguin als trossos dels A l'aote cs'ón invitats ris ministres de t u i tió d'un ferrocarril da
Els turcs tenen s JanLia 100 canons J
a CuEsproya
00 küómolres y als que, per l'artirile an- l·oment y Hisenda, el director de Duanes
an.etralladorea
E
l
diputat
senyor
Milà,
en
la
sessió
de
torinr, ingnoain en el plan vigent, així com y altres personalitats. 1
At ^ i x «L'Excefisior» quefc>quo fou posLa guarnició consta d "una divisió de ensSon preses én consideració varies propo- demà del Congrés, apoiarà la seva propo- sihfe
les que. sense ron.s'4-uir avui, conespangenn
a realitzar amb enemics tradiciona's mmis» y altra de «rediffs» v de molts artlr
«cions
de
Ifel
|
sició
de
llei
relacionada
amb
l'Hifcenda
Pel Nogaera Pallaresa
K trossos ja ex (I'.I'S
(oludieix
a
fe
aentente
oordiaie»
amb
Anglatfers, amb un total de 20 000 homes
senyor ROMEO demana quo's compti espanyola.
1
tciTo)
ha de serho entre amics de sempre,
Una roirü&ió de LLaida, presidida pel se- el Elnúmero
D'igunl manera ingressa ràn tols els ponts
Auemés, sembla que muts milicians y al'
d
e
di;uau
presenls.
Sols
n'hi
com
Espcnya
v
Fronsn.
y obres de fàbiica importants sense execu- nyor Girona, lia vtiat al ministre d'Hisen- hà a la Cambra 59.
E's pressa postos
banesos calin enlran aquests dics cn fa pfeïm
da pera dorn. R graciós per la presentació
tor evui.
El m. teix diari ha inlerviowat sobre fe ben armats y municionala
Demana que's tanquin fes paries.
La subcomissió de pressupostos s'ha re- poHihiitat
Totes les carreteres executades sobre'l plan ' a les Corts del projecte de conslrucdó dél
de concertar un tractat de còEts greos de SapundaJcis han oeupet exEl
PRESIDENT
ordena
que's
l
e
g
^
d
un
unit
en
el
Congrés
dictaminant
els
ingreon*' que fou substituït par la llei de 291 ferrocarril del Noguera-Fa'laresa.
rners en»re Fronsa y Espanyo, a M. Le oefents posicions al Sud de Jan na
* t e del i-Mlamenl referent al cas
^'sos; s'han introduït en cl dictamen algu- Grand, president de la Cambra de Còrners
de junv de 1911 y que ser\«txen pera esta-1 El senvnr Moiel ha manifestat als comlsA Qito oonünúa també el triomf do fes
btr con U iicnaons in ternacior als, eoràn (fe skvnats rue per te sera part farà lo possible 1
dó moKs nes mod.ficacions d'acord amb les mani- de Psris, y a don Pere Dfcz, preeident de tropes giegues que desembarcaren tUL
•et y per la present llei, in<tosesals efecte p e r a r a » l proejete sigui aprovat aviat pel
\^
fe
Cambra
de
Com
ors
espanyoïa
d'aquesta
El> auris estàn bioquejals y totes ks poLa Cambra passa B reunirse en seccions. festacions fetes ahir pel senyor Navarro cap tai
í í sa e x c u i ó per l'Estat en el plan vigent Con»».
sicions importants ocupades per fes tropes
Rcverver.
Se
reai.ua
la
sessió
a
tes
cine
y
mitja.
Vl. \jf>
h adit que fa ritindó de hec'O nques. El creuer arec «.vlacedonia» hs
Se coicic eraràn també in losos els tros- Els comissionats han sortit molt satisfets
El senyi«• PEDREGAL apola un vol parL a reforma de p o l i d a
1
Fransa respecte d Angkiterra, país lliure ran- dw.truit a canonades ci convT>nt d ' A ^ i y p O r
'M y seccions que completen la longitul da l'entrevfcua.
tfeular a la concessió del crèdit extraordinaLii comissió de la reforma dc la policia vvtu, es moU diferenta que fe sova situació Veres, oue te: via sietit Iranslormat p l> turcs
k"Bl de les dasfafi'ades com de pnmer y
ri de dos milions de pessetes des Lina s a
Les cerlllea
•egón orde en el plànol an'erior y que no
no
ha dictaminat, encara. Ho farà demà. respecte d'E&punya, país ont regeixen feri- en dipòsit central de queviures y mumdacia
oWògQxdonB
de
l'exercici
tancat
y
que
atecEb fabrimnls antlct» de misfos hwn vlafat
Wi.uin meloses en eis 7,000 lalómeires.
EJ Lon burdeig, efectual a ks di^ton. ies ds
Tot
fa suposar que's presentaràn al pro- fes duuieies mo t clovades.
al senvor Navarro Reverter pera prejuntarli ten a voris minisiejis
Creu queï problema es dedicat y quel deu kilón etres, ha sigut coronat per l'éxit.
S'ampliarà el plànol vigent de carreierw si l'aprovisionament de ceriLes se farà per 1 L» oontesta cl senvor Suàrez Indàn de la jecte una multitut d'esmenes, diverses de
L4lncldent anatro-serbl
de Inicial de còrners tindrà molls
P»ra totes aquelles que. sense per ànyer a ooncurs.
comissió, y Intervenen els senyors Azc4ra- les quals son ja conegudes. En una de projecte
A Jn'jar per fes nofifies de Vterra. Hanv
adverïtris
a
una
y
altra
part
dofas
Pirineus.
••P dels oonceotes anterior y que foren cn
El ministre ha aontkSBtal que aquest es d to v mimsitre de i-oment, aprovantse efe elles se demana, contra lo que proposa'l
*wi dfa proposades al plan'de 7,000 kilóE4 senyor Díez ha dit que fe manca de bla oue aquest anumpte torna novament a
crèdits.
projecte, que's faculti al ministre de Go- un tmclat de comers entrels dos nois os de enredar», perqué l gnvern d'Aus'ria se a •!
metres, sotmeses a tes Corts y no aprovades seo propòsit.
Seguidament
el
general
Luque
llegeix
el
vernació pera delegar facultat.
Pwexoedir d'a(p«*s xifra.
rasfra semb.ant y d'aspiracions comunes ha s l informe dd oonse.'ter de marxar expivs»
L a tributació
projecte de forses permanents pora 11)13,
sigut fins ara l'únic obstacle pera fe rea- samerat a Prisiend peia enterarse de lo ocoEls sous de's funcionaris públics
1 Va 1 (Unphiiient de lo prereptual en Tfcmbé ha visi at al senvor Navarro ReX •'aixeta fe sessió.
j/e l'imiol genefe amisto»» desitjada rro; u'.
•qtevta Uci, el ministre de roment escot*- verter «ma comissió de banquers de BarFirmada pels senyors Romeo, Salvate- Llzjdó
entre En.naa y Espanya.
• " al Constji d'Obres públiciues y a una cetona y d'al'res \ àries provin des, pera que
í'a y Iglesias, s'ha presentat al Congrés
l>ni d dtat conseller qiK'l cónsul té raó
«omissió d'enjpmefrs.
Banquet
una esmena a l'articulat del pressupost,
en la contribució que aatisfàn.
quo li sobra.
tJs percinls rsu'is so Iradu-iràn en iela- s'iguali a tolsLlicenciament
y
en
la
qual
se
demana
que
se
supriPi-rfa.
2.
—
M.
Poincaré
ha
ofert
un
banUna a\atinx» de solia's .v-rbis p e n e t r à
oons ben detallades de designa ió de caSESSI) DEL OfA 2 meixin els descomptes que pesen sobre quet txe. delegals de fe oomwsió internacio- en d con dat afishic. srope là al ccVuul
Demà's donnrAn les ordes peral Ificen•Teenes y púmero aproximat cte kilómetres,
y feu trossos ta barutera ausò-sua
Ppient la comissió proposar l'inc u i ó de oiement de Nadal, que durarà del 10 d'a- El senvor MonfeTe Rfes obre fe SWsio els funcionaris públics, modifirantse al ma- nal de'a fcrrocarri'is transpiri nenca.
Entre fa comencis n^tiravcn el senyor Péa les 3'30, trohantse en el banc ben
Després els se 1 bis s eufceiin'ueien en • ;.-u
teix temps les plantilles, de manera que
es y l'exclussió d'altres sempr^ que quest mes oi 20 de janer.
rez Cibrero, ef ministre M Jean Dupuy y el rar ses beionofes en d raual dc 1 emperador
ministre d'Inst.ució pública.
^ al win fonamentalment la longiï»! de1
'Les forses
'
no
hi
hagi
sous
inferiors
a
1,500
pesml Itars
Rceident de Fransa al Marroc, ^neràj Lyau- hranrisco Josep,
En els escons lii hà u ia dotzena de
'arreferes incloses.
setes.
Hegiràn al Congrés els projectes de dors y les Iribunes desertes.
teyheren forats en ei l'oc dels ults.
Iotes fes propos es seràn informades pel UeiDemà's
les forces de 1 exèrcit de mar y Precs y premin es. — El senyor ALVAREZ
Orm d nonsd'er volgué tel gra ta- d seu
L'etsérclt permanent
J^'"«J1 d'Obres púbü cpies en plé que pres- terrafixant
pera l'any vinent
Informe, deode Pri/rend, ds degrdfetes aer-·
QUIJARRO s'exu, a de la susjensió de la
j^à a rltefi Is sera conformi tat o proposarà
S'ha llegit al Congrés el projecte de
Us Intentaran conv-tarU alguns.
direoció de l'Esc«»la normal do mestres de
moi'ificacdons quo a son judici hagin
E s enginyers Indastrlala
Pïirís,
2.
—
Mazagfei:
30.
—
La
coftanne
llei fixant en 121,000 homes les forses
Oviedo,
que,
segons
l
orador,
es
un
cas
d«
^'ntrcu'u rse, y el ministre després formarà
Mnngin, al tornar de Demmt, ha trobat prop
Un altre Incident
Els professors de l'Escoa d'Enginyers In• (!eíïniti\a rcJai ió d'ampliació del plnn do (•u.írials ha obsecruial amb un lünquet 2s ^quism^s agul lat-^óglc y demostra quo , terrestres.
d'i :. M
grupus de dissidents ofe quo
Ha arribat a Constantinoblal paquebot
""eteres que jj^r^irí al Consell de minb- senvors Giner de los Ríos y comte cte
ha OUMMiCj·li ocasionant'os 00 moria
E's banca
w- Sanla Bciu<iste 1r.ei1l.fe S'extén a tots els rams de
francès «Sinaf.»
*ts y serà aprovada per Reial Decret.
Els Inwceeoe no han tingut cap baixa.
Engracia per fe defensa que de fe classe han l ^naiiistrauó puWi a
Els directors dels Bancs de Madrid,
Durant el viatge recali a Atenes.
El capell cardeaalld
fe» els obseq«sat» en distintes ocasiona.
L·1
senyor ALBA li coníesla dient que el
Les autoritats gregues pujaren a borda
La Previsió de pertadlstes
prníessoiat d© 1 Escola Nornal de n^iies.Barcelona y Bilbao, han visitat al miRoma. — S'ha imposat el capell car- y s'emportaren presos a tres ofidals turcs
L
a
guarda
civil
d'Osiedo
està
més
atent
an
aqueixes
iatri",stre./H,scnda
Pera
parlarli
de
la
tnj / * Comteaarfe general de Segu-s ha dei ci als arquebisbes de Sevilla y Va- que havien embarcat a Marsella.
A pesar do lo que ha dit el oomtelde Ro- gues quo a la rraoixa ensenyant.
| butació que han de satisfer els establi- denal
' que la •Pronsió de penodisies ma- manones,
lladolid,
a l'ex nunci monsenyor Vico y
se creu que en la con'eremta que
Afegalx cn*" éll s'ha limj'al a nimphr | ments de crèdit espanyols y extrangers,
r^enj-s» «s'à exemple de preeples dd núEi capità del «Sinaí» protestà enèrgic^
a molts prelats extrangers.
octehré a-rh ei reneral A^ar li ex'·o·,i n- iSute i a ! jutgo d ï ^ t r u c l ó d'O.kdo
solicitant s'aumenti la d'aquests,
r*" 1 de l'àrtkte 3 de ia llei d(
ment,
peròls grecs no feren cas.
Els palvantes
nalltat bènéflcBT però aque t laein" i « fe gu r s I I ~s s t «T Aürma qu. dl hà das aspeces en a iueste
Al mateix temps felicitaren al senyor
. fonjic.'cr^rla
Se creu <|ue Fransa reclamarà.
pi^ecte
ue
U-i
sobre
reo.ganitzadó
de
ia
qüestió:
un
tuditfel
y
all
re
aJminis
raiu,
Navarro
Reverter
per
haver
desistit
d'eTuy.
—
El
tribunal
militar
ha
absolt
crear
previsions
pera
periodistes
Ifnpuieix
Detalls de la rendició de Salònica
JTovinciw. .
1
pokcia.
y podria re ui or que, resolt l^pecK iu-; levar
f50
•^
d
a dotze acusats de 1 incursió monàrquica Scoons t informe ottcial del general Tbrodel juliol passat.
Conferencia comentada
dtrial
pe quedés pendent 1 assumpte darant
• .
, ^ ,
doroí, repeteix cruels búlgus atacaren sis
Conflictes obrers
del ministeri.
Ha absolt al metge Miranda que resi- turcs duv^nt de Saióiucs y.que'l mateix dfe
Ha
sigut
objecte
de
comentaris
una
visita
negociacions
de
valors.
(Entra d ministre de la Guerra).
Per la viuda den Can al 9) a i
u^^f'ria. — A la Casa del Pobte s'ha oodia! a Tuy.
en que ve tenir loc l'atac un esquadLó
Afegeix que íll no ha anomenat directiva
Tr™-} Una reunió de tos directives de fes que feu ahir al senyor Morat ei senyor CoLa çomissió de gràcies y pensions del
bú.'gir entrà en fe dutat, mentres el rosta
do l'Escola Normal d'Oviedo, sinó que s'ha Senat ha dictaminat favorablement l'otorJUJJ^^ohreies pera tmofer de fe voga dels feàn.
de r exérdt bú'gar acampava a Ues kilóm»
Ürniat a lUnpltr el reglament nomenant gació d'una pen IS a la viuda del malaguaBanquet
tres de fe mal eixa
. {^j'Us se aAc-brarà un altre reunió,
El dimecres celebraran un buupiet els substituta e fe professora més anüga.
L«aetltnt d'A oi tria
•-(imhient es (iesla»t>rabfc a fe vaga ^eno- antics ekimnes del Co>egi Espaflol de BoA de més la directora substil-uída s ha per- nyat home públic don Josep Canalejas
Al mateix temps eh turcs ne^xiaven ta
Círrufel rumor de que Àustria s'oposarà rerdidó
i,''*·e. atgunsi soofes s obreres patrocinen. lonia.
mès no assistir a classe desde que fou sus- Méndez.
de Salònica amb efe yeos, que's tn>S
que
Scuiari
passi
n
easer
de
Montenepo
siUr-ia. - Al Teatre Circ» de l .nió se
C o m i s s i ó que*» constltaeiz
baven a 17 kilómetres (fe fe ciutat.
Hi assistirràn el senyor comte dB Roma- pesa dd córneg de directora y ha vingut
y
a
que
PtiTrend
y
Okhrida
quedin
baix
d
^^Jit fes socfera1» mineres, srordanl nones y La Cierva.
a Madrid sense Duen eia.
El mateix dia grec» y búlgars entrares
~ mdefinidUDenl fe vaga, per so civsAcaba insistinl «n que £1 t't» Imitat a La comissió que entén en la reforma domini de Serbia.
D
e
s
p
r
é
s
de
l
a
c
a
t
é
s
t
r
o
f
e
de
Bilbao
No hi ha cap noticia autoritzada que con- s Salònica, ont també entraren d dia 2»
de la llei Hipotecaria, ha nomenat presi' fondos de resistenci».
cumplir el reg'amenl.
aquesta actitut d'Austria Al contrari, els prínceps Boris y Cinl.
Rnheo.—Hs sigut detingut en Manuel VeEl senyor ALVAREZ G'-IJARO re.·tilica dent al senyor Rosselló y secretari al se- firmi
es d operar que serà desmentida
L a recaadacló
Linforme del general Theodorof, dela . Af. 17 anva, susal d'haver donat en demanant el ministre de Gracia y Jus'icií nyor Cant os.
> efe datos retess al rrtnfeteri de el '
dactat en forma molt categòrica, fa resal·
a veu de foc, que ra originarfepv- que's fermi exiíedient al hilge d'Ovtedo.
El bombelx d'AadrinópolIs
A
d
m
i
s
s
i
ó
temporal
reiauJacló per tols conceptes en làslroie.
1' ,
E i ministre de GRACIA y JLST1C1A ofeSofia. — El bombeig d'AndrinúpoIfe ha Ur quel» búlgars entrarer/a SaL n ca tom^ " p " * nevemlxe darrer ofereix Un au- En Manuel ho ha negrt, dient que fe gent reix csttcUarl'asGumpte y prouedir en con- Al Senat s'ha presentat cl dictamen so- p^o^o(»lt un incendi ai quarter de KaraflateL batent, mentres que Is grecs ho (eren «enbre la Ue» d^dmissió temeoial d«? teuuts «tuot prop da l'ertsció d'Andrinópoíi
feïfedTi:91.0'700 s<>br16 í0
en te* se va afermar al veure disputar dos nou y soqftMMiq. 1
*e disparar un sol tret, aproíuaaise é» k|
^
«te l'any Ba^tl
q^bvfctts vnb
ragopo
de fe cada»,
E l «Kanfe de JIQZALEJQ «feumnfe si- blaus para Üeitamp^uó.
i E i foe m jgogtgi «fe «tblfeis vesaa.
victorià (fe sos aliats.
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Fransa al Marroc

le SCÍJ«>

L a guerra dels Balkans

J*»J

« H Poblt Català» — Dimars sde^csera^rcjdejrg^
84-00 M ' 8 8 Norembre-Des·mbra 8*78
rn
Desembre-Janer . . . . 8'78 ••71
. . . N . 8'7i
Concerts
laner-Febroi
8'74 8*78 8*78 6 ' H 8*68 Desembre
8'7f
V*l
91*09 93'50 Febrer-Ma»
Gran Cafè Concert. Res
6'71 6*70 6*M 8*85 8*66 Maig
taurant de primer orde.
Comp. Gen. Tab. do Ffflplae». I0I'«5 101'U IOl'SO Mars-Abrfl
Sarsueles alegres. Continuament Grans Debuts.
6'65 loUol
Abril-Malg
í'7l
General Sacrera d'Esptnya...
Maíg-Juny
6 ' 7 I 8*70 8 ' H S ' M S ' M
Comp.
Aafidts
Asland
Soatíngot.
A» JÍ diaurs 17 Funció de Abono: A le» noi
83 00 93'60 Juny-Jsliol
6*84
8'78
preferents
ca ptmt, primer» Representació de l'ópcra en
Juüol-Agost
6" 68 8*87 8'6S 8'62 S ' M
j •cte» del raeiire Wigner «L» W»lkiria. per
Port de Baiceloa», ena?. I9ÏÍ
ru
Agost-Setismbrc.
8'58
les senyores Pncciai, K«IU1 y Alssi» y el» sen- Nit Grsn erit de tots la Troupe.
—
— 1908
,
t ' M Desembre
yoi Rouiseliere, RosMtto y Girslt. D e m à dime«etesabre-OctubM.. 8 ' M . . . .
BORSA DE BARCELONA
Obr,
_
— CÍTCBL 1909
cres segow reprcseniadó de «L« Wslkyris»
i
•'«•
Octubre-Novembte. 8'88
CoUaació oficial
— 191a
«J—
;,:·
amb ei eMtcia icpart. E n «Maig «Romeo y
Music-hall Parisenc de Primer Ordre
AutSAHOM* 2, <* dtsembre
_
—
— Wfl
JulieU» y «Eraani».
Op«.
Diaer
p.par
Grana concerts tots els dies Tarde y Nit per uns
AnU Obr» Anri-Obra Taaea
Calma.
3''8í / ' •
Londras. çedies vista.
imporiant «Companyia de Varietès»,
104'IS 04*65
_
_
— 19IÏ. 106*50
, ••81
9'BI
•·S7
_
mc
2·,>·
W'91
TEATRE CATALÀ
92'50 93-00 [anar
N.
8*81 8 ' M
Port de Tarragona,
- »IIT PHD. 83 Paris, xec
•
Novembre..
Sacre (Basa S8 pat io<rt
'<0,
Companyia Larra • Giméneï - Abadia.—Avui [QiiEBT - [ I
Bon os pref.—Comp. reg. Ebre.
Ibdrldy pUuM banca, aSd'*
I'SO
Desembre
.
• dos quarts de deu nit. Primer «Amor de
87'75 98*23
Tots els dies tarde y nit, grans concerts preSocieta Catalana Gas
. . . . 89'25 98*75
Nova-YORK, i t itstmtrt N—U»
amar». Segón; la c-imedia en » actes
Efectea pública
,'·I
nenthi pirt «La Cacbavera».
LAS COSAS D E L A VIDA
Foment Obres y Coosítuc
Oper.
Diaac
Papor
I00'50 100*75
AnteHot
Gran èxit de rialles. Dem4 d me ret «Las coComp. Cotxes y Automòbils
Deotolnt
em.
1908
SBria
A
.
.
.
88'85
I00'59 101*00
R O Y A L GOMOERT . M U S I O HALLTaaea
T>Ma
•as de la vida». Se despatxa a Cumtaduria.
Obra
Siemens Sclmck -rt, lod. Kl o.
—
— - B . . . 85'I0
91'50 02*00 Disponible ..«>
'«'07
Mar n i é s del Duero, 106, devant Teatre Comtal
13' 18
U ' M Ag-t
— —
— — C... M ' M
Societat Valenciana líloc
IBO'OO 96*75 87*25
Desembre..
I2'56 18*41 I2'43 12*14
EATRE TIVOLI-—Avui dimars tar 1c, se su- Grans Concerts tots els dics tarde y nit, per — Navegació y Indústria
»
- D... w e s
Calma.
"'JO •'
)anet................ 12-68 I2'53 ii'ss l i ' M
p r m é i x el Verm iuth pera do«í«r lloc als una important «Companvía de Varictès».
— —
- E... M ' M
Societat Carboni de Berga
QUEDA
M a r s . . . . . . . . . . . . . . . . ' I I ' 7 8 I2'66 I2·83 11*35
Ov,
assaigs de «El rey se divierte-. Nit • un quart
Acciona
—
- P
dc deu. Programa raagnitic. Pr.mer j n^tes
•"I 3.4 »
Opar. Dioac Ptpai M a i g . . . . . . . . . . . . . . . I2'78 I2-5S I I ' 8 8 M·M Af01*
S w ( B a a e 88 paí
Lo,'D,"ül
— —
- G. H. 8 7 ' M . . , ,
101 1/4
I2'BÒ 18*58 I2'S8 11*14
Banc de Barcelona
C6-00
luliol
—
—
— dl!, aoríe*
•
I2'SI
Banc Prestams y Descomptes
• • • • Agost
li'M
— Amoctbablo seria A . . . 101 '45
, „ . . Catalana General de Gr rdlt...
per Consol Baillo y Lino RodrigJCX, que e t t í n
.....
ll-M
Sctembta
80'00
_
_
_
_ B . . . I0l'20
erainenis. Se^dn: è x i t magnífic,
Societat de Osdit Mercantil
•»
Oaubrs
SO'BO
N.
— —
— - C . . . 101'IS
Comp. Reial Ganalis*ció Sbro.
.....
Avui dim.irs hermosisim programa de
Boenos Aíroa
—
"~ — D , , , . . . >•
••••• Ferrocarrils Andalusos
.«
. ... •
NoVA-ORLaan, t de datmhri
cinematògraf y
Dijous tarde Gran f.mdó de Moda. Divendres
^— —•
— K . . .
•••••
BORS1 Y CANVIS
este ns a Espama del Va .dcville opereta en
p
AT»
4 Colossals Atraccions, 4
3 actes «El rey sé «livierte- I'. Itim è x i t a Bern
/
t
n
n
a
d
i
í
t
t
t
»
c
u
a
os f. Mas
Ra i*—
—
—
dlf.
series.
.
,
«Saldac»
notable
musical
rey
de
la
concerTanea
s.*
Tuca
lín. Piolaiitse l decorat y confecciooanlse'l vestia Je! Mlti, sa.
tina. Comiat «Geo Courson» acròbata con—
—
— seria A . . . . . . .
tuari de «El rey negro».
Disponible
I I * 3/4
I I 14
tursionista de primer or e. «Los Remeu»
Borni del mati
Obra Taaaa Desembre
—
—
- B
12*74
11*41
TeUichetry
el m 's extraonünarL «Los Villapandos»
Interior, fi de mas . . . . . . . • • . . . . . . . * •
. . . * . « » . laner
.
—
—
— - C
18*78
I I 47 Desembre.
0|," r..
acróbalas gumosos molt originals.
—
—
—
—
"
1).
•«•••
••••*
Alacants,
ídem
Gran companyia Cómií-Dramàtlca de
Mars
12*85
I I ' S I Mars • . . • • • . . . . . . . » . . . . . . . . ,
D e m í dia 3. Debut dels ballarins y canNords, í d e n a . . * •
Maig
I2*M
11*81
«3'7i
tants excèntrics
Maig . . . . • . . . . * • . . * • . • . • . . . , . A a a 4
RICARD CALVO | L o ^ i ^ e .
. . . . . . . . .Juliol
.
— — — dlf. serÍM.
•«.•• ürenses, ídem
I3'03
li'?
Septcmbre.. . . . . . . . . . . .
Avui dimara nit • un quart de deu. Primer:
Colonials, ídem
•«•••
Tltnla Deuta Muu. IÇuJ-^S
Agost
OO'OO
«Solico cn el mundo». Scgón: Reprise del her. • . * . . * . .Octubre
«
_
_
— 1906 A B C M'SO 65'25 95'75 Andalusos, ídem.
EI 7 deb'it, importantísim debut de la
OO'
O
O
mds drama en s actes y en vers dc don Josep
•
N'Ò. • • • • • . . . . .
M ' 2 » 95'75 Cotons
eminent Cansonetista
—
—
— 1907
Arribada als f*rh deb Estats-(f.itli 163,OM bales
Feliu Codina,
93'7S 94'25 Catalanes
•
—
—
— 1910.
en un dia, contra 82,000 da l'any anterior.
—
—
— 191a
Borni dc l a tarda
COURE
—
—
Maig
189^
Basta.
Interior,
H de mas pròxim
84*53 M ' 5 7
Divendres pròxim, primera de Abono, Protec— — Abril 1907, Kosxs.
Alacantí, (dam
93-40 93-25 Prens corrents de cotons ea rama, donats patia jueta Maig.
toiado de la F e d e r a d ó Obrera. E a assaig «Ro—
— Reforma 190S. >••
M'OO M'50 Nords, (dem
89'83 99'75
meo y Julicta».
Sindical del Golegi de Corredors Reials de Coman
—
— Mun. de Sarrii.
IDO'OO 100*50 Orcnsas, ídem
28-05 28'18
de Barcelona, en pessetes els l oo Icilograias.
COMPANYIA
Emprèstit Diputació Pro»
102175 I02'50 103'00 Colonials, í d e m . . . • • , • • • . , . . . . . . > . * .
Paris
Procadsoda
Mlddliai
G.od M14OXN'ZES
n y ü A J s a j*k. \ Fortde Malilla y Xa arinai
Avui diraars
1
108'75 107'2i Andalusos, Ídem
• •. W ' 0
fali
miJd.
dli.f
Desembre
L'entremès, <Sangrc gorda» y la nova comèBanclispaoyol de l'Illa da C u b » . . . . . .
. . . . . N.-OtL-Texaa.
I M a 186 181 a I M
20 a 203
Avui diraars dia de moda grans estrenes J
Obligacloiu
dia en q aire actes de grandiós è x i t «Las mu«Vengan-a del lal ricante« «Amor y Bo- WO
Altres païts.. •
Opar
Dlaaf > • ! > » . Cotons.
... a . . . 182 a I M I M a 181
rallas de Jericó>, Dlu ecres, «Las murallas de
xeo> <A orillas del Ornc» gran sensació
Catalanes
...•
81'75
Nord d'Espí prior. Barcelona
Middüoe
Lowiald
Jericó». Divendres, estrena del drama caballeFullr ai*
•mf^macii dt U cas» VlOD» v Fftu D
Í Q, B , , , ,
«Saflo» «Cruel fetalidad» «La huelga de
Canvia
de
moneda
resc, original de Am >rosi Carrión, «Bernardo
N.-Ori.-Texas.
—
Lleida,
Reus,
Tar..
OM a 808
188 a 188 185 a 187
los mineroi» <La valija de los indios»
V TlAVSSSA. plasta Antic Born. if.
del Carpio», amb decorat y vestoari nous.
91'25
Alfons...
8
'
M
p
.
l
o
o
Altres
porta...
—
Villalba a Segòvia.
95*00 85'50
184 a 188 8M a I
IM a I M
«Actualitats Gaumon núm. 48» y altres.
84'81 04'85 M'85 ísabels.. . . • » • . . . . . . . . . . . * . . . . . • • . • «
—
csp. Alm. VaL Tat
8'20 —
Dem' grans estrenes «Los mil» 1000 mta.
AmLirosL <En d abismo» 600 mts. Milano.
—
Osca a l'r.', alt. lía.
94'50 84-75 U n s e s . . . . . . . . . « . . . * • . . * • . . . . . . . - •
Í'SO ~~~
OLIS D'OLIVA tnm par leo Ulocrans franc «nr^s y edició 3 ,Jl(
ds Barcelona, sal ro T a r i a d j
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Sant
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Abadasas....
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r
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8'28
—
>
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O
O
Wrmttttttem
casal.
Raa&s.
Slnüloat d'autor*
Tarragona
a
Barc.
y
Kransa.
•.
56*30
Or
do
an
y
dos
duraa
S'88
—
'«nin
56'75
58'62
dramétloa csía'ann
Dia 30 n n i m i r r
Madrid, Sarajg. Alio, soria A . , 103*09 102*75 •03'25 Dollan.
8'20 —
Nitrat ds sosa 95 per Iooriquesay '•/„ p«
Avui dlmars a les nou, Vetllada de la DepenEls ioo kilos, Ara consu os
Ioo 4aoe.
cla .Mercantil. Primer L a xamosa comèdia de
—
_
— B .I00'50
.
100'50 I00'75 L l i u r e s a s t i r l i a s s . . . . . . . . . . . . . . . . M ' 8 5
ptas. Andalús, nou
da 123*80 a I M ' M pessetes
Ma
l'Arnau.
— C 94*87 « ' 7 5 85'00 Francs
8'38p.laa Tortosa.
Sulfat fetro cttsUllisat
(ij,
da 185*25 a IS2<M —
L A MITJA T A R O N J A
— D.. 93* M 93'31 M'65 Maics
130'25 —
Botges
de 139*15 a IS8*M —
—
P01*
7-íl
t
DIA D E MODA
y l'hermnsa tragèdia en un acte den Carrión.
Madrid a Barcelona, directes
,.....
B o n a do Madrid Baix Aragó
ds 173*83 a I9I'S8 —
—
— cristallisat per to tonslade».
X Grans estrenes «Eusehio temé el humo»
— Rens «Roda.
53'00 U'SO Interior comptat
81-35
—
— pols
— I»
—
• «Lccción de amor» E l ca ero del banco
Mercat en tendència a l'alsa.
DemS Esq uerra Catalana. «Mos<en Jar.ot» y 2 naci naU «Nueva fase de la guerra de los A Alm. VaL y Tarrag, no adltac.
— fideaes
M'M
— amònic
izoe
,
ti-j
Estació del BogatelL Existència . . . . I I vagons
adherides.. 77*00 7 8 ' H 77'I5
«iQui... compra maduxes!». Dissabte Homenat- X Balkanes» èxit «La vengm a del fabrican- X
—•
— pròxim................... . . . . .
Clorat potassa mlu squlraloat a "/„ per 104
—
— Arribades . . . .
4 —
ge « l'Alben Ha ias «D. Gonzalo o I orgull del • te» y «La carrera de la meta de oro».
49'50 50'00 Amottisabla 5 per O
potasaa pura
jj.j)
• Med. Zain. Or. Vigo, em. l i i i
IO
101'OS
gec». Se despatxa a Coinp'.aduria sens aument.
—
— 18J3
49-50 80'00
Sulfat potassa
eqoiraleat a */« pet loa
—
4 per
M'88
• • » • » » • • • • • • • • • » • • • • • • • • • » • • •
O
U
S
RBFIMATS
—
serieGy II
78*75 Í8·25 Banc d'Espanya (accions)
potassa puta
sj y
456-50
Encaixes de S bidmi da 4 litrss
•»•••»••••••••••»•••••••••<
Asturias, Gal. y León, l.'tsris.
.....
Soperfoafat cala mineral -im per ioo koii fasAccions T a b a c a l e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 . . Regia, extraTerge
8*58 pessetes cada sa
n f A D AMA Avui dimars dues estre2." lliOO
. . . . . Riu de la Plata
ftric soluble
i'n
. . . . . . . . . . . •(•• ••
Avui nit a un quart de deu, l'entremès «El
—
•opera.
7'M —
—
i
r
l
U
n
a
i
u
a
nes
«Eusebio
temé
al
Valladolid
a
Med.
de
Riusjoa
agua milagrosa» y el drama en 5 actes y 11 quaSoperfosfa
eals
mineral
"/u
per
IOO
>
•.
I
j
!
Sucrera preferents
4 l ' M La Trompeta.
S'M — — .
humo» «Indios incendiarios»
Madnd.Cicee. PotU serial.*. ,
1 0 3 ' » IM'OO
dros «Critito contra Mahoma>.Dem& y tots els
Àtic soluble
l' n
— ordinàries . . . . . . . . .
•
a
«
dies «Criato contra Maboma»,
—
- a.»
Superíosfat cals mineral
per 100 àcid fa»— obligacions
•
CAFÈS Y SUCRES
—
—
— i * . . . . . . 94'6D SS'OO Francs
fòric soluble
„ l-u
I83'55
—
tots els cent- impats.
.,
Il'll
LHuies
28'88 MftfmaeU dt Im casa Buiu OAisssat Y C.*, carrer Soperfosfa teal óssos ••/„ par 100
Princesa, Òl.
Basc-Asturii, l.a hipoteca . . . .
. .. .
Escòries Thamaa " i * pet 100 àcid fos òrieie.
Dos graus partits pera avui a les 4 y quart.
y altres. Venta y lloguer de pcltcoles
•
Haval, 1 dtscmtrc
—
'~
2.*
....
tabl··
I-H
ROJOS: Chiquito de Eibar, Chiquito de VerTaaea Kalnita
CaR(good aTerage)
Carifiana m Saragossa
Obra
pet 100 potasaa puta
fa
» • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • • • » » »
gara.
C O T O N S Desembre
OVot a Oiroom
.....
87*98 M ' M
Sulfat courà •V», puresa.
yjíjj
B L M ' S : CazaVis, Bristondo,
M·76 Se ra en sacs de 40 kiios; el sac
Mars
8 7 ' H 17*75 [nformaeit att
m m m
i m m m Companyia General Tramvies
88* IS
a'ü
Entrada I'SO pies.
LiVBRFOOb, 1 oir desemt n Maig
—
An. Tr. Bat. Ko». G
85'25
Nit a ufl quart de onze, partit extraordinari.
—
—
' ND AL PALACE.-Concerts Santos tots els
Tr. Bar. 3. A. y ett..
R O / O S Baracaldes. L i arraja
luliol.
M'2S
dies. Coberts desde pessetes s'so. E l s di- —
97'06 97'SO
— flor en taca de 50 Itilos; al sac
I3'i3
Aal«io,
K™
BLÀÜS: Abmdo, Elola, Otegul.
vendres, boull^ibaise. Dissaptes mena corrent
—
BarcElec
Setembre
M'25
Tanca
Obro
• a
3.* T a n c a
88*88
I03'00 I03'50
Detalls per cartells.
y vegetarii
Imprempte j arteteoUjna, Fortuny, 2 fer.
Sostingut.
7'Ot
90'ÍO 91'80 Disponible
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MEDICAMENTS
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A r t r l t l s m o
D o l o r s
Crac assortit en gafes y lentes de cristall de
roca de primera classe, a 6
Lentes
d'aigua cristall insuperable. Preus redoíts. Se
servei .en amb exactimt y rapidesa els enckrregs dels senyors metges y oculistes. — Se garantisen eis objectes.
(ARCS, 3 JUNT A L A PLASSA NOVA)

lilia, Giaílsla, Gat innos, Oàloula, Inoontlnoncla de
orina, etc Una capsa de Oonfita Emorln, amb la deguda

instrucció, pessetes 4-50.
El Roob depuratlu Emanin, immillorable recoastitulent
y rr rcdcani de la sanp. cura completa y radicalment les infeccions y to-

tes les seies conseq..cacics; dotofa dala- úaaoa, taqtiea do
la # 7 0 / / , hei-potismo, natjulllamo, oeuraatenla, diabetea, p a f à l l s i s , cofalalgla, d/apgpala, tlomla,
dehllAat do la vlata, palidmaa duia Éogumontm, doaooloraoió do loa unglea, dolora do oap, nouraigloa facfals, palpílaolona dol oor, aotooaoló, digestió dliloll, dificultat deia tneballa Inteleotuala
v muaculara, laxMut, Insomni, delint, aluoinaoló,
Infló, odonta, etc. Un Iratc dc Rob depunatiu Emanin,

R o u m a t l s m o

PKSSBTSS.

Els Oonflía F m a r f n donen a les malalties iirinaries l'estat
normal, treuen y calmen instantàniament !s culssor y la freqüència de
orinar, els ún.ca que curen radicalment les Estftltoao^t Pnoata-

CIC12S
SANRoMfl

G o t a

Pertorbacions de la Glrcnlacló

I I I N F R M ,"* ^'P9190*! usdefruits y parts

RALMti U ' BARCUeM

4

PIANOS Y H A R M O W M S

UinL·rf indirisea, y sobra {aaras, plana»,
carrnatges y iota ;ir meu qua coano^ui. RsiBbla da Santa Mònica, 4, euuessoL

en i * hipotess T sobre ral «fs
des lo'l 3 par 10) anyal, ea 11*
ds o {aer. dssda 3 tos a 15 p a u x n tl nas tres, propriataris, mJuatriala I comarotaacs
Carrer dsi Braç, aaa. 70, entressa^ primer desde1! na per 100 ai O
M
S
.

DINER

C

U

amb Is degeda insirucd<5. pessetes 3*50,
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Da reoda • B a r c e l o n í Castra d'Eapaoialilau Faraaeiyl·^ua·, Palal, 9; Ptualsa del
CIMH.
de Ici Klars, Karoaciea; HaabU det Mi»,
Prtaceu, 1: Bscudallari,
D4B. 4iRanibi»
[>ro(·iana·. Raskla d« Caialuajra, M; Maacada, •<>, Ruibla it Catalaaya, jt>,
17;

7S.

Moncada, ai
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GRAN DKSCOBRIMENT BOTÀNIC AMB E L

^crvid ferrer <Ç Companyia -

CALOR

en Q J

P U R I F I C A D O R
Moderns radiadors de vapor per gas.

ESTOMACAL - ANTI-NERVIOS - ANTI-EPILEPTIC - ANT1-NEURASTENIC

Dipósiu principals: Princesa, 1; Pasaatge del Crèdit, 4; Rambla de les Floi% 4, y
Comtal, 35

FRED...

11

URALITA MOIRALTfl

Màquines frigorífiques y pera far glas

L A

8**0

Bombes y material pera bombers.

Dipositari genenl pera Iota Espanya:
13 o n

|

Fx>ekzxolsoo
XaOTTAllTSI
(Fraoaa)

|||00000000000000000000

AIGUA

Droguerle*

Instalacions pera aixecarne.

D JEUS»

ECONÒMIC - INCOMBUSTIBLE - LLEUGER - ETERN

Carrer de Coris, núm. 586 - Barcelona,

R O V I R A L T A & C.", E N G I N Y E R S
Plassa Antoni Lópei, número 15. principaL—Tdèlbo, número 1,664
Direcdó tdegriüca jr telefònics: M U R A L I T A " - Barcelona

Els vòmits, voragre, a r d o r s ,
Inapaienclos paaadeaa, bilis y
dolors do l'astòmao, cintura y
osquana, Otoàíora, desap^ureixen al so-

a una manera prO<U<laaa ala onaos y us a « n—tii—• — _ . - a|, tut P » ; jf*
dea que siguin. Són taa íraus la>rinotst* |ia^sraaaia, qae l'nati caI* _ J a i i i » ' i
qno tenien molt arraijats els briana i ona cada esdu tensa de penat» am*l·
.
ia>es, senselogtarcoratseu
, . . o a a r T . WJ!*8*9
wneivcoren

D e m à n i n s e mostres, C a t à l e g y Pressupostos

g ü e n t dia de usar e l

D E

Totam lew F a r m m o l o m y

aoDooaooaoaaoaoaaaaoo

J*OC

TIïlXJIj

R E G E N E R A D O R

| l | O O O O O O D o o a o o D O o a o D a Q O

SE S E R V E I X E N C A F È S
Se ven en farmàcies, drogueries y colmados

T*jE3I\.JSk.
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Lnic dipòsit; ' ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ Z ^

tsmte I

ARTIFICIAL

M B

se m mfiïs3 lu HOM ^11

I,Í3]11

com ho certifiquen milers d e curats. ^
felsificades les caixes queno portin la
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firm»

concessionam per Espanya, í. ü r i t s S y «
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