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sefiorla es responsable; por eso creo, ademàa, k , rectificant y aclarint k primera de l i
uo su softoria, en lo que se refiero al fci- següent forma: «Millor entera Is, tenim d gual
ullo, estaba en d debe.r, deber indudilAe\ d'urum i.irli que pot continuar els seus Ino·
do haccr olra cosa que la que hizo. Porque aún tratàndose de un crimen que nedis butls sobre'l teatre den Porto-Riche, perquè
ha pretendido atenuar, porque nunea se a- aquest senyor aquest any no ha vingut a la
tenúan hechos que exteriorizan lodas las «Cota d'Azur», mentres que en Bcmsldn anunperversidades del al ma, aún tratàndose de cia quo l'any pròxim vindré a invernar un
un crimen así, cuando su seAoria percibíó
desde las d i u ras dd Poder d clamoreo de parell de mesos entre nosaltres».
la opinión que demandaba d indulto, debió
M d t curiosi l'anécdota. A Madrid, si aquí
decir al rey: «Seftor, tndultad à todos, por- Hagués ocorregut, dirien que era molt cataque aun siendo responsables de dditos ntro- lana. Peró ja veu, es passada cn una vila
yo he tenido la culpa de que estén juzFragment del discurs pronunciat darrerament ces,
gados por tribunales incompetentes, y sólo ultra «chic», ont ds que's dediquen a atraumotivo me basta para solidtar la grada re forasters saben tenir una dastidtat liteper dbn Melquiades Alvarez, en el Congrés. este
de indulto.»
raria, perfectament ajustable a la temperaNo; sed reflexives, porque va en d l o d tura d d país.
HeUsaquí un dels fragments mte importanl1; on la mayoría.) Peor para los que deds que pervenir del partido liberal; que sepa d pals
da la darrera oració parlaraenlaria de don no; porque cuando vayàis por el pals pre- que vosotros no podéis baccros còmplices,
gonando vuestro espíritu Kberal y diciendo ni con vuestro silencio, ni con vuestros aplau'HAURÀ REFUGIAT lUltivcsa cn ds esMelquiades Alvarez:
que SQB defensores del Poder d r i i , el pafs, sos, de esas conculcaciones injnstiíieadas que
cenaris? Tindran ànima de duqueaa Jet
de
las
leyes
han
hecho
govemantes
demóos conoco por h ibcr reaÜKïdo este acto
La repressió que
coupletistes ? A n w n que'Is reis, fins cn la
de servilismo militar, os acogerà con una cratas.
Sólo así podréis salvares, sólo asf podréis
*No es que yo crea que cl partido liberal, estridente careajada (Prolestas cn la m a y o r í a ) merecer la conlianza del país para rcnlízar austera cort d'Espanya, com cn temps d d
Mantuvisteis
el
estudo
excepcional
de
guesenyor r d Felip IV, poeta, lorejador, ,«gapor llomairse íiberal, haya de transigir con
vuestros propósitos y para cumpür vuestro
bmt'nomc· y perdedor de regnes, sempre han
los desbordamientos licenciosos de las mul- rra, seflor Canalejas, con una agravante ver- programo
titudes, n a Semejantc transacción, sobre com- gonzosa (no se incòmode su seflorla, que estingut una voluptuosa justida pera Ics dapromelcr muchos intcreses BOCÍÓICA, conver- loy criticando un hecho), (leyó su sefloría
mes de teatre.
cl
bando
declarando
d
estado'de
guerra
en
tiria al Esíado en un simulacro dc la anarValencià?
i
No
l
o
leyó?
También
lo
teíigo
La Raqud Mdler... SI, sí, encara la RaqueL
quia iLíbremo el cielo de tai pensamiïn'!»'
pero lo que creo que no puede haccr cl pir aquí. Aquei capitàn general no mantiene
La Raqud Mdler havia estat solicítada pera
sólo
tal
estado.
define
caprichosamenle
detido liberal, lo que creo que no debe haccr
quo cantés les seves can sons cn una «soid partido liberal, es interrumpir toda la vida litós, después de crcarlos à su antojo, somete
réw celebrada ía pocs dies en una de les
à
la
competència
dd
íuero
militar,
taltando
ciudadana, invocando la necesidad dc &£taà las prescipcioncs de la ley, delitós quo son
nostres cases opulenta y noble, per una geblecer el orden.
neradó. Arribada l'hora de les cansons, la
El ordon, Sr. Canalejas, no reclama rasi do la competència exclusiva del Poder civil;
nunea semejante sacriheio. Exige à veces, cn una palabra, aquella autoridad militar,
Raqud no compareixia. E b convidats comenE
l
diari
regionBlista,
cn
un
solt
escrit
en
d
cuando
declara
el
estado
excepcional
de
es werdad, para su conservación u n •poder
aaren a mormorar y d senyor de la casa a
brau
català
d
d
Montseny,
que
un
seu
redaclorfuerte; pero el poder fuerte para todo d» guerra por d bando, suspende de hecho las poeta usa, ens ía saber que'Is nostres elogis
Karaptías;
|
y
lo
tolera
d
ullrarradical
jefe
tenir
la matdxa preocupadó d'un empressari
mócrata no consisto cn la arbitrariecUid, no.
darrer discurs de don Mdquiades Aivarei al qual l i falla un número Un servidor, sortí
La fortaleza del poder consiste en la previ del Gobiemo! l-o tolera, no; lo mamla. Lo al
un cas d'oadmiradó provinctasión, en la rectitud con que administri en manda, porque yo debo suponer que el capi- consütudxen
Així ho canta l'eplgruf do l'arficlet. Y d a buscar a la Raqud, peró el servidor tornà
la justícia con que procede y en el respelo tàn general de Valencià no usurpó faculta- na*.
lot afligit. E l k no anav» a la casa si l'anlilrió,
à las leyes en que se inspira. Haccr lo que des que no lo perteiiv-dan; n o ; haría lo que bon oontrare, dolorosament, se'n plany.
amb d seu automòbil, no la portava. Y així
el
Gobicrno
le
mandara,
porque
si
no,
el
Gohabéis hecho vosotros, lo que ha hecho el
«Perxó causa meravella Iristissima—dhi— tingué d'esser y eixí, amb marxa triomfal de
senar Canalejas, olvidàndose temporalmento biemo le hahria destituïda
D© modo que vosotros, que no os avergon- que un nostre confrare do l'esquerra, el qui bossines, onlrà cn d palau la coupküsla de
de su historio, hay que dccirlo con tíxL·i
cteridnd, es tener poca fé en la liberlad, es zàis, vosotros que aplaudís, vosotros... i o representa una de les branques del naciona- fama.
sacrificar el derecho dc los màs ante cl abuso que no hacen éstos (sefialando à los conser- lisme català, s'embadaleixi, amb exclamacions
«A tout sedgncur, tout honneur.»
de los menos. y eso, Sr. Canalejas, si no es vadores), con justici-a, lo que nunca han he- rurals, davant dels ortiíicis — que abans, de
ultraje & la democràcia, confcsemos que es, cho èslos (rumores), habéis permilido que
cuando menos, un homcnaje al despotísmo. una autoridad militar, por orden del Gobier- acord amb nosaltres, execrava — d d senyor
Toda via comprendo que se hubLera Ikjyi- no. conculcando arbitrariamente las leyes, don Melquiades Alvarez, un dels prohoms
do & la suspensión de ganuitias ú fin dc dcliniera à su capricho delitós que no exis- més pedants y, diemnc «recomsagrats», de la
prevenir un aeserden grave, en aquell os puo- ten en d Código, y so arrojpse indebida é inoonsutUitat centralista.»
blos donde, existien do Centres de pgilación injustificadamenlc compelencias. (Rumores en
socielaria, elementos avanzados, partidos ra- la mayoría).
No, no, car confrare. Nosaltres hem lloat
i N o os basta esto? Pues ahora no va al
dicales, todos los elementos combustibles paal senyor Alvarez sempre que, al nostre en'Ateneu
Gobiemo,
va
dirigido
concretamente
al
sera el incendio, pudiera cundir fàcilmentc el
tendre, s'ho ha merescut, y l'hem censurat
«Pi y Margall»
estrago; pero hacer lo que hizo cl Sr. Ca- ftor Canalejas. (Kumores). Si querèis que se quan hem trobat motiu pera íerbo. Per sisteEi prop-vinent dimecres, a les nou de
nalejas, oxtenderio à tpdas las provindas de extienda al Gobiemo, el Gobiemo. Yo creo ma, no hem execrat els seus «artificis». En
Espófia, muclios de las cuales era de todo puu- que es de justícia en este caso quo me di- alguns dels seus discursos, com en d darrer la nit, d jovent de l'Ateneu «Pi y Margall»,
to inrosible la rebcldfa, y luego, despufo rija concrelamcnte contra la persona del se- que ha pronunciat al Congrés, més que ar- de la Barcelonda, tindrà una reunió pera
constituir la seva Joventut
de sofocada la rebclión, si es que rebelión flor Canalejas.
tificis, hi hem vist terribles veritats. En mítg
£ 0 reunió general celebrada'l diumengo
endstió, manténerio Iiasta que llegó el apredols seus defectes, en Melquiades Alvarez té pròxim1
passat, va quedar conslítuit cl Conmio del període electoral, eso, senor Canaleel valor do les conviedons, no es un covard sdl dirediu
d'aquest Centre cn la forma
La qüestió de la com- Bona prova va doname quan se discutiren
jas, es, à m i juicio, el colmo de la arbitrasecüent:
riodad.
al
Parlament
els
fets
de
la
nit
d
d
25
de
petència y de l'indult novembre. Aleshores la Lliga Regionalisla l i Presidcml, don Baldomer Ramonacho; vísPues yo tongo que docir ohora al jefe del
ident, don Marti Vallès; secretari, don
partido liberal que la suspensión dc garanlías
va enviar un Idegrama dc gratltut y d'admirap M.» Labrafla; vissecretari, don Joan
El jefe dd Gobiemo 'ira à la sazón minis- ció, concebut cn termes d'excepcional clo^.
suyn no responde tampoco à los anheles de
Arnal; caixer, don J<jm Esteve Gatucllas;
la justícia, y que ha servido tan sólo para tro de Gracia J Justícia. (Rumores).
Què no so n recorda «La Veu»?
Lo que tengo quo repetir en primer térencubrir ikgitimas arbitrariedades del f o à e r
público. <, Quén lo duda? No habéis tenido, mino, porque me conviene ropeíirlo, y yo h
senor Canalejas, aquella alfeza de espíritu que hago siempre, no faliando à /as convenien- són,
tienen los hombres grandes, como su sefiorla, cias parlamentaries, mi soberaua y santa vo- manàrquic, y que'l fracàs enorme den Ca- ra y den Marian Zaragoza.
y h a b é i s buscodo en la pràctica minucias luntad, y, adem-às, porque eso me facilita nalejas ho coruirma plenament Y hem dc EVata
ridícules para clausurar Centros dondo se agi- ei trabujo.
dadarar, amb aquest motiu, que'l «provinpatriòtica
El seflor Canalejas era à la sazón minis- cianisme» no es ni serà mai un vici ni un
taban elementos que os eran hostiles {fio
A l'Associació Nacionalista Catalana s'hi ha
tre
de
(iracia
y
Justícia,
d
único
que
pomancament
nostres,
sinó
d'aquelb
quo
han
lo neguéis! Habéis amordasuto à la prensa eo
edebrat una vetllada literaria-musíeal, que
JLM'JZ. O T E3
tal forma, quo yo he visto, como nan visto dia utilizar con màs eficàcia que nadie, co- evolucionat cap a la monarqma quo ha creat consistí cn la declamació de diverses poesies
todos, (republicanos y conservadores, redac- mo órgano represen'ativo del Gobterno cer- les províncies burocràtíqiu's y ar&ficiab con- y en l'execudó al piano de escullides pesses
cioncs dc pcriódicos de Madrid vi^lad is por ca de las autoridades judicialcs, al Ministe- tra les nacionalitab vives d'Espanya. H i ha, de música catalana.
agentes de Policia, que secuestraban las nú- rio público, para que exigieru à todos sus per ventura, cosa més provinciana que'l mauEl «clou» de la festa foren els discursos
meros tan pronto como salían de la imprenta, subordinades y à todos los funcionarios que risme, sobro tot professat desde'l camp d d que pronunciaren ds senyors Carrió y Cocatalanisme,
sisquera
sigui
un
catalanisme
ateencamaj»
este
Poder
d
cumplimiento
de
la
y eso sin haber tiempo siquiera para que
mas y Pujol, pkns de sagrat ardor patriòtic.
ia denuncia pudiera íormularae( y aquí tengo ley y la defensa de los derechos ciudadanos. nuat?
AI final de l a festa, que's vegé molt coniwriódicos que fueron denunciados, no por Pero prosigamos. En la provincià de Valencorreguda y animada, so cantà per tot d
ataques à la persona del rey, ni por ataques cià, en d pucblo de Cullera, se cometieroo
públic «Els Segadors», y després se bnlluren
i las institudones que tenéís el deber funda- crímencs abominables. Estos tristlssimos hesardanes.
mental de defender, sino por ataques ú las chos se realizaron d 18 de septiembre, à
Aquesta es en resum t'üapivsaió que dei- akra forma de govern, ta critetf de la Lli- personas de los ministros; por caricaturas la una y media de la tarde. El bando declaOonferencla
xa la conferencia den Cambó a Girona. La ga acalar la monarquia y oolahorar amb donde se pretendia, con desgraciado ó con ralivo del estado de guerra se publicó en
alortunado gracejo, ridiculizar la persona del la capital de Valencià ó la roisma hora del W A SOCIETAT d'Atracció de Forasters poEl nostre company en la prempsa senyor
girada del regionalisme, iniciada en d dis- ob partits de la monarquia, encara que a- senor presidente del Consejo de Ministros; mismo dia. Cullera està disUinte de la ca- JL4 dria enviar als grans diaris europeus a- Vilalta y Comes, doóià'l dissabte passat una
curs d e Saragossa, ara s'ha confirmat y con- questa sigui manifestament confiaria a les por erlículos donde ni siquiera Ke hahlaba pital; Cullera se balla incomunicado con la quest telegrama, senzill y extraordinari! «Avui, conferencia a l'Ateneu d'Igualada, sobre «El
del presidente, sino muchas veces dc sa se» capital; en Cullera no se dió à conoccr d dia vintinou de janer, comensa d'una lleugoa valor social de la cultura»; anà a escoltarlo
cretat, Ens a véureshi Ja perfectament di- reivindicacions de Catalunya
cretario. (Risas y rumores.) Ya disculiremos, bando dd capitàn general declarando d esnombrós públic que aplaudí y fdidlà a l'otuixaila una pròxima coalició, coincidència
Naturabnent que'l senyor Cambó no ha senor Canaicjos, por que espero su re.spuesta, tado excepcional de guerra hasta d dia 19 manera el fret a Barcelona». Peró la Socie- rador.
o fusió dels regknnaüstes amb els conser- dit creure tali cosa. Al contrari: bll creu, si hubo ó no htibo oxocso de pasión cn es- de septiembre, à las díez y media ó las onze tat d'Atracdó de Forasters no pensa ni amb
f aJoventut
de la maflana, si no recuerdo mal.
tos atropelles poliefacos.
posar telegrames ni amb res. D'una lleugera
vadors dinàstics.
o sí altra no, ha dit créureho, que les nosd'U. F. N . R.
\ yo os pregunto, hombres de ley, ciu- manera... Perqué'l fret d'ahir, com d d'avui,
Pero no basta esto, sciiores dipulados; el
Aixó es lo realment substantiu y impor- tres reivindicacions 00 són incompatibles amb demòcrata Sr. Canalejas levantó la susp-nsión dadanos imparcialcs de la mayoría, defenDemà, a to d Au de la nit, la Joventuf
si el fa, era blau. Resplandw l'atzur, era d'U. F. N . R. edebrarà junta general da
tant do la conferencia. L o altre, totes aquelles l'actual règim monàrquic. Mes aixó no lleva de garontfas en la Pcidnsula, y mantuvo du- sores dc los derechos dd duiladano, si d
f.inte cuatro meses el estado excepcional do crimen comelido por los proecsados en d paternal d sd, uns petits núvob passaven socis en d C N . R. d d carrer de l'dai,
psiudo-leories polfüques que han exomat el cap forsa a la professió de fe monàrquica auerra en Valencià, y vosotros (dirigièndosc asuato do Cullera era, según el criterio de com a motius decoratius. Era un dia blau, pera contiunar la dbcusló dels assumptes
discurs del senyor Cumbó, són no més la que ha fet la Lliga per boca del seu home í la maj'oría), cuando ayer explicalKi cl se- los Tribunales, uu delito do sedidón co- fe* a posta pera que un pamassià edifiqués pendents. > . /
1
salsa pera presentar y fer passar el fet po- més representatiu, professió que respon a nor Barral los motivos de la declaración de mún, rcgulado por d Código penal, no un un sonet, cra un dia, com una perllongadó
semejante estado iiregular, aplaudiais fervo- ddilo de rebelión milibu, ni un dilito de
«iliu, que'ls regionalistes van a declaiarse sentiments tan forts y tan profonds, que rosa y deliranlemente. Permilidme que os sedición militar, y si cuando se cometió d d'aquestes nits de janer, fastuoses com les R e u n i ó
dccididanietit mOnArquics y conservadons den n i la convicció de ser la monarquia an- diga quo si nsl entendéas la supremacia del crimen no estaba publicado d ostado ex- de l'agost, encara que d'un faust recalat
L'Ateneu d d ' U . F. N . R. dol dislricle VH,
domiciliat el carrer do Miquel Àngel, n.0 20,
llaura.
tagònica amb tes aspiracions catalanes po- Podter civil, vnn à poner en tela dc juiào cepdonal de guerra on el tentro sangrienHom
usegurat
que'l
fret
era
blau,
ben
melos hombres de Espafia vuestros senlimicntos to de aqud suceso. ^dudarà alguno de voscelebrarà avui, dia 30, a les nou de ia nit,
otros que la cjaipeiencia para oonocer de ridional, com d fret dc Paris, es gris, ben junta general extraordinària pera tractar asRespecte d'aquest punt concret, ja digué- dria destruirlos. Ho sospitàvem feii temps. democrúticos.
El Sr. Maiun, en aquella rebelión de Bar- aqud hecho punible era iududaWemente de nordenc. Podríem afegir que era dols. Dona- sumptes divereos do la bona marxa de ia
rem la nostra paraula en el seu dia, quan Feia Ucmps que veiem com l'acció de la
celona (que tuvo màs importància que lodas las autoridades tiviíes? (Muy bieiL muy bien va agilitat, rdrescova l'ànima, empenyia eb societat.
Lliga
so
caraeferisava
més
p
d
seu
oonsereí disoirs den Cambó a Saragossa. Aquesta
esas sonadas huelgas reveiucionarias del mes en los bancos republicanos).
(,Lo ponèis en tela do juicio? (Pausa). ulb a la visió vagi y plaenta de les coses
girada dels rcponalisles simplifica on gran vadurismo-moflúrquic, que pel seu catalanis- de Septiembre), cuando se reprimió cl des4N0?
jClaro està! Y yo me regocijo de ello. rotallantse dolsament en les blavors infinides
me.
Peró
sempre
es
bó
que'Is
mateixos
innrden
y
la
rebelión
en
las
calles,
cl
d
t
i
11
manera la polític» catalana y en aquest senPuede
màs en voso'.n» en esto momento y en l'ombra que's donaven les llunyanes
de
Agosto,
si
no
recuerdo
mal,
levantó
tel
üt ena en niogrem. Sempre val més que la teressats confessin clarament les seves pre- estado de guerra, conservando la suspcnffldn cl senümiento de la justícia y dc la libortad
monfanyes. Semblava una refrigeradó artifiL i i ^ i defineixi d'una vegada la seva acti- ferències.
de fíiranlías. Es natural; à la auloridad mi- que el deseo ck- sancioiuar con vuestra apro- cial, y també un argument a favor dels que
bación
la
conducta
verdaderaincnte
abusilitar apemas se le confían los medio-- |>revenhit conformista y conservadora que no pas
Y bé, davant d'aquesla afirmació de la tivos necesarios para evitar lo que fíu ilinente va del Gobiemo r.sjiecto à la competència. proclamen la sabiduria de la naturalesa. QuelOttar allaqçint aquell «quid pro quo» de «a Lliga, nosaltres afirmem més que mai la el r^presentante civil del Estada Vosotros (Bien, muy bieu).
com així com si la mare natura s'hagués deGirona. 29. — Ahir va donar el senyor CamSi hubtera duda, os diria que d Consejo clarat catalanista.
•a l.ligi lu cab tothom» que pertorbava eo nostra le en el doble ideal de Catalunya lücístiois la contrario, i Por què?
bó, en el Teatre Principal, la coidereucia orSuprem© de Guerra y Marina, compueslo por
gran manera la marxa y l'organització de y República .Nosaltres creiem que ni de
fpnisada pel Centre Catalanista.
esclareddos jerarcas de la Milícia y por au—n—
fcs forses polítiques catalanes. Ara tothom la monarquia ni dels homes de la monarHeusaquí, en extracte, lo que va dir d
La supeditació del poder civil toridades d d foro, no se atrevió a declarar
A SOCIETAT d'Atracdó do Forasters sa- «leader» regionalista:
que la competència pudiera ser d d Tribunal
sabrS quins són eb seus j amb qui té d'aco- quia poden, esperame cap satisfacció les asbrà perdonarnos sí avui repetim excessiLos que atribuycn flaqueza é la voluntad militar ; dijeron, co*i razón, que aquella comAbans do coroensar la conferencia he de
Uarse. Si sant dintre sou entusiasmes mo- piracions cata'anes. Y d'aixó ne tenim prodo su senoría, suponiendo que obetleoe à] pelencia no estaba propuesla oportunammte, vament el seu nom. Jugant, jugant, podríem pagar un deute de gratitut als senyors gi
uirtpàcs y no l i fa escrúpol anar de brassot ves. En Maura, l'home que'ns havien pre- imposiciones del demento militar (yo no quie- porque eo realidad, había venido la causa
dirli que atrau tant el seu nom... Volem ronins quo en /bes tristos de lluita emra
•mb et puntals del monarquisme que en- sentat com et gran amic de Catalunya, dc ro suponcrlo así, y sobro todo, u» puedjp à nucslro poder cuando ya el fiscal había contar un cos d'atracció de senyors que saben la mort y la vida tant s'interetisaren per la
su acusacíòn.
meva salut.
joua Catalunya, tindré el seu lloc natural qui havíem d'esperame gaire bé la nostra afirmarlo porque no tengo datos pam sos- evacuado
No era de los Tribunales militares la com- rcalisar d seu comès rcdili nia ment, sense curtenerlo), los que conocen, seflor CaiiAlejas,
Tota aquesta espectació y simpatia per aa la IJiga. Més l'home que senti amor a integral autonomia, ja's vegé la sonada que la vorsatilidad pròpia dc su pensaraienlo, que petència iQuién es el responsable?
ves, n i eufemismes. Es una mena de nietsz- questa conferencia no es per la meva personaEl Poder judicial en aquella ocasión, se- dianisme aplicat an aqueixa tasca tan ingrata, litat, per ésser fill d'aquesta província y haqualsevol do les dues Uiberlals que ns tenen feu at presentarli el projecte de Mancomunitat naoe quizà de su execsiva cultura y de su
robat d cor, l'humana j la catalana, hau- catalana Com que aquest projecte no in- aoopio oxlraordinario de ideos, BKguran que flor Canalejas, abdlcó trislemenle de sus de- encara que pera alguns resulta tan agrada- ver paosat a Girona eb anys en que's forma
su sefiorla respondió al deseo de acreditar beres; pero como d Poder judicial, cuando
l'home, sinó perquè aquest moment es de
riS ^ b u s c a r » aitra bandera y altra com- clou cap reforma reaccionaria en Maura el su fe monàrquica, de perseguir à los repu- olvida sus deberes, tiene una autoridad, que ble d'atraure forasters.
trascendencta pera l catalanisme. No s tracta
panyia.
veu de mai ull. Y aquest es et gran autono- blicanos, de gpnar las ctecdoncs en la capdal es d Ministorio público, que le estimula
El Comitè de Propaganda de la «Cote do propoguida d'ideab ni d'estimular senr
do la provincià de Valencià. (El Sr. Cana- y le exige que promueva la. compdoncia,
tímenls, sinó de conv .-urlos en realitat.
mista dels polítics dinàstics. Quina fe hem lejas hace signos de asombro.)
y como esta autoridad se mueve a impul- d'Azur», establert a Nbsa, va encarregar a un
La Lliflai Regionalbta, en les crisis de crdMés (pie més quan, segons el discurs den
de tenirhi?
4A su sefloría le sorprende esta vt-rsión? sos deebivos del ministre do Gracia y Jus- literat de Paris una conferencia sobre teatre xement d d catalanisme, marcà orientacions
^ u n ^ < ^ monarquisme de la Lliga no es
(El Sr. Canalejas: He parece inverosímil.) tícia, el seflor Canalejas os ante d Parlamento francès contemporani. El literat va cscullir que compartiren tob desprès. Actualment no
«na cosa accidental, de tàctica tranatoria,
Y contra aquest fet no hi valen res les Muy inverosímil; pero es màs inverosímil el único responsaMe de que se haya come- d teatre den Porto-Riche, y així ho comu- porto representació oficial de la Lliga, en'onamental, essència del sentiment que teories amb Ics quals ha volgut vestir el se- que su sefloría, no teniendo este propósito, tido la arbitrariedad de someler iin dalito nicà al Comitè, peró aquest, abans de que cara que amb dia estic identificat Els madirigido al capitàn general dc Valen- común 6 la compdencia de los Tribunales
namenb DD deuen pervenir d'un acord, sinó
1110,1 a,s « u » homes. Ea Cambó ha repetit nyor Cambó la girada de la Lliga. Bé es hubiera
d literat sogub en la seva labor, s'apressà dd segell que Ls hi dona ia con&unt de la
cià un Idegrama imprudcnle, en que sududaba militares.
«na vejpda m é a
cataJa^me & \a. U x - veritat que les teorisacions del discurs de con respeto à aquella digna autoridad co\ \ a ú n dircis que està bien hechoI Aquí a comunicar li lo següent: «No tindríem cap opinió.
Ara no's pot callar, com en altres mo91 cra iadiferent a k i forma de Govern; Girona són tan febles que no poden en- mo si fuera una majoslad, en que pureda, nadie duda, nadie puede dudar, nadie debe inconvenient en que la seva conferencia versu deseo, revelar un espíritu iservil, dudar de la ünpurcialidad de los dignos mili- sés sobre'l teatre den Porto-Ricbe, peró
ranb de fàcil ortentació. Hi ha que elegir y
P61"6, * continuació ha afegit: «Encara que ganyar a ningú. Valia més dir francament contra
y en que dede, faliando & la verdad, que tares que pueden formar los Consejos de
•enyatar camí pera escurear distancies y as|0 tingués alguna sospita de que'i règim ac- que la Lliga afirma la seva conformitat amb nosolros, los republicanos, éramos encnii^os guerra; pero yo dudo que esc Código pe- d cas quo aquest senyor no ve mai per
aquí,
mentres
que
en
Bemstdn
ens
visita
*ef>3inclx d catalanisme dient que es forfos oçosal a nostra» aspiradoos, mentres l'aCual règim monàrquic-oenlralista senzilla- del ejército, escarnecedores de la pàtria, inju- nal militar, qii© esc procedímk-nto arcaico
d d rey y perlurbodores de ta paz permita. en la immensa mayoría de los casos, cada any. Canvií, doncs, d tema, y en lloc m, sutetanda y sentiment, y d regiondbno vin^jés h reau^ també l'acoe^Maria, ment perquè es abans que tot y per damunt riadores
pública.
d esclaiecimiento de los hechos y la defen- d d teatre den Porto-Riche, pàrlins del te* me. que es la reaUsedó
Per no carregarrae la ottadencia amb una de tot monàrquica y conservadora.
El regionalisme sense'l catalanbme seria
Un presideute del Consejo de Ministros que sa de los proc-sados; y yo os digo que tro den Bemstein».
inútil. Aquest sense aquell no arribaria a
procede así, no puede merecer nuestra con- sabiendo esto d senor Ministro de Gracia
condició dilatòria..
sideradón, ni puede solicitar, jamós, nuestro y Justícia, es responsaoie cíe que, con imparEl literat conferenciant, considerant que'l res profitós. No hi ha que oblidar el catala^
pot sw més dsr. Perquè, malgrat lo
concurso. Aquí tengo cl telegrama para Icér- cialidad en los jueces por indefonsión quizà qui pega té dret a trur la mercaderia fpie nbme quo es font de forsa y orientacions.
Pera l'actuació del ngSonialbme se presensete à su sefloría, si acoso tiene d valor de de los procesados à causa del procedim ienlo, més l i plau, respongué donant la seva con»iifús de la parrarada com la dona «La
ten tres circumstancies favorables primera,
6 '<» mejor cumplan inocsnlcmentc- una conveu., o el fragment otfial no vol dir ras que prengui l'antiga y acreditada pasta pec- rectífioarme.
Permitbtds d estado ^xcepdonal de guerra, dona cn la càred quienes no han tenido par- forroetet al canvi, peró no eren passats molls extensió de I"ideal; recondxement de la unitat
0<di>t que, mentres a » hi hagi eslablería t o r a l del D r . Andreu y se la treurà ben i N o os sentia avergonzados? (Deneftacinaea ticipación en los hechos. Por eso creo que su dies, quan d Comitè l i dirigí una nova car- da Catalunya per la Mancomunitat, com paraviat. — Demanis a les farmàcies.
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LA PROTECCIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS

INFORMACIÓ De
BARCELONA

QUESTIONS DEL TREBALL

TAjuntament

f i * , pw tota. tteenrm, InU-ré» As ta opinió
Mfxmyo'.a per la ork-nlació regionalista catacl subsidi pera'ls lesionats en d teSaU
tú», com queii om sà cxinlra l'adual podriluL o
d e l s
e s t a m p a d o r s cibint dues pessetes diàries per espai do Rn
ni poítrlra y f rr«re, coneurs é e b «ehials pordies. El domicili es en el carrer de I W „ .
ri!s de gosem a nostres aspiracions.
01
núm. 22, cafè «Pcüta Ha^na.. —f^
y
c i l i n d r a i r e s
I e n traició a Cetaiuujra y a Espanya no
Guia de Bainselona
aprofitaries, Knse obUdar jnniai que deu manSegueix
com
dies
passats
cl
conflide
enDissabte a la nit nostre benvolgut coaipaoy
L'ofi'fel de la Guarda Urbana, don Josep
•Miinw c l «-ntiment cnlalanista, pwigto»can
M.» Merino, ha publicat una «Guia general tre patrons y obrers estampadors, cülndiairifl ai «fliícr» desapareguis. <^ie na de argiilr don R. Noguer y Comet, secretari del Grupu
de la dutat y n u m e r a d ó dels seus carrers», res y aprestadors. Els obrers, forts en les
ta comiíenctració íle Ics dcm'ís refons y <jue Català pera la protecció legal dels treballala qual forma un degant volum en vuilé seves pretensions que creuen de juslkia, y
ta voluntat honrada pn le-s c.sfrrcs del Govern dors, va donar cn el Centre Obrer del carrer
ha dc protegir c l seu resultat.
den Guardia, 14, la seva anunciada conferenPora"! jove correligionari Francesc Berga- d'Unes 250 pàgines atapaides de de'alls 3 afermanflos enenni més en la seva B*.ilut T l V O L I
Aquesta actiiacwi té dos perills: el dels pro- cia expositiva de la fiaalitat de dita íostitució. dà, hem rebut les següents quantitats: d'un datos ulteressanlíssinis, no sols peia el fo les nombroses adhesions que seguidament reLA MUJER DIVORCIADA, o p *
Imtatarit y el dels entusiastes inconscients.
Després d'un breu exordi de preientació suscriptor, a ta memòria de M . S. p., 25 rastfr que pot troborsc e Barcelona des- ben. Hem de dir que no creiem exagerades
reia en tres actes, de LEO FALL
I-JÍ paràgrafs nplaudidlsslnis defineix aquests del Grupu, va explicar el senyor Noguer el pessetes; de la Junta Directiva del C N . R. orientat, sinó que també pera aquells bar aquestes pretensions y que pertinl de base
En d popular teatre del carrer dc Casni
enemics dc l'actió normal penoanent, pena moviment d'idees del qual n'es tilla la colecti- del districte IV, 6 pessetes 75 cèntims.
cdonins poc coneixedors dc la ciutat ont d'acahor la sotmana al dissable al milgdia, tingué lloc dissabte passat l'eslrena dc «LQ
tesber sentant <jiie'l catalA (pie deixa d'esserhó
mujer divorciada».
Viuen y que sovint han de menester de podria trobarsc una bona solució.
no M res. devent accentuar diàriament el pa- vitat internacional de la aual forma part el
Aquesta opereta en tres aclos deu
L'Associació
de
patrons
pescadors
ens
còGrupu,
o
sigui
l'Associació
internacional
pera
la
consulta
para
poder
rcalisar
ds
seus
queY
una
prova
de
que
l'acord
es
rcaüsable
triotisme català, no pera oposarlo e altres
Fall, no es altre quo la que amb d uiui >|Q
nica
que
demà,
amb
motiu
de
complirse
el
la
protecció
legal
dels
treballadors.
A
grans
fere
y
donar
satisfaedó
als
seus
desitjós.
In
donen
els
m
a
f
iTos
Industrials.
Sabem
de
patriotismes, s'n/) p m i ngermanarloe, conali«I-a divorciada» ja haviem vist repi(teulada
passos anà seguint l'historia de l'intervencio- primer anisTcrsari del temporal marílim que'l
luint oi nou jalriotisme espanyol.
No (hiblem que l'obrela del senyor Merino bon nombre d'ells, deixant do banda ds en diversos tesitrcs do Barcelonia, y actualdia
31
de
janer
de
l'any
passat
va
causar
No sols devem apossionornos per lo nos-nisme internacionaiüta, que es el principi captindr.i una bona acullida, de lo qual ens en que avui tenen aquestes direreneies amb élsmení a Novetats, adaptada por don Manuel
be. sinó per l o de tots. Contra les regií ns no dal sustentat per dit organisme y que se'ns tantes víctimes, tots els pescadors faran festa alegrarem forsa.
seus obrers, que han notificat als seus opo- Hovira y Sorra.
y
tindran
lo
bandera
e
milg
pal
tot
cl
dia.
podrean üons<!guir res. IJO mic consegnissini presenta en nostre temps victoriós, tant en el
raris ta resolució de que's treba'li les fesEn l'adaptació don Cadenas OÚe's la que
£7
c
o
n
f
l
i
o
t
e
d
e
l
»
c
o
t
x
e
r
a
amb sa indiferència ho tindriem a precan, terreny científic com en el de les pràctiques
tes
objede
d'aq^icsl
litigi
y
que
cn
justa
se
representa en d Tfvoli, apareixen algunes
n fes deu del vespre, y cn el local
a tercé. per benevolensa del Govern.
La ponència de Reformes Socials que d'a- eorrespondenda se píe^yirà al miljorn del escenes y situacions IleuReramont alterades
realitats de la vida social. Se detingué espe- delAvui,
Centre Excursionista de Catalunya, Para- cord amb l'arcalde va donar una solndó
Així hem de entir a Espanya orientació
que a nostre cntorulro, milloren notaWcnieni
irQtonalistn. L'olíni que sense oixó se K's en cialment en explicar el moviment directament dís, 10, primer, l'Associació Protectora de la interina al conflicte dols cotxers, tenia ahir dissabte. Aquest arreglo, amb bocia volun- y ían més armónic el conjunt dc l'obra.
d Govern seria personal y no s poden dirigit irecuigor de la constitució de la Associació Enscnyoasa Catalana, celebrarà sa iunta ge- convocada a una comissió d'amos y a una tat per p i r l dc tols, ptxlria resoldre prèviaEn quant a la partitura no vàrem notarhi
ment inlinitaf de conflictes que's veuen B
n«&>i'is públics represontant una sola regió. ntfrnacional, dcsde'ls clams den D. Lcgrand neral ordinària, segons prevé l'article 16 de
grans diferencies de l'adaptació que ja cty.
d'obrers, pora comensar a rcdaclar les ba- venir y que ninífú wib com acabaran.
son
reglament
El stiu fracàs seria cl dc Catalunya.
y la multitut dc congresos celebrats pels
neixiem. Amb tot. hi abunden doctes c|0
No'ra preocupa dcspcrlar opinió regiona- obrers suïssos y belgues reclamant convenSe prega als socis que no hagin rebut la scs definitives; peró. com sigui que't go
B u han dit. sense que per aixó respomoll ben Irobuts y acus«rí
üsth a Iísi»nj«. Les prevencions no han nns- ciorss internacionals protectores dels seus oorrcRponcnt eonvocatorki se donguin amb vernador s'ha permès dir que la solució nem de la veracitat de la nolida, que ahir inslrumcntació
la mà exporta d d mestre Lloó, ja habituat
que s'ha donal aS conflicte es la que d l
rut de inrompatibilitaí de sentiments, sinó drets, fins a la conferencia diplomàtica de d present avís per convocats.
en aquesta classo dc treball.
per culpa de procedim',nt. Hem oblidat les
va indicar a l'arcalde, la ponència desistí Unguoren reunió altra vegada ds fabricants
El públic rebé l'obra amb moltíssim esblanquejadors,
tiniorers
y
apres'a
lors
y
que
ragians y no toleren tel indiferència. Per cur- Berlín del 15 al 26 de mars de 1890, dc la
El Golegi de Metges d'aquesta provincià de fer cap treball, fins que hagi pogut veure
Intet de gpm y per nllunyamenl de les es- qual ne sortí un programa detallat de refor- celebrarà la seva sessió solemne pública inau- nl sen) r Sostres, pera posarse »nib d l d'a- In T·iinió fou bon xic nerïdentada Sein- rinyo y demanà'l «bis» d'alguns números
h'o que cn d sf de l'Associació ds parers entrenutg dc grans aplaudiments.
fores del Govern sols ens hem preocupat de mer socials a implantar pels diversos Estats gural de Ics tisqufcs de l'any piesent demà. cord.
Aquests correspongucreii espedalment a la
nosUtrefi, y els pobles que així obren són signataris.
estan dividits, però que fins ara predomina
n les sis do la tarde, en la qual el secretari
interpretació esmenwllssima que la compainvtidits y conquistnls.
t
l
criteri
dels
intran/igents.
Si
aquesta
nova
Explicà a continuació detalladament la adjunt doctor don Estanislau A n d m i y Serna E l ^ m e n y o r U u h l
nyia Fcmàndez-Es[ieita. dona a l'obia esNegaries capacitat, amor regional, confiansn constitució, en juliol de 1900, de l'Associació llegirà una memòria o resum dels treballs
Nostre üuslre amic, don Joaquim Lluhf, resu'lès certa, no cal dir el mal efccle. que trenada y a l'explindidès de decorat y in.
en sl mateixos, seria injuriar/os.
produiria entre'ls trebdladors, que ja diuen
poitós a cap per dita corporació en el transLa solució regionalista es de h No hi Internacional, amb residència a Basilea (Suïs- curs do l'any passat, y l associal doclor don tingué do quedarse ahir al llit a causa d'un per tot arreu y nn nqid v o l cscollaílos, dumentaria amb que fou posada cn esrcnn.
sa),
l'objecte
estatutari
de
la
mateixa,
la
seva
La senyoreta Arriota cantà amb (teüosdtsa
forl
fcorredat
ha dret a desronéixerL·i cn altres refjions
Guillem López Ventura un treball titulat «El
(|ue coneixen sohradnmenl ds que són la y bon gust la scra «porticdla»; la sonyoreta
Desi gim son prompíe restabliment
quan l'historia diu que ha sigut sempre sa composició, el funcionament de T'Oficina In- dret a ta salut*.
causa de que mai se puguin enlcndre amb Montoro que lluí elegants «toildles» digué
ternacional» que té moatada a Basilea y les
salvació.
L'arcalde
y composi molt bé la seva part y els senyors
ds patrons.
Tinc fe cn quc'I regionalisme salvarà D assamblees que fins avui ha celebrat, donant
Femàndez germans. Pedrola y demés actors
Un
extraordinari
nombro
dc
socis
v
alumTjpmbé'l
senyor
Sostres
està
refredat,
per
compte
de
les
principals
malcries
tractades
en
Kspatiya, y Catalunj-a reirà agraïment pe
S'imposa un acord lo més aviat millor,
l'iniciatisu salvadora.
Ics mateixes. Senyalà també'ls èxits assolits ja nes do la entitat «Arts» visitaren el passat lo qual no pogué comparèixer nl despaig doncs tenim a! damunt una d'aquestes dll- donaren també als sous respectius personatges
un fidel y exaclíssim rd.eu.
Nostra missió es despertar cl patrlotisma per l'Associació y per les seves seccions na- diumenge els museus Martorell y Zootécnic, do l'Arcaldia.
xos s frste; y ets nrontelxements forsosamont
J. D. \
vorilable. no'l de monopoli, com els de mis- cionals, tals com les Convencions de Berna ont el doctor D- Corominas Prats, com a tpmr
Igualment l i desiïgem que's posi bó aviat. tenen que precipita Ma
SOCIETATS
los y tabacs tolerats. Se'ns insulta "ai nomdel 1906, proibint el treball nocturn de la do- pleraent de les conferencies d'Anatomia artísAixf's veuria aqudl desüg que tant està
El passat dissabte ttnguè lloc en cl Cendel patriotisme, peró som els oue ptantecran na y la manipulació del fòsfor blanc y la con- tica que dona en dita entitnt. estudià amb R e f o r m a
eloqüència els diferents exemplars anatómics
La comissió de Reforma ha «provat aques- en la boca de loüiom, de la bona armo- tra Autonomista de Dependents d d Cwners
cl veritable problema espanyol, no'ls d'imcertació entre diversos Estats d'un nombre que posseeixen, fent un acalat resum dc les tes hilics d'apred:
nia entrc'l capital y d Irdiall De lo con- y de la Indústria, un recital de piano, amb
portació fins nra plantejats.
Nostres ispiracioos deuen venir canalisa- important de tractats protectors dels obrers diferentes paris dc cuc's composa la figura
trari, si no's va prompte a una solució, motiu de la presentació d d jove en Cinlo
Volta
Sant
Franeisco,
2,
y
Boria.
15,
humana.
iles per orguens de govern. Devem interve- dels respectius països.
os
sogur que anem Uc dret a un gros con- Balada, deixeble del llaurejat me-tro l'Enric
dels
hereus
de
Joan
Vila,
4,517
poms,
pesEn dita visi la foren acompanyats pels resnir en la política espanyola.
Després entrà a hísforiejar el gran desen- pectius
füde que s'hauria pogut estalviar amb una Granados.
setes 54,595.
direclors
d'ambdós
museus,
els
quals
Ja dcsde'ls pgímers moments podaran BEn ,1a propaganda l'acció es distinta de rotllo aconseguit per les seccions nacionals de
Riera de Sant Joan. 25, y Miserfcrrer, 6, mica í e seny; doncs ú per una qüestió preciarse les envejables bcultats d d novdl
la del triomf. Seriem traïdors si al planli-jarse l'Associació constituïdes a Bèlgica, Suissa, donaren lola mena de facilitats, mereixent
d'iniporlnntia
tan
rc'a'ivn
s'Iia
de
lluitar
amb
concertista, el qual amb veritable mastria y
la primera conquisto regionalista no hi co- Alemanya, Holanda, Fransa, Aiutria, Itàlia, per aixó, molls elogis, lo mateix que'l senyor de Maria del Pilar de Sentmenat, 23,452
tants entrebancs, no sabem pas que passa- gust exquisit, executà difleilissimes composiLkyde·r que, una vegada acabat l'neta, els pams, 276,093·24 pesseles.
lahoressim. Ni l'opinió ni el Govern foleraAnglaterra, Dinamarca, Hongria y EE. U U . invità a visitar el laboratori Ictiológic, donantdons de Couperin, Bach, Litz, .Wogner, GraTapineria, 40, y Volta de la Glòria, 1, ria de planlfijarse altres problemes.
rien aquests egoismes y cobardia.
I ins avui Ctitalimya no hi ha intervingut del Nord A i .crica, donant detalls de la com- los minuciosos detalls del seu funcionament dels senyors Costa, 1,576 pams, 17,000 pesPer avui no podem dir res més d'aquesl nados, Beethowrn y altres.
Durant
l
acte
s'impressionaren
diferenks
foEls Govcnns han intervingut en els catalans, posició de cada una d'elles, dels principals orEl selecte auditori que omplia dc gom n
confacte que s'atansa: peró estarem a l'al l i ha que anar a mie se'ns demani con- ganismes, tant obrers com patronals, a les tografies.
Tapineria, 26. y Tres Voltes. 1. de Fran- gnait. convcnsuls de la trascendencia que gom ta magnífica sala del Centre, aplaudí
curs de ideals, no d'nomes. Per aixó hi ha mateixes adherits, dels treballs més imporsorollosament an en Balada y cn particular
Encara que no inscrita en el programa ofi- eisco Eiias y Manuel Ribalta, 2,123 pams, pot tenir.
que precisar la posició davant del regisme tants duts a terme per cada una d'elles, etzèen ds «Morccaux Griquesi op. 38 dc Gricg,
cial
dols
obsequis
oferts
a
les
personalitats
27,590
pessetes.
y dels partits.
y la sonata op, 57, «Apassionata», do Bedhotera, etz.
madrilenyes que han visi la I Barcelona amb
COIXMIS, 7, de Marian Ribas y Maiia GerEl Catalanisme es indiferent davant ks
wcn; així com també cn d «Triskm y IsolDescrigué la constitució de la secció espa- motiu de Ics solemnitats inaugurals de l'Insti- ro, 11,319 pams, 73,573 pessetes.
lormes de govern, perquè l'ideaJ es superior
da», que ^tingué que repetir.
nyola
en
28
de
janer
de
1907,
y
donà
compte
lut
de
Provisió,
mereix
especial
menció
la
B ells. mós permanent, quelcom futur, no hiPlassa do l'Angd. 4 y 5, y Boria, 1, de
A l'acabar, fou objede d'una carinyosa
IDEAL OINE
poteca Me; peró arribat el momepl de la rea- del pensament d'aquesta, ja comensal a reali- visita feia al Museu de Patologia Vejjital, que Antoni Xuriguer, 2,542 pams, 51,576 pessey merescuda ovació, y pera correspondrà
la
Secció
de
Plagues
del
Camp
del
Consell
de
sar,
de
fundar,
a
semblansa
d'altres
seccions
Ahir va tenir II03 a l'Icfeal-Cine la quarta an ella, executà una pes sa fora de programa,
lisació, de l'implanlació, no hi pol haver
tes.
nacionals, grupus locals de la mateixa, dels Foment té csbblert en ses oficines. Aquest
darrera funció de la serio orginisadà per dd mestre Granados.
vacilacions.
Tapineria, 70, de Julià Sira'.ol, 2 603 poms,
museu,
de
qual
instaladó
són
autors
els
ensecció de Refugis de Montanya d d Centre
Si creiem que dins de la menarquia actual quals es el primer que's constitueix el Grupu
No cal dir, que'l jove Balada, fé augural
43,90)
pcssoícs.
ginyers
del
servei
agronómic
senyors
Claríó
Excursionista dc Catalunya.
podem implantar nostres aspiracions, devem Català, que adquirí personalitat legal el 9 dc
un brillant pervindre, si, com cs dc presuy
Is'onell,
fou
objecte
d'un
examen
dctingiidisBoix. de Sant Pere. 4. de Vicens Domèreconéixcrla; si no, desem u ni mos tols pera desembre passat.
La con corren eia (ou molt nombrosa, vs- mir, persevera en ds seus estudis.
sim por port dels senyors viscomto d'Eza y nech. 3.76G pams, 37,660 pessetes.
HI derrocaria.
gentse icunit en aquella hennosa y hvorcsExplicà tot seguit la constitució del Grupu, Prado Palacios, significats xn el món agrícola
Vist l'èxit que va tenir la represontació dc
Jo crec lo primer: por que dins del regisT a p i m i i i , 36, de Julià Siiarol, 4,901 pams. tuda sala a lo més escuilit de la nostra so«EUs petits pastors», diumenge vinent d quamc dc sufragi, el Govern responsable, do ue, seguint l'hermosa tradició de tolerància per tever ocupat lots dos cl càrreg de direc- 75,953 pr.s.sdC8.
cietat.
l
o
n
generals
del
ram
corresponent.
Per
lo
poder moderador en .que vivim, no hi ha e l'Associació y de les seves seccions nacio1-es pclleoks que's projectaren foren ncer- dro iníantil que actua a l'Atenou Obrer d d
Tapineria, 34, dels hereus d« Joaquim Roni sospites de que aquest darrer^ creada la nals, l'integren homes de tots els ideals polí- tant, els elogis que tnhutaren a la novella sich, W)2 pams, 12,900 pessetes.
tadíssimes v la part musical, per atenció es- districte tercer, y que dirigeix l'slicionat cn
institudó
són
especialment
significalrius.
Narcís Perbdlini, representaran les obres
opinió regionalista a Espanya, l i posi son tics y de totes les conviccions religioses, units
La casa número 3 del carrer d d Palnu pecial da I empresa, anà n càrreg d'un acre- «Els aucdlcts fora d d niu», «Cors dc nin»,
També vegeren aquests senyors els treballs
reto.
ditat y conegut qidntd.
per un Has més ferm que aquells: el del sentique allí so preparen pera concórrer al ptrop- ha sigut justipreuada en 40,49373 pessetes.
En resum: una vetllada hermosa de la que tercera representació d'aquest episodi dd joNingú pot assegurar, sense contradir la ment d'humanitat
vinent Congrés de Viticultura que ha oe teAdcmès, en ta reunió celebrada ahir. la ne guardaran grat record quants h i assistiren ve autor Enric BscteililH^ y la comedia «El
voluntat popular, que altre regisme laciliExposà a continuació alguns punts de la
quarto de los rates».
lloc pel juny a Pamplona y no escatima- comissió prengué u n acord respec'e a valolés les solucions regionalistes. Nmgú té dret tasca que's proposa complir el Grupu y acabà nir
do l'èxit de la qual poden estarne orguren tampoc respecte an aquest punt els seus ració d'Una casa. a voluntat dels radicals
Pel dia 11: «L'horeu escampa», y pel dia
a retrassar l'implantació de nostres aspiraosoe
ds
seus
organisadors.
25: «La verge boja». 1
que's quedaren en majoria. Dols lleons de
cions. Encara que jo tingués alguna sospita demanant la cooperació a la mateixa dels aplaudiments.
També s'eslrenaran les següents obres, nlde que'l regisme actual fos oposat a nos- obrers y especialment de les seves organisala IMga sols h i havia d senyor Carreras
lornadcs amb difcrenloe produccions doJs autres aspiracions, mentres no vingués In rca- cions sindicals. «Per rara vegada, digué, eleE l Golegi dc Farmacèutics celebrarà sessió Candi Y aquests són els qui volien embotors catalans més famosos:
ítlal, també l'acceptaria, per no carregarme ments intelectuals catalans, als quals amb raó demà, a les quatre en punt de la tarde.
teMar als lerrouxistes? Còm va descobrinlsc
«Fanatisme», quadro dramàtic, Nanfs Por
ta conciencia amb una condició dilatòria. tantes vegades heu acusat de no saber sentir
fe fnrsol
bellini; «Jesucrist, o ta seva religi >>, dn
Examina la forma en que'is partits actuen els amors y els dolors de les multituts proleE
l
s
l
a
m
p
l
s
t
o
a
Avui celebraran sessió plegats d Consell
ma bfWic, d d mateix autor; «Cinismo». qttaLa Societat d'Obrers lampistes. Lkiutoners drod
•n els paisos parlamentaris, en els països tàries, per haverse reclòs en la llur torre d'i- Patronal do l'Institut Nadonal de Previsió V i s i t a d ' I n a p e c c i ó
ramàtic. J. Torrent Ciurana; «Epíleg
y
Llauners.
ha
publicat
una
fulla
que
(fiu
de dos pulits tancats, com Anglaterra, o vori, s'atansen cap a vosaltres. Còm els po- y d Consell Directiu de la Caixa de Pensions
Efe senyors Carrafè, Nolta, C·rcereny, Mad'un amor», impressió, Jous Ddauha; t i a
do grupu, amb ideals determinats, com u dreu seguir acusant d'indiferents als vostres pera la vellesa y d'estalvis, teslimonianlsc aixi tons, Fabra y Balugra d facultatiu senyor aixf:
venjansa no es de cors generosos», humoi .i
Siendo necesario la unión Enric Perbdlini: «Escarbot. emlcvlna qui 1
Fransa.
l'unió y annonia existents entre les dues ins- Stqva y l'oficial de Foment senyor Soler y «Companeros:
clams d'humanitat, si ara els desprecieu?»
apoyo
entre
los
obreros
pora
d
sosteniEstudia les ventatges y inconvenients de
titucions.
anàrem a recórrer part dc l'aqüeducte de mienío de las pocas ventajas adquiridas & tocat», diàleg festiu, del mateix nulor.
La disertació del senyor Noguer fou oida
amlidós pera arribar a la conclusió de que
nostre? ideals poden cncamrree millor pn amb molt interès, felicitantlo, a l'acabar, molt*
Diumenge n la tarde celebrà junta general Moncada, o si^ui el tros darrerament f d , a costa de grandes sacrificios en las luchas
sociales, la Junta de la Sodedad de lamels primers per la seva estabilitat y perma- dels concorrenlt, entre'ls que hi havia signi- ordinària, en el saló d'actes del Foment del porlir de rcnlr.ida de Vallcarca.
areros, ta'oneros y hojalateros, invita à toAcompanya
va
a's
visitants
d
contractista
ficats
sindicalistes,
bon
nombre
de
joves
y
iKiicia. meara que'is segons facilitarien més
Treball Nadonal, l'Asociació de la Premp
os sus asociados a que hagíis la labor nesenyor Ors.
nostra solució.
distingides personalitats, entre elles el ferm sa diària de Barcelona.
dentro y fuera de los tallcres para
Va donorse ledura a tina Memòria del se- Do ta visiía ne tregueran l'impressió de cesario
Ademéï la realitat ea que tanim dos par- propagandista socialista senyor Comaposada
P»!" a o r r a u
sea un hecho dentro de poco la comlils y es indispensable que un d'aquests o y nostre director, don Pere Co rominas.
creltiü y * l'estat do comptes, que foren apro- que difl.-i'n.ent podrà aprofitaisel tros fet, que
asociación do nues tro ramo y por con- VALLS. 29 jan?. — Ahir al Centre l'nió
un tercer que's formi accepti nostra bandera,
vats per unanimitat, entranlse després de dis- perquè les terres han fet una pressió tal, pleta
secuencia la unifiención dc la jornada dc nepublicann Democràtica d'aquesla ciutat hi
que de totes maneres no podem hipotecaria
cutides algunes coses d'orde interior, a l'ad- que les pa rels cedeixen.
nueve horas para todos, en liligio desde la tingué lloc la conferencia que estava anunamb cap d'ells.
miàó do nous socis.
P e n tractar d'això, la comissió tindrà una hudgn de 1902.
ciada p d dia 21 d d corrent mes, y que tinEstem cn plena crisi interior, crisi de suForen admesos els següents senyors: don
sScría un absurdo crecr que la Junta por
Imgi universal. Aquest, com la pèrdua de
En el Círcol Arilslic se reuniren la nit 1J0811 Costa y Deu, don Carles d'CJÍcüa, don sessió exlruordinaria, y farà una visita ge- su solo esfuerzo puode llevar à cabo los tta- gué de sospendres per ha\ur d Consell geIcs colònies, no va influir fins anys desprès dd dissable y amb l'objecte de trac:ar d'ani- ' « « p Gava Plcón, don Mdcior F'crrcr, don neral a l'aqüeducte.
neral cridat amb urgència oi senyor Josep
ba jos para admiuir las mejoras que todos
del feí. Hem tingut dret de vot, peró |io
mar
t*
Carnaval
gran
l
a
O
a
a
a
d
e
O
o
r
r
e
u
a
preténtiemos alcanzar, newsilamos del es- Mestres.
l'ha votat fins que vingué nostra actuadó.
d Carnaval gran nombre d'eniitats bar- ^ T ^ l i ^ ^ t ^ 1 1
Et local estava curull de geni, poguenihi
I A ponència nomenada pera ta qüestió fuerzo de todos y vuestra constante coopeEl partit lliberal ha lèi reformes pera no odoniues, entre les que h i figuraven d Cír- |uana y don Adoll F. Ferrando.
iplicarles, agotant en un any lo que devia col d d liceu. Reial Assodadó de 'Cassft
de la Casa de Correus, se reuní ahir al ra ción en nuestros trabajos, sin lo cual todo veure les figures més sortints d d partit feDurant la darrera setmana la Caixa de Pen- malí, y estudià algunes soludons a les di- lo que se intaitara seria un fracasa
deral nacionalista.
KT bandera do molts anys: jurat, matrimoni dors, Círcol Artístic, Rdal Club de Regates,
Ocupà la pre-idencia l'honorable president
I.-i ^imta. para facilitar los medi os de
eivil; y no podent dir que era una mentida Casa d'Amèrica, Unió Gremial, Centro Ma- sions pera la Vellesa y d'Estalvis ha rebut ficultats sorgides, solucions que seran prola llegislació, ha oonsentit que'l partit con- drileny, Centre Aragonès, Tramvies de Bar- per imposi dons 245,0&5 pessetes y ha pa- posades a la Junta en ple, que's reunirà un defensa necesarios, pretende llevar i cabo do la Junta Munldpal, don Artcmi I^ulró.
sersador s'avr-ncés cn l'aplicació eíediva do celona, La Babossada, E l Tibidabo, Asso- gat per reintegres d'estalvi y per plassos menuna campafia de rcorgmizaciòn soc iota ria, qui tenia n ta seva dreta al diputat provinsuals de pensió 107,899 pessetes, navcnl obert d'aquesls dics al Govern dvil.
les rdornies lliberals.
la cual espera dc voso'.ros vuestro concurso cial don Josep Mvgrifià y a la c.s(|uerm
d a d ó de la Prempsa, Societat d'Aliacdó de 156 llibretes noves.
Les solucions que's proposen són: divi- y satisfacción.
No trobant bandera al camp de les idees, Forasters, Assodadó dc Fondistcs, Cambra
al pro. i li nl de ta Junta de govern dc dit
dir ota serveis, posant els Corre»is a l'ac«Los medios con que pretendamos llevar Centre, don Adam Ferrer y d prc i 'cnt de
l'ha I d btedós, determinant la crisi de 1909,
de
Viajtjanla,
«EI
Ingenk»,
Cooperativa
de
tual
telar
y
ds
Tdégraís
a
un
altre,
adà
la
pràctica
nuestra
onentaciòn,
consisten
creont una situació política senso solució.
Han despertat gran interès els concursos
la Joventut F. N . R., don Josep Mallorquí.
El partit lliberal ha acceptat d concurs Fondistes, Centre de Viatjants, Círcol l i r i c , anuncials pera'ls balls de disfresses que cele- quiíir l'edifici de Sant Sobtislià y posarlu cn la celebración frecucn«cmente de confDem Artomi Padró feu la presentadó d d
dels cneanics de l'orde, la pàtria y la tami- «La Alianau, «La Bucna Sombraa, Eden Con brarà d Centre de Viatjants y Representants en correspondència amb d solar actual, y (erencias de caràcter educativo por profesores
lia, trobant son càstic, devent governar a- cert, Akàssax Espanyol, teatre Arnau, «Mou del Comcrs y de la Indústria d dia 10 d d anq^iar el projecte actual d'edifid j farbi racionalistas: teòricas pera cl desarrdlo de coníerencianl
E l senyor Mestres es saludat a l'aixecarb«iidoi«mt ds resorts dc govern y cn perpè- Kn Rouge», Gomponvia general de coixes y prop-vinent febrer, en el Teatre do Novetats, més pisos, suprimint alguns serveis com d nuestro oficio, por componreros de esta So'
lua contradicció entre les paraules y cfs fels, [ Automòbils, Círcol de Gremis, Cambra de qual ball promet veurcs molt concorregut a de cotxeres, gira Ixes y altres que poden ser ciedad; y de economln social por convenddos se amb una salva d'aplaiidiíncnts.
compafteros propogandistas dc las ideas soobrint crisis que sols nosïdtres, ds regiona- Còrners, Foment dol Treball Nadonal, So- jutjar pels nombrosos encàrregs que lia reDesenrotllà hermosament d lema anunfora
dc
la
casa.
ILstes catalans, podem tancar.
ciptarias.
but ja do localitats y líluls.
ciat, ddxant ben manifest quo Ics bases de
La vida espanyola està supeditada a l'orde cietat Teatre d d liceu. Lliga de Defensa In«Siguiendo la ley natural d d progreso la Mancomunitat són un positiu avens a Ics
Olvoraea
dustrial,
Avrcndataria
de
Tabacs,
Casino
Merpúblic. Estem dividits per saber qui ha dc
nuostros estatutos "también sufriran su i n Ahir nit va tenir lloc cl banqud amb
I n comissió de consums s'ha reunit pera fluencia babièndose nombrado una comisión aspiracions de Catalunya.
governar, no per saber com s'ha de gover- cantil y Centre Gremial de Sani Honorat
El fet de que Catalunya lou grau, senar. Aixó acaba amb tot, perquè'ls partits
També assistiren algins artistes y portien- que'l Golegi dc Farmacéulics obsequiava a reglamentar les bases pera d cobro de l'ar- que entiende en la confcccion de unos nuovos
no viuen pera conservar el jiivsent sinó pera tars.
l'exf-cgidor senyor Sol Roigé.
bitri sobre cala, guix y dment.
adaptades mejor à nuestras nocesidades, tan- gons Itiistoria, cs lo que motivà el planles aspimeions y ideals de demà.
A la «Malson Oorée» s'aplegaren prop de
—La comissió d'Estatlstica ha rectificat ta lo en lo económico como en lo social.
tejament d d problema català.
Expdical d projecte dds iniciadors pds
An Aquesta actuadó hem de portar nos- prealdenls d d Círcol Arlfstic y Centre Madri- 90 farmacèutics. A l'acabar d banquet, se- llista dds majors contribuïen Is amb dret a
»Así es, compafteros, que esperamos conEls poetes amb llurs can s foren ds primers
tres sctilimcnls y afirmacions de govern, sen- leny, senyors rVislor y UrruUa, consistent gons consudul mai interrompuda, h i hagué elegir compromissaris pera l'eleoció de se- tribuiréis à nuestra labor, haciendo oompren- que comensaren d reroiisemcnt de nostra
se preo cu pam os de com ui de quant Nosder à los no asociados do la conveniència personalitat, venim després els polítics.
discursos.
nadors.
altres y els socialistes som ds únics que en reaJisar la rúa, única cosa que pormef
la
premura
d
d
temps,
exposaren
la
llur
opiE
l
senyor
Tienard,
president
del
Golegi,
Les bascs tenen un principi d'autonomis—En vista de l'instinda presentada per de asociarse para asl con menos esfuerzo,
ih'iilecean problemes dc vida y progrés nolograr nuestros finca cn provecho de todos. tes, perquè olles són una delegadò de sernió
tots
ete
presenls,
trobant
encertat
el
pen
dogià
la
defensa
que'l
senyor
Sol
feu
de
f
A
s
s
o
d
a
d
ó
d'Arquitectes,
referent
a
l'arbiitic. Si sabem crear una comau regionalis— l a Junta.
la daase íarmacCulica y acabà fentli ofrena tri sobre cals, guix y ciment, la comissió
veis d d poder central a ta Mancomunitat,
U espanyola, ens integrarem en un partit sament dds iniciadors.
•Vista-Alegre, 18,
de la nova Espanya. Allavors governarà el
Hcusola aquí:
del banquet. El seguiren en l'ús de la pa- dc Consums ha manifestat que està estudiant
E l a p a l e t o a Com b programa mínim, les bssos de la
poble, no l'inorgànic, sinó tal oom l'ha fe* Establir tribunes en d Centre d d Passeig raula ds senyors Miserachs, Gimeno y l ex- l'assumpte y .que ha solidtat dels negodals
Firmada
y
segellada
per
les Societats Mancomunitat han d'esser d «desideialum»
ta naturalesa. (Aplaudiments).
de Grada y en les plassetes d d carrer do regdor Palau, cxpiicanl lo que es la Bene- de Foment y Aixample una relació de les «Fraternal Cooperativa d'Oficials Païdes de do Catalunya en d s presents moments.
ficència munkipul y dogiant la ddensa d d obre» talcs desde 24 de febrer de 1911, a Sarriàs, «La Federació Ix>cab, de Barcelona
Aragó.
Estudià després u i » per una Tes bas«
óe Socorsos Mutus dc Sant Joan d'Horta, do ta Mancomunitat expHcanileB amb tot defl dc procedir a lo necessari pora la recauSituar quatre músiques en els passeig la- senyor Sol.
m rebut d següent document
El senyor Sciirtana, redactor d'«EI No- d a d ó de l'arbitri.
lorals
ESPERANTO
tall.
«ALS PALETES.
Deixar l'itinerari dels carrua'ges marcit d'a- Ücicro», ha agrait les paraules dc Uoansa
—Enterada l a comissió de Consums d'un
Finalisà son admirable discurs comparant
•Companys: Tots els que estigueu asso- d'una manera poé'ica l'antiga personaiilal caque s'han endressat a la prempsa y s'ha reafor fet, d d qual resulta una dofidentía
(juesta manera:
ciats
y
considereu
que
la
societat
es
un
dePujaran en un sol rengle, deixant lliure sincerat de cor ics malèvoles insinuacions.
comesa al ficlat de Moncada, ha proposat
talana amb aquell riu que, faltat dc p'-ug™
El senyor Sol, a qui era endressat l'ho- a D'ar cal de la sos pensió d d personal que ment indispensable pera garantir nostres drets y neus de fes montanyes, se creu cn jj
fe via del tramvia per la banda lateral dreen d trebal^ acuiliu amb aplaudiment uEntre'ls esperauliates de nostra ciutat ha ta fins l'encreuament amb ta Via Diago- menatge, ha explicat l'incomprensible fun- va efectuar l'operadó de l'afor deficient, y questa noticia:
més trista scqndat J Valguenlse d'aixó els
donament
de
ta
Comissió
do
Governació
y
nal,
passant
a
la
rúa
central.
Baixaràn
per
delegar
al
senyor
Muntanyola
pera
que
.adoproduït exoelent iraçressió l'anunci d d mi
«Les Societats d d radi de Barcelona, que proprieteris volns aixamplen llurs prop'iciats
son: Sarrià. Horta, Gracia, Sant Martí, Sani en terrenys d d riu; pero no preveuen q»'6
in i;' que pera la propaganda de ridioma in aquesta arramlmls al passeig de la drela fins l'informalitat d d seu president y també la ri d s fets.
— L A comissió de Consums estudia lo re- Andreu y Sans, bon descalificat a l'antiguo l'hora menys pensada vindran noves aigi'c^
loi racional, tindrà lloc d prop-vinenl dis- In ptasra do Calahinyn, tornant a pujar p d Beneficència municipal de Barcelona, mesquinamonl dotada Creu que Banelona deuria ferent n la gratificació dc 25,000 pessetes. dc Barcelona, quedant aquesta conceptuada y s'emportaran totes les ifUllorcs y tols cb
sabte, en la grandiosa sala d'espectacles del mateix costat aprop de les tribunes que's
bastiran en el centre del passeig seguint esmersarhi 250,000 pesseles pera que aquest pera repartir entrc'l peaisonal, acordada per com u greaa. Per lo tant tingueho present y dreta presos. Així també'l eenlr llsmc ha vm
C. N . R. del districte quart.
fins la Diagonal, dc la que tornarien a bai- servd fos decorós. Tracta, després, exten- l'Ajuntament anterior, y procurarà aamoni- no us confongueu en comentaris que podrien gal esborrant l'antiga personalitat catalano
L'cntusiasme y activitat dcsplegits per la xar per l'al Ira banda de les tribunes em- sament d d plet del Coiegi de Farmacèutics sar aqudl acord amb el que va pendre suggerir errònies interpretacions que deuen volguen'uta suplantar amb no%es K< is J . C<)S'
esser ovitades. El que no hi estigui conforme
Comissió que està fcnt ds preparatius y ta irats y pujant novament p d carrer lateral amb d Sindicat, qual conducta no vol ca- la Junta municipal de Vocals associats.
pot passar per qualsevol de Tes Societats tums; peró també vindrà un jorn en <luC
reeoneguda autoritat dds osperantistes que de l'esquerra fins la pla.s-a dc Catalunya. yficar.
—La comissió de Foment ha rebut un dd radi que'l posaran al corrent de lot quant les impetuoses aigües de l'ideal de Catas'han inscrit com oradors, tan preveure què
Acaba brindant per l'unió dels farmacèu- ofid de ta Junta del Canal de l'Infanta, ha succeït, y ademès se convencerà de les lunya s'emportaran tols aquells drets q " '
Com resultat d'nquesta primera reunió pol
l'esuteutat acte alcausarà un èxit brillantLsslm. avensarse que's construiran molles carros- tics, per la prempsa y per la fiaternitat uni- manifestant que han sigut designats d pre- poderoses raons que han assistit pera pendre falsament el centraUsmc ens havia P""'
sident y el senyor NuNola pera intervenir, tal resolta mida.
l'era demostrar l'importanda que dc dia ses y eotxus adomats, essent algunes les So- versal.
El conferenciant sigué ovacionut per i'im'
El president ofereix a l'homenatjat un mag- amb dos regidors, en lo referent a l'adob
En sa conseqüència les Societats d d radi, mensa gentada que omlenava d Gcntpwen diaTOadquirint l'esiieranto, la susdita detals «fie han ofert premis en mol al i.- y
anforisaren
a
diversos
individus
pera
que
fornífic pergamí peipe4uant l'agraimCDi dels far- dds marges que passen tocant a la carComissió té l propòsit de mostrar als assis- objectes d'art
messin una nova Societat y estant ja En- Don Artemi Padró acabà l'actó doiuu»
ina d u lics envers d senyor Sol.
retera dd Port
tents un crescut nombre de revistes y llibres
llestits lots ds treballs preliminars, posen les grades al senyor Mestres cn nom dc U*»
Novament parlà d senyor Sol agraint a—La Societat de neteja urbana ha dema- en coneixement de tots vosaltres, que a par- eto correligionaris.
que actualment se pubUqucn en diversos na
questa finesa y aquestes paraules d'a^ui- nat autorisadò peta midar els correm, a fi tir d d 28 del corrent, funcionarà degudament
Esligncren representats a l'setè wmnnr
ckwvs en l'idioma d d doctor Zameiiboí.
de concretar ta superfície netejable.
Consulta econòmica, de 7 a 9. Jovellanos, o.8 9. ment clogueren l'actt d'homenatge.
vetllant pds interessos generals de sos asso- sos pobtes de la rodalia.
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La prempsa de Madrid
"EI Imparcial,,
wWica «n 61 Uoc del fons u11
de
Madariaga, daUt a P&rfe, parlant
P t, clrcAlia do la v k b .

nSereto • » * B^icIes de F " u · i r a n£ices_
van baixant de preu paulalinajueut o

íarísMg*

«•El L i b e r a l ^
i ^ a en Uoc proíerent una c r ò n i c de
''if",,.» datada a Melilla. E l cronista BC
,« m desacord amb tes porsiules "dol
l^or Giaaíejas al Congrís, quan digué que
i cu. rra acabaria «pian nostres tropes ocuL Mocs quo poden consiüuir frontcies ^

••La Maoana,,
, Yextià* do fons que'l senyor Ca
E s ^ b q.'C dintre del paiiit UibenC no
haurà cap divcrgancia ^ o p i n i d
P6™ demos'rarho avui provoirà m el Congre d souyw Canale,» quan, vottudons siguin n««.<«ries, vola«ons que
I« íona del Govern, l'unitot que
S I m la n^joria y els alés «ftab del
[rtit lliberal.
ME1 Pata,,

IcctaUen que & ««w^ 301 « l » 5 » ^ fou
* to > r d u t p m eí debat polltio y pera
• situació lliberal.
« . . .
• E n t é n que es ofensiu pera el pwsb© del
• n c r í s avairipoear a qüestions de més im•lajícia la discusió deia supli<aljnria
••EI D e b a t é , ,
[Recorda que'l minfe're d'Instruoctó públiva dir abans d'ahir en eí Senat, rerintse als bens den Ferrer, (fio no creia
cap Govern donés son assentiment a)
«•brantament de senlcncia ferma, y davant
tcJegrama que anuncia que seran tors aquests hens als hereus dea Ferrer,
M qué quedemt Se compfeíx O no's oomi i \ la sentencia ï Per qjié no parla ei seror Canatejasï Per qtié'l senyor Canaicquo dedica tanta paraules a l'assumpIIIÍB tofeidf, oo en dedica una siseyiera an
^KSI importanlíssira assumpte? Té raó cl
liiiiistro d'ins·nicdó púbScaí La tenen tLe
oin> y r«Hcraldon?
I Segurajneiit que d'aquest assumpte so'n torlarii a parar a ka Gorls, penpié's tracta
quefeom més que de discutir uns milers
pessetes. Se tracta, en ei fons, d'una
íüó que ara n é s que mai preocupa als
i lyols; se tracta d'averiguar qui governa
isponya.

Nova desmentida
.•emhoixada d'ítaüa a Madrid desmenteix
noÜrLí publicada dVigen turc, dient que
italians havien sigut derrotats el dia 20
Dardancto.
'Diu ta noto que des de'l dia 17 no havia
sdevingut cap combat.
Aqwcst dia hi hagué'l de Berna y foiv?n
rro!als e!s turcs amb un centeajr de baiBk italians varen tenir tres morts y
Mfe.

Pera e l premi Nobel
L'/Vssociadó de la Prempsa do Madrid ha
ordat a i m r a l'Acaderaía de Suècia, en
rregada d'adjudicar cl premi Nobel, tots
llB periòdics que han publicat arliclcs apoÜics den Galdós y en els qu-L- se demana
|q«K«to distinció.
A tal fí preg} als directors y gerents dols
Sdics aont s'hagin publicat bquctls troilU, quo'ls o n v ü n al domicili do i'Assoació; al mateix temps que prega a les
orporarions similars de provincics que enün a l'Academia semblant sol·leitut.
A'^juns acadèmics de l'Espanyola, <pi€ no
?ioren firmar l'exposició dols seus comanys, pensen reproduir y suscriurc aquell
poaimcnt.
de les comissions que amb major entune treheüa pcia eixó. Visitarà al miíslre plempo'.enciari y al cónsi'l gcwsal de
uecia pera pregirli qu^ transmeti fll seu
ais ei desitg de la majoria dels espanyols.
L'Assodació de h Prempsa d'AUiocete ha
nviat a te de Madrid, pera que aquesta ho
- a Ics de Suècia, exposició auscrila per
eís periodisleB loials.
També han dirigit a Suècia exposicions
;mananl el preani Nobel pera en Galdós
üversea Associauions de fe Prempsa, entre
les la de Valencià, l'Aleneu de di'B cinal, corporacions Ihcraries, ela
La firma r è g i a
hilAanl al mag's!mi del Tribunai Suf«em
fon Pasqual Domènech.
Nonwmnt pera aisbs'iluirro a don Jnlió
T-^àtez Tamayo.
N'omercuil advocat Rs.al é d Tribunal SunM a don Trinitat Gay.
Promovent a president de Sala de l'Au•^rnia d'Oviedo a don Joan MoJarin.
•doni oja^sirat de Madrid a don EdelW TriHÓ.
Nomerojil julge del dislricle dul Congrés,
Fe Madrid, a d o n Joaquim BoLadHfc, y à t
'Jjtina R don Manuel Algora.

Les senyoretes telegrafistes
Va;!m «missió do senyoretes do Ics apro'jTv
168 0P0i*Jons a1 cos do Telègrafs
^ v ^ t i t avui ^
^ Governació
oonuenara que les coloquí.
'nio*13'** Be^,"08o ^ Tnanifeslat qjue tot
j,
Ç*1 fer en son obsequi, y ho far't
fmoJiü ?ls,, 68 eoïisignar en pressupost
«fe senyores

Q ü e s t i o n s obreres

Bilbao.

S'ha verificat l'olccdó de \

'-•«ffió

IrxTi

J f 1 ^ lndus,ri«J-

fe

o r ^ u S i
lla

uJ^fc,^.

Eede-ació de societils obre-

±1<,,abrera

^

y

ïX,

Dem,* C 0 B , e r e i l c I · p o l í t i c »
l « p T < i . a i n b 61 riSPid * Barcelona, sorlfrà
|l>lica „'a*>SBa
ministre d'Instrucció pú-

l'ïvpitol
It-Bi-j.

11314 ^

Llibe^l de. ta

y ^ P g a una conferencia a fe tfio
wt**E« tRsoendíacfe polfiiim

CONGRES

Sessld d e l d i a 28

%6 es veritat y quo a Espanya no h i ha
jusiicia. (Protestes.)
S'enlaub un eüAIcg entre'l senvor Sol y
Ortega y el p r o i l k u l ete b Cambra.
Continua portant d senyor Sol y Ortega:
L'altre tartfo quedàrem en quo no hi hav b justícia a Esponva.
El senyor MOROTE (don Josep): Doncs
d senyor Romoo digué quo an d l sempre
se 11 h a m fet justícia.
El senyor SOL Y ORTEGA: Es quo S. S.
es advoc-d del senyor Romoo? S. S. no protestà l'altra tarete.
El senyor PERIS MENCHETA: Ara protestem tols. (Assentiment en b majoria y
en ds conservadors.
El PRESIDENT crida l U M e U del ronyeM- Sol y Ortega sobre lafirmadó que ha
fot.
, ,
El senyor SOL Y ORTEGA diu que contesta un ds arguments d d senyor Canalo|as.
Dectora que tots estaven conformes amb
d senyor Romeo quan aquest opinava que
no lu havb justida a Espanya y que lo que
nteejcejx es que b justida està malalta (Rumors.)

E l ministie d'HISKNDA Cnsi m'anuncia
St S. una intarpofedó. S. S ervu epie «a
debilitat l o que es compliment efa deures qtn
impeisn fe llibertat constitucional.
El Govern confesferé a ks recrimina, tona
que se li ebrigetxin i>er sa conducta jxJílio·u
El comte de ESFEBAN COLLANTES insisteix en sos anteriors arguments.
itectifiepren ds senye>rs Polo y I\jyrolo<\
Peto y ministre d'iiiscjida.
El bisbe do JACA denuuu q»i«'s conmddxi plus de cam]Mn>u a la guarnició íto
Jaca, tenint en compto d fret terrible quo
alií fa y epie'ls aliments son carissims.
El marqués ete 1 BARRA domina que se
adoptin oiesures pena evitar l'epidenüa ete
tifus a Madrid
Culpa fes epidèmies y la mortalitat en
aeniesta cort al mal estat efel subsòl.
E l ministre do fe GOVERNACIÓ diu qus
b adubrítat de Mndriel es aepiest any millor que'ls anterietrs. Ne^i cpie hi luigi «pi
detnua.
De totes maneres ofereix exdtor d r d dels
funcionaris etel cos dc Sanitat
El senvor Suàrcz Indan y d comte de IVtolver lewinuien pregs pel mal estat efels carrers do Madrid
Es admès a l'exercici del cArreg de senador el g iK-ruJ Suàrez Valtfes y s'aixeca Ja
sessió.

prem de Guerra y Marinal protesta' amb indignació de epie's pretenguin discutir ds faltes justos d'un tribuniil dictat en ús ete
ses facultats jurisdiccionals, y afegeix:
S'ha parlat en tardes anteriors d'influencies de la masoneria y jo tinc epre protestar
indignat de semblants insinuacions, puig complint els meus devers varcig 11 ui tai- u Fd.pincs contra la masoneria y va roig posar a
prova ma independència.
Ademés, no puc caasenlir que's dubti de
I honorabilitat de cap membre d'aquell alt
tribunal y que's digui que en ses resolucions puguin obeeixer a influencies d'interessos sectaris.
El senyor POLO y PEYROLON creu que
té que rectificar dos conceptes emesos p d
senyor Pcfla, y insisteix eu ses afirmacions.
(Protestes de b majorb).
Segueix contestant al senyor Peto, però
d president el crida a l'orde fentli notar
que s'ha plantejat un debut irregular.
El senyor SAN PEDRÓ diu que apbudeix ics munifestadons del senyor Polo v PevMadrid, 30, de 1 a 3 matinada
rdòn.
*
Declara cpie b minoria conservadora des- D e s p r é s de l a s e s s i ó . - - Pera d e m à
prés d'estudiar l'expedient pendrà b efedAeslxida fe sessió efel Congrés oonfercm KH
sió epro cregui més necessària en assumpte
tan greu. (Rumors d'aprovació en els con- ren ds senyora Canalejas, comte ete Humaserva/) ois.)
,
Dones y algtins ministres.
La Cambra estó molt animada.
A l'naibar fe reunió ens digué'l senyor
El senyor PESlA diu que b Cambra, efintre Cannfejns epie estava moll content d d ren
deJs seus drets, podrà demanar els expeelfenls
que vulgui; peró lo que no pot fer de cap suitei ete fa votació y moll satisfet dc fe
manera es entrar en el fons dc fes decisions majoria, puig sota s'abstingueren de votar
u n o dos eiiputats.
judicbls.
Jo, diu, protesto de epie un y altre elb
Manifedà ejue'l vot en contra del senyor
s'examinin en ks Cambres folis dels tribunals, Burell no significava res y que no influb
exercint amb això una veritable coecdó.
pera res en d brillant resultat obtingut pel
Si b Cambra creu que'l Consdl Suprem Govern en fe e|0esiió dols suplicat oris.
ete Guerra y Marina no ha complert cf seu
Demà seguirà o i d Congrés b discusió
deure, epw se l i cjdgdxi fe responsabilitat
deguda, perquè aquesta es b missió de fes d d reste de l'articbt d d projedo ete lléi
Corts, peró no pretíngui fa revisió d'una sen- sobrel proceeliment pera processar a senatencia, perquè aixó no ho podem consentir. dora y diputats.
Els republicans efcfcnsaran molles esme,
El senyor SAN PEDRÓ: No hi ha hagut
en les meves paraules res epre justifiqui b nea amb objecte ete fer obs'rucdó a l'aproprotesta de S. S. y per altra rxirt no es exacte vació etel projecta
que tots ds dies examini fa Cambra processos
y sentencies.
Proposicions de l l e i
Ara dintre dé nostra missió fiscal estudiaDon
Alfons
Sala Ha presentat al Congrés
rem l'expedient y treurem fes consequencis
polítiques ejuc creguem se dedueixin de son una propoddó de llei referent a b oonstruedó d un ferrocarril ete Vallvidrera a Saestudi
El senyor PEYROIJON : Jo no he sigut d badell y Terrassa,
primer en pbntejar aeprest ekbat, puig abans
El senyor Bu^allal ha presentat mm allra
d plantejà b prempsa.
propocidò do l l d pern ejutï's concwloixi una
El ministre d'HIsENDA, contestant al se- pensió a b viuda y fills de l'ex ministre senyor Polo y Peiyrolón, diu: Me sorprèn de nyor CosgiyeKn y d senyor Llorens una altra
epre abordi S. S. tan greu qüestió.
Si s'hagués limitat a demanar un expedient pera que s concedeixi una altra pensió a b
res tindria que elir, peró aixó de Uensar in- filla efel capità de navili senyor Cadarso.
sinuacions sobre'ls tribunals, no ho pot conEl senyor Sokfevilla ha presentat també al
seailir el Gorvcrn perquè atenta a to indepen- Congrés una proposició de lloi pera que ne
deneja dds tribunals.
incorporin al Montepiu efel minisleai efe fe
El comte dc ESTEBAN COLLANTES in- Governació els governadors civils y pera que
tervé y d i u : Felidto al ministre d'Hisenda so eoncedd.xin pensions a ks seves viudes
per b defensa que ha fet dels tribunals, però y órfens, sempre que hagin complert dos anys
desitjaria epre no s'extengués en la defensa
j ]
d'aqudles rundons epie sense perlenéixer a en l'EcorcId d d c&rreg.
b Cambra pesen sobre'ls poders públics constituits.
El senyor Soriano
No h i ha epie oblidar que s'anuncià que no
Per estar mablt no ha assistit avui al Conse complirien els falles dds tribunals.
grés d senyen- Soriano. Ha enviat |eeado
El ministre d'HISENDA: Admetríem les al oomto de Romnnones pera epre on cas de
paraules do S. S. si d Govern hagués incorque reanués d ekbat pol ric l i reservés fe
regut en d pecat erue denuncia
El comte de ESTEBAN COLLANTES No paraula pera una ete fes sessions pròximes.
ha sentit d ministre, les bmentadons efel president qucixsini.sc ete menBsscs y coaccions?
Els dependents de c ò r n e r s
S'afirma epio no serien executats els reus do
Sevilla. —- Els dependents do còrners han
Cullera y els fets ban confirmat la menassa acelebrat »m mifing on el que han aexmial
nunciada.
Per aixó es raonable que'l Govern tingués demanar al Govern una l l d rcgubJoia d d
major energia pera castigar tes menasses.
trebaM efeb dcpesitkaii».

A. tres quarts de quatre ocupa b presidència el comte do Romanones y declara
oberta b sessió, amb les tribunes plenes y
els escons concorregudfsslms.
En cl banc blau, h i ha el senyor Canalo'as. ' 1
':
'
•
1
Aprovatb l'Seta, s'enlra dessej^uida en l'orde del db, continuant el debat del dictemen sobrc l projecta dc llei jurisdiccional
pera processar a senadors y diputats.
El senyor PEDREGAL combat l'arlicle
primer. •
i
Pera fonamentar b seva opocició a que'ls
diputats vagin a essor jutjats pel Consell
Suprem de Guerra y Marina exposa les de(iciencics que, a son judici, té'l Codi ete Justícia Militar.
No troba equitatiu que per lüis mateixos delictes uns eiiputats tinguin que anar
a b jurisdicció civil y altres a j l a militar.
Ad ".ert eix que en virtut de la nova llei de
reclutament tots els chiladans estan subjectes al servei militar durant 18 anys y, per
Dh. que una petita part dds jutges que
li tant, hi haurà molts diputats als epii so preViu i HCT, ho fan per pressió dds cades.
podrà considerar militars pera sotmétrels a (feta ^nutats y *fcl GoVem. (Protestes.)
determinada jurisdicció epian s'hagi de pro^on r- era que aquest es un mal incurabte.
cedir contra ells.
El ministre d'ESTAT: Hi ha que tenir
S'cxtcn en consideraciems pera. dodüir al «Uor pejna senyabr casos concrets. Soc indifinal quo el tribunal competent té d'esser vidu dd Govern y aquest té dret a protesel del jurat.
(
i
tar do que's formulin acusadons senso conEl senyor AMADO h i intervé breument. cretar.
El senyor ALBA adverteix quo b contísEl senyor SOL Y ORTEGA: Doncs jo no
.'ió jno podrà rebatre un per un els casos ho ho dit; ho dj^ié-I senyor Romeo.
quc's vagin citant pels oradors que interEl senyor BUGALLAL interromp dient
Ninguin en esl debat.
quo l senyor Romeo no's va rderir an ds
El senyor MARTIN SANCHEZ h i into-- ma^.lrals. (Proíesles dds repubh'.ans.)
vé pera maulíestar que no s'ha de mirar • E l senyor SOL Y ORTEGA refereix
qui comet el delicte, sin|') la naturalesa de ea» que U ocorregué al defensar un recurs
aquest.
davant dd Tribunal Suprem
El senyor SOL Y ORTEGA consum el seEl PRESIDENT l i crida l'atenció . ;
gon tom en contra.
i
El senyor SOL Y ORTEGA acaba eü^uent
Diu que aejuest debat no h à adquirit el que mj dubta ete b recint d d Tribunal
desenrotllo que b seva ímportanda mereix. Suprem y diu quo en aquest assumpte sols
In\ila a epa: emetin b sc%a opinió tís tem que Is magistrals al jutjar u senadors o
queies de les minories y els diputats epre diputats ho fagin com a polítics.
vesteixen toga. (Gram rumors.)
E l senyor CANALEJAS defensa als magis'
Diu quo cdl està en condicions do discu- trats.
tir aejuest assumpte, perquè l'any 1901, quan
Nega quo amb aquest projecte se pretense va pbntejar l'assumpte deb suplicaioris gui afavorir una porsecudó política.
no pcrtanyli a b Cambra y no's va comRepeteix que'l projecte que's discuteix és
prometre e res.
u n compromís contret per quasi totes k s
Examlnh l'article 47 do la Constitució de farses do b Cambra.
1876 y demana sobre aquest punt b opinió
E l senyor SOL Y ORTEGA rectifica He
del senyor Conalejas.
nou.
Diu quo b Revolució do setembre vn moE l senyor LERROUX intervé. Recorda fe
dificar h Ilegisbció penal per lo que toca seva kilervendó en b sessió memorable de
al procodimenL
i '
1904 quan se plantejà b epiestió dels supliExplica b intervenció epie al julfp d'ins- caioris.
truedò donava en ei sumari d llcgistador
Opina que'ls representants d d país deuen
de la Revolució. Després cslablb ta sepa- essor jutjats p d tribunal d d Jurat
ració entre 1 judici de fet y el do dret, doEl senyor CANALEJAS Uegcix paraules
nant el primer al jurat y el segon al tri- pronunciades p d senyor Lerroux en aquella
bunal de dret.
i
fceasió dient albvors que estava conforme amb
Vfeí^ié després la Ikd d'Enjudiciament c i i - que entengués d Tribunal Suprem en ris
minal de 1872, que va establir que lo ins- delictes comesos per diputats o senadors.
t m c d ò <tel procés correspondria al Julge insEl senyor LERROUX explica les uevei
tmetor, peró aquest no tonfa res que veure pamuks daUavors y diu que té dret n rccamb el judid. Es més; va definir els (tehe- liíicar son juebei.
|
les, pera saber quins havien d'anar al j u El senyor LA C1ERVA fatervé. (Expectació).
rrat.
Prcgunta si aprovantse l'article primer del
Segueix explicant fe marxa de fe llegísdictamen s'entendran deroprdes les demés
lació al venir b Rcstauradó.
deposicions sobre delictes militars de b llei
En aquesta situació va nàixer b Constí- de iurisdíceions.
tuxió do 1876, que proclama que'ls senaEJ senyor ALBA, president de b Comisdors y diputats tindran d'esser judicals pel sió elictaminadora, diu que la qüestió no
Tribunal Suprem.
està continguda uyicament en l'article priNo ^'olvidi, diu, que estem en un país mer de l'esmena que es dictamen, sinó en
de eorrupteles y que hi ha un partit con- Ics demés.
godadons encaminades a solucionar 1 inciAfegeix que alguns d'aquests articles hauservador que ja sabem lo que pot donar
dent entre! seu pa's y l'Argentina.
rà de modiíicarsc pera coordinarlo amb tes
de sí.
L'esquadra argentina's limitarà a salvalleis.
Aquest porllt podrà aprofilaree dc l'acguardar al Paraguai el comers argentí.
ffous
c
o
m
b
a
t
s
El senyor LA CIERVA: Quan un diputat
lihií dol senyor Canalejas y de fa Cambra y cometi
S'espera una pròxima solució.
un delicte castigat pel Codi militar
Tr poli, 2g. — Els turcs han atacat novael millor dia demoairà te supressió d d Ju- (.li seré aplicada la llei de jurisdiccions, d
ment Gargarcchs. L'atac ha sigut rebutjat,
Reglamentacld de t r e b a l l
rat.
codi comú o d codi de justícia militar?
Tambc han atacat Ainzara, entaulantse un
Veig que b Cambra pren l'assumpte amb
El senyor ALBA: Aquestes Uci les apli- combat que ha durat fins a dos quarts de
Montevideu, 29.—El projecte de llei recarà d Tribunal Suprem. (Rumors perllonindiferència. (Rumors y rialles.)
glamentant d treball ha sigut sotmès a l'esvuit
del
mati.
Doncs teniu en compte quc's tracto de gatsi
tudi d'una comissió competent d d sl do la
L'artilleria italiana ha obligat als turcs a
El senyor CANALEJAS: El Govern porepielcom (que afecta n ki sobiranb del ParCambra, la qual se creu que acceptarà la
lament, ejuc ce reprefientanl d d país y per tarà un projecte moelificant l'aplicadó dc retirarse.
jornacb de vuit hores.
Ics
Iteis
militars.
Avbt
vindrà'í
problema
Els
italians
han
tingut
dos
morts
y
vuit
aquest camí anirem directament a b reac- de b reforma y sa aplicació.
ferits.
Fransa a l Marroc
ció.
El projecte que's discuteix ara no deroLo notable d d cas es que aquest Govern ga cap l l e i
Rabat, 29. — El coronel Simón, que va
M o n a asm d o b o m b o / g ?
no content amb volguer posar en vigor el
El senyor LA CIERVA so mostra consortir el 25 del sok El Arba pera castigar
Ferim, 29. — Comuniquen de Mokha que els fieqüents atacs als destacaments de la
citat article de b Constüuciò, quo està mort, forme amb l'opinió del senyor Canalejas y
vol donarH « n a rnterproladó absurda y ex- manifesta epre la reforma s'haurà d'amotllar el cònsul anglès a Haddda ha demanat l'en- Unia Mequ nez-Kabat, ha ciusat grans pèrviu a dit port d'un barco de guerra.
a les Ifeis.
cessiva.
dues als grupus enemics, després de rebutSembla que'ls italians ban menassat amb jar diferents atacs nocturus.
El senyor CANALEJAS rectifica fent alL'article solament se refereix a b compegunes
aclaracions.
bombejar la pobbció.
tencia del Tribunal Suprem y vosaltres voEls francesos ban tingut 4 morts y 15 ferits,
El senyor ALVAREZ (dem Melqufades),
teu que també hi intervingui el Consell Suquatre d ells de gravetat.
(Hu: Un paisà diputat comet un delicte miprem do Guerra y Marina.
litar, i Per quina jurisdicció se'l procesarà?
E l c r è d i t pera obres p ú b l i q u e s
Us he advertit, y si no obstant aixó voleu ;.So l i aplicarà b llei substantiva o se l i
Avui ha visitat al ministre do Foment seguir, ja veureu com esteu equivocats. (Ru- aplicarà b abjectiva?
una comissió do fa Junta d'Obres Hidràu- mors.) •
i 1 1El senyor L A CIERVA assenteix a b obliques, presidida pcis diputats senyors Bertran
L o qae dia en Cletne nceaa. - - E l
El senyor CANALEJAS ne^a que's vagi servació feta per don Melqubdes Alvorez.
y Musi'.u, Alvarado y Sànchc/ Dalp.
El senyar CANALEJAS: La llei no deroga
« anar contra la insütudò del Jurat, quo
"Tavlgnano,, - Els passatgers
EI conflicte o b r e r d'Evora. - Cap a
Els comissionats han exposat al ministre té ben deii·tídcs les seves kuicions y b se- cap altre ni fes ebsposicions especials.
turcs
El senyor CARNER intervé breument
fe situació anòmala que travessen aquestes va intervendó.
l a v a g a g e n e r a l . - Precaucions
El senyor CANALEIAS Ji contesta.
obres, per falta de recursos pera donar i n Paris, 29. — Clemenceau ha declarat a un
S'oKidb ei senyor Sol y Ortega, afegeix,
Lisboa, 29. — La F e d e r a d ó de Sindicats
El marqués de FIGUEROA explica el seu redactor dc r«Echo de Paris», que esti molt
pu's «o les ja Comensadcs, estant algunes de que Is partits tenen compromisos contrets.
obrers proclamarà avui la vaga general, de
vot
en
favor
de
l'esmena
d
d
senyor
Alcalà
priralisades per manca do cabo Is, y altres,
satisfet de la s iludó que s'ha donat a l'ind- resultes dds successos d'Evora.
Es cert que'ls ciuladnns tenen ben ga- Zamora.
el desenrotlla de les quals ha disminuït no- rantits sos devers amb ds tribunals de tet y
Se posa a votadó l'article primer de b dent franc-italii, creientlo immillorable pera
Reclama b reobertura de les associacions
toi>lement per la mateixa causa
la una y pera l altra part, ja que queda pledo dret, peró no es cert que'l diotamen esmena convertida en diciamen.
obreres, la llibertat de tots els obrers detinEl senyor Gapset, contestant an aquestes vagi contra aquefit principi.
Els republicans demanen que b ve>tació nament rco negut d dret d'ambdues, y no s guts amb motiu de les vagues y la dimissió
pot dir que hi hagi vencedors y vensuts.
indicacions d d senyor Bertran y Musilu, ha
Intervé d Jurat tal vcgaefa en tots ds de- sigui nominal.
del governador eie Eveira.
El senyor SOL Y ORTEGA demana que's
Creu Clemenceau que l'incident s hauria
mreiilcstot als comissionats que havia soli- lictes? No. Anem a fer alguna innova d ò
Els obrers compten amb ladhesió dds
cito* del Consell d'Estat ei crédat necessari, pera que intervingui en aquest o en altre llegeixi l'article primer de l'esmena en la pogut resoldre abans, si no s'hagués retràs-1
^
de
elt
forma en quo quedarà redactat.
do comú acord amb eis seus companys de delicte? Tampoc.
sat l e x p e d . c . ó de certs dcspa.^ pero de
construccions ^ \ * , À> metalúrgics,
Així se b y després comensa fa voferió
Gabtnc*, y que si aquest crèdit no fos oprom K a r r « s eb
. 1 . chaulíeurs,
^ . , . . w . cotxera y altres
Recorda quo molt sovint s'hia vist epie nominal. E l saló està ple de diputats. L'ejpe- totes maneres estima que 1 assumpte p o i d s gabarrers,
vat, al·lavors eb coonissiona's no s'enfendrien 6ón acusats davant d d Tribunal Suprem ds radó se fa molt depressa.
donarse per acabat.
gremis.
amb' ell sinó amb on altre mitustra de Fo- governadors.
Els cnrlins y els republicans voten en conL s vaga s'extendrà a Coimbra, Ssntarem,
ment.
Sfax,
29.
—
Ha
arribat
d
vapor
«TavigAdcmés, per lo que's refereix als repre- tra.
Porto y diverses localitats de les provine cs
Queda aprovat l'article primer de b es- nano».
Els ha recomanat (pro visitin al senyor sentants d d pals, tenim b fpranüa dels sude Alenteje» y Algarve.
QkMlIejaB^ al ministre de Hisenda y als que- plicaioris, amb lo epúil, abans quo tot, fa mena per 218 vols contra 21.
Els passatgers refereixen 1 incident, afirTejts ds regiments de la guarnidò de L i s Dds
lliberals
únicament
d
senyor
Burell
ies do les minories, pera domanarlos que Cambra hn d'acordar eonoodirho o no.
mant que Is torpillcrs italians obligaren al boa han sigut aquartebts. En alguas quarteb
ha
votat
en
exmtra.
fçxÀn aquesta pretenakS que tenies ventatcTavignano» a deturarse, engegant una ca- hi ha contingents de Marina.
Per molt que descon'ü S. S. ni en un
La Cambra passa a reunirso en seccions. nonada.
« s porteria el pals, donant impnb n fe cas n i en altre podrà haverhi motiu d'alarDesprés se renua b sessió y se dona compHan sigut esforsats els destacaments de ls
vida nacional y evitant en oerta manem ma per b manera d'enjudidor.
to etel resultat
polida y la guarda republicana.
Cagliari,
29.
—
E
l
vapor
«Saint
Agnstin»
b constonl oir.igradó.
El senyor SOL Y ORTEGA rectifica. Diu
Acte seguit s'aixeca fe sessió.
S'exerceix espedal vigilànc ia en els ferroha marxat a un quart de dot/.e del matí cap
l'is conitsionats han visitat desprès al mi- que'l president d d Consell ha escamdejaí
a Marsella, conduint als 29 passatgers turcs carrils pera evitar actes dc sabotatge.
niatre d'Hiscncb, no sortint gaire satisfets una contestació concreta sobre b queitió
apressats a bordo del «Manouba».
de tes seves gestions.
tol com d l fe plantejà sobre'Is prindpis j u Vaixell capturat
rfelics y l'alcans de l'article 17 de la Constitució.
Hodeida, 29. — El creuer «Pbmonte» ha
Seasld del d i a 29
L a vaga de Bnenos Aires
Diu que no s pol admetre b teoria dc que
capturat prop de Koseketit, la xalupa «Bat
N o v e s d i v e r s o * (fa H l e l U l a
Baix b presidenda d d senyor López MuBvenos Aires, 29. — SegueixJ fa vaga de tan», que duia psbelló anglès.
Melilla. — El general Aldavo ha dictat Sigui d Tribunai Suprem d que jutgi tte floz,
s'obre b sessió a les quatre menys cinc
carrilaires, amb tendència a la normalisadó
una Inida en virtut de te qual ha autorí- tet y ete dret an ds representants del país. minuts de b torde.
Els drames del mar
Inisfdx en epio si s'aprova d «Setamen
«it a fes posicions pera quo comprin tot
El comte de CASA VALENCIÀ formula dels serveis.
corre perill d tribunal d d Jurat.
Contestant a un tele grama relatiu a les milo quo parlin els moros.
Calais, 29. — A l'altnra de Sangatte, a
un preg que no se sent des de b tribuna
S'ocupa dds magistrats epre són senadors do b prempsa.
des adoptades pel Govern, el president, se- l'Oest dc Calais, ha anat a fons d vap v ar».
Amb aixó so conseguefx facilitar l'aprovistonament y establir reJacions oomereials, y diputats, ds quals diu que tinelran de reEl senyen- POLO y PEYROLON diu que nyor Saenz Perta, ha telegrafiat al president glès «Friendchips», de Lowestoíl. Anava t r i quasi directes, amb les càbiks immedbtes eusarse p o n jutjar n ses companys, y afe- s'han esemfirmat les seves notícies sobre l'ai- de la Companyia de ferrocarrils declarant que ] p dat per deu homes dels quals dnc han mort
xexament de l'emberg dels bons de don Fran- no ha derogat el decret del dia 8, sinó que oie^ats. IJs demés han pogut ésser salvat*
al nostre territoii, les quals si no tenen geix:
Aquests magjstrate són monàrquics. Y an dsco Fearcr, puig un aute d d Consell Su- I ha modificat, concedint a les companyies un pel bot salvavides «Marguerite».
aquells articles miraran d'adquirirtos pera
aqueste voteu sotmetre d s delictes que co- prem ete Guerra y Marina així ho acorda. plas raonable per 1 normalisar el servei, pernegociar amb e l b
Protesta d d fat, epre diu causarà fonda
En l'orde polític, fe mida té trascendencb metem nosaltres? (Rumors.)
què ho exigeix l interès públic.
pertorbació a lot Espanya.
Vies urinàries. Sffilis. Fusteria, 2 y
Recorda que'l senyor Romeo eligué que no
y fe tindrà encara més quan la nr.i-nwlkat
Deanana l'expedient incoat pel Consell SuL ' A r g e n t i n a y e l Paraguai
.". De 1 1 a 1. efe 3 a 5 yde 7 8 9 .
hi ha justida a Espanya, que'ls conscila- prem y diu que d l no anuncia una inferpese resíabt'ixi.
I!uen s Aires, ;y. — El ministre de Just:cia
dors no protestaren d'això y epio'l minis- tac-iò, però que aquesta podrà sortir de l'es121 úL· d'ahir va ser rúfol.
R A S M O S T l t u e ete raím). Rsstrenyiment,
del Paraguai, que s troba a li.icnos Aires, esEt Ponent, molt fort, Va aixugir eb ca- ty*il o Ccacfe y JusQcb contestà epic era cert. tudi ete l'expedicnl.
t i senyo/ PENA (conseller logat del Su-1 pera les cartes credencials pera entaular ne- Estòma FdMC^ Conv·tecei.cie», eic.
Alguns diputats republicans diuen que aitnfaa, peró moíestà molí a les üogea.

El senyor Conalejas h amaniícstat que'l
moksfa ja sentir parlar fent do crisi, puig
estima que es perjudicial pera la bona nianta
dels negocis públics.
A Borsa y a l'extrangor se comenton ler
nolici s de crisi, agi; antics, y això pot crear
difknhals.
—Quina es ta darrera paraula de crisi?
— deia avui e( senyor Giúialejas als periodistes.
|
Val més que, si ens han de treure, ens
traguin aviat
LA qüestió dota swplicatoris es de les que
més s>Tveixen aquests dies pera animar fcp
convorsotíons. Doncs bé «xccpluant als senyors Burcíl y Soriano, ds domés tots hem
«ssenlit a son plantejament en totes tes ocasions quo s'ha tractat d això.
Aquesta torde seguirà la discusió del projecto de llei sobre processament de senadors y diputats.
Crec que hi haurà una bona Votació, y
aixó que jo no ho posat res do fe meva
part pera fcr venir als dfpm'als.
Jo l i vaig dir nt minis'rc de b Governació quo si ell Volto crldarlos, que ho fes
pcxó com a cosa seva únicament; y, en
electe, avui acudiran al Congrés nombrosos
diputats do ta majoria ,
Com el Govern tlosiïja que aquesta Ittrdc
qtiedi uftimat tot lo relatiu an aquest projecto de llei, o1 debat polític queda apíassa"
pera domà.
Al senyor GanaloíBs l i dona lo mateix dism l i r avui o no b qOeslió política, peró
el comte do Pomanones se mostra partidari
de deixorio peta dentó.
Després ei president s'ha rcfwit a les nc
pociacions franco ^spanyoUcs y ha dit que
M. Geoffray na anibarà n Madrid tan aviat
pom fe prempsa ha Bnuncial, car oon feren( i i amb nostre cmhaixador a París y digní
quo no té decidit el dia de lo seva sortida.
El Govern espera a M. Geoffray pera últims d'aquesta setmana y com que h i ha
el propòsit d'aoelcrar en lo possible fes negociacions, fins podria donarso'l cas do que'l
senyor García Prie'o no anés al Ferrol acompanyant al r e i
Et senyor Oanatejas tenia gnrs desitjofi
de fer aquest vL·it^j, perquè, sobre ser terrolà, encara no ha presenciat b botadura
d'Un vaixell de gran tonebtge; peró com
quo fe seva ausenría do Madrid impediria ta continuació del detat poíílic y potser hauria de sospendre les sessions de
Corts, tindrà quo contrariír son desitg quedantso aquí.
Amb tot, tal vegida se pugui trobar la
manera d'armonisar toies aquestes coses.
E l senyor Conalcjos està donant voltes a
1 "assumpte, pera veure si dona amb la fórmub.
i
El senyor Montero Ríos no assistirà Ens
demà al Senat pera presidir fe sessió y pronunciar el seu discurs necrològic fer les
morts de senadors ocorregudes en l'inJcrregoe parlamentari
Abans anirà al Palau a complimentar al
rei
lieíerintse al Senat, expressava el senyor
Canateja1; el seu disgust por lo premiosos
que van els senyors senadora de les comissions en ete treballs.
Tenen alguns projectes en estudi y no's
logra que emetin dictamen.
El projecte do llei de contracte del treball, el de Li cadira akjuns do caràcter militar y de treball industrial y altres, estan
detinguis en ed sl de les respectives comissions.
;
El de la reforma de b llei de Saiubt,
després de INniormadó pública que hi ha
hagut, tindrà que ser modificat quasi en
fe seva totali'at; però com que'ls membres
de l'alta Gàmbia no's donen pressa a conlestpr ais apronuants requeriments del Govern, tem et senyor Conalejas quo demà's
Irobnrà el Senat sense assumptes que poder senyabr en l'orde del dia.
Et president del Consell ha rebut avui
en son domicili b Visito del governador
dol Banc.
Ambdós senyors han celebrat una oonlerencb de bastants duració, en b que, apnrt
d'Bj·rcs assumptes d'índole tècnica relatius
al Banc, han parlat dels rumors do crisi
que sense fonament s'empenyen fen sostenir en ciruulació els comentadors polítics.
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A v u i , dimars,
no hi ha funcid
n
pera donar lloc
al primer b»U de disfresses de L A BUENA
SOMIiRA. — Demà, dimecres, BENEFICI O L l VEROS: «La cortesana». Ricird Calvo y R»:ela
Abadia. E l popular Pep Alfonso. «El primer
beso», per la companyia del Nou.
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TftutoDeiío Mua, l9o3-4·S··· 96'15
96 í í 96'25 96'50
— —
— 1906
9S'2S B6'50
— —
— 1907
95'00
9»'75
94'76
— — Reforma 1908....
— — Mais 189» Knsxa. 96'59
94'00 94*25
— — Abril 1907, Hnsw.
PROGRAMA E X T R A O R D I N A R I
99*25
98'75
— — Mun. de Sarrià... .
Estrena de l'hermosissima pelícola de la
T m a i r a Movotatm, primer de febrer, vigíEmpristit Dipotaci* Prov..... I00'25 lOO'OO 1(0*58
casa
Nordisk
(1,000
metres),
lia Candelera, a dos quarts d'onze de la mt.
Port de Melilla y Xa arinas... . . . . i I07'M 108*00
Oonounm d o ti-tijoa y o a b e U e i - e m .
comptat
10 premis, 10. U n m l U o n a i · l v o l casarse
Obligacioc
per sorteig. Grans regals. J U R A T T O T E L
Opac Oiaer P»l>o«
puBUOm Gran sorpresa per notables artistes.
Preus corrents.
Nord d'Kspk, prior Barcelona.
I n v I l a o M h o m o amb dues d e senyores,
—
Lleida. Reus, Tac..
4 p e m s e t o a , t l m b n o I n o l ó s . Pera llotGRAM OIMEMATÓGRAF
getes y invitacions: Sastreria New-York, Cafè
95'85 96*15
—
Villaib» a Sajotia.
{ f A v u i , dimars, sessions completes, de qua- Novetats, «El Ingenio», Rauric; A l t de Sant
—
esp. Alm. Val. Tac. 95'75 95'65 95*85
tre a set tarde y de nou a dotze nit.
Pere, 40, perruqueria, y pera m é s detalls, Mén—
Osca a Kr.a, alt. lia. 97'25 97'I5 97*35
dez Núiícz, 3 y 5, colmado. — Nota: Les senyoa o PZJZJXOOXJZÜS, B O
Mines Saat Joan Abadcsoi.... 81*50 ai'oo • 1*50
retes,
a
l'entrar,
seran
obsequiades
amb
un
vade veritable estrena, entre elles, la sensacional
Toitagona a Bacc, y l'ransa... 58'75 S8'50 H*75
l i d i estotx de p e f i u m o i · l a de \ a c f o d l estrena de la casa Nordisck, titulada
108 50 188*75
t a d a casa S a r r à , Ronda Sant Pere.
Madrid. Sanj Alio, sarie A . .
Telèfon 1801
182'75 101 00
_
—
— B..
_
—
C . • i ' 8 5 99'75 86*00
A v u i , tarde, «El fresco José».—Exit de
m a a T T » xiooxcróiuExosi
_
_
— D..95'85 95'85 (6*00
Madrid a BarcaloiK, dicectes..
Pales sense entrada, 1 pesseta; butaca de p r e Avui, gran partit a les quatre tarde. Rojos:
/erencia, o'so; entrada a platea, o'as; primer Olamendi y Salaberri. Blaus: Chapasta y Irrao—
— Reus a Roda. 57'35 »7'2i 67*50
pis, o'i$: segon pis, o ' i o .
S2'25 (2*76
la.—Entrada, l'sojpessetes.
Alm. Val. 1 Tarraa, no adher.
reina de les coupletistes de genre f.amenc. A
—
—
adherides.. 77'75 77'65 77*85
aplaudiria!—Esmerat servei de restaurant.
44'65 44'86
Mad. Zam. Or. Vigo, em. 188a.
44'85 44*85
_
—
— 1883.
ALOÀZAR E S P A N O L . - 7. U n i ó . 7
—
— M t i e O y l I . 79'09 7«'7$ 78*25
I Tots els dies, tarde y nit. GRAN T R O U P E DE
LA
R A B A S S A D A
Aslucias,
Gal.
y f-eón, i/aeria.
Companyia còmic-dramitica de l'eminent
• 1 VAR'ETKS. — SARSUELETES C Ò M I Q U E S
H o t o l - R B a t a u r a n t
—
a.» lüpo.
; i Restaurants la carta.Servei d e i . " o r d e , dia y nit
primer actor
amb calefacció a vapor
Valladolid a Med. de Riocoa.
Obert dia y nit.—Gabinets particulars.
103*50 104*00
Madrid. Càcer. l'oct, sèrie 1 '•
m m \ m
m
m
m
Cuina de primera. — Servei a la Carta y
—
- a.».
primera actriu
Cobarlm dmmda B p»maol»m
95*08 96*50
- J.».
n . / \ - r * E i j ^a. A 1 3
XD 1
UNDIAL PALACE- — Concerts Santos tots els
— tots els cent. impara.
dies. Coberts desde pessetes 3-50 Els d i Avui, dimars, nit, a un quart de dòu, el
vendres, bouillabaise. Dissabtes, mend corrent Basc-Asturià, I . • hipoteca . . . .
grandiós drama en sia actes de l'immorScenic Railway, W à t e r Chute, Bowling
_
•
—
y vegetarià.
103*00 103*58
tal Sbalcespeare
Al oys Cake-Walk, Casa encantada. Palau de cristall, Palau de la rialla. PasCarifiena a Saragossa
seigs, etc.
94*00 94'50
Olot a Uirona
Xtu-tx-Mdcb* O ' S O XJ-toi.
Companyia General TramTles.
95'7S N'25
tots els dies, nit, a un quart de dèu, «Hamamb dret • escullir una atracció.
— An. Tr. Bar. En». G.
lct>. — Dijous, tarde, quarta matinée de
84*75 95'25
— Tr. Bar. S. A y ext..
moda: «El d e s d é n con el desdén» ' y «La
Casino partifülar
Joes Taris
IOl'SO I09'00
Dolors».—Divendres, tarde, «El alcalde de
— BarcElec. Quilol) . .
RESTAURANT DE LUXE
Zalamea».—Diumenge, tarde, «Hamlet» —
93'50 94*00
—
—
(abril)....
Servei a la gran carta.—«Chef» de Paris,
Se despatxa a comptaduria. — NOTA: Se
Companyia Transatlàntica . . . . 94·00 93'IS 94*00
obra un nou abonament a 4 funcions de
Concerts diaris per la
79 25 79*79
Canal d Urgell
dijous tarde.
ORQUESTRA D E TZIOANES
boc. Gen. Aigües Borc (juliol). 76*00 76'00 76*50
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í
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a
Tramvia directe, sortint cada 20 mi93*00 93*50
—
(abril).
nuts, desde la cantonada del carrer Cray*
Comp. Gen. Tab. de Filipines. I00'75 ie0'98 101*00
winkela
L
A
RABASSADA.
Automòbils
Avui, dimars,
A m b poc moviment ha comensat la setmadesde can Gomis a la RABASSADA. CaGeneral Sucrera d'Espanya...
78*00 79*50
tarde, a les cinc
na a Borsa. L ' ú n i c que ha dspertat i n t e r è s ha
rruatges desde'l Tibidabo a L A RABASPou
de
Barcelona,
e
n
.).
1915
Butaca, 70 cèntims; entrada, 22 cèntims. Presigut el moviment en descens de 1 araortisaSADA. Automòbils de luxe directes,
—
—
— 190S
ciós vermouth: la c è l e b r e opereta en tres acsortint desde enfront a la Porta de l'Anble d e l 5 per 100, per les noves que's tenen
—
— CírcuL 1909
tes, «La viuda alegre», per A . Arrieta, etc—
gel, cantonada Santa Agna, fins a L A
d ' u n projecte de c o n v e r s i ó que i n d u b t a b l e Nit, a dos quarts de dèu: primer, «El chiqui—
—
— 1910
RABASSADA, de onze mati a onze n i t
ment el perjudicaria per estar aquest v a l o r
llo»; segon, èxit (3 actes),
—
—
— 1911
per
sobre
de
la
par.
kAA AA A A A A4
Port de Tarragona
101*35 100 85 191'95
A Paris tanca 1 E x t e r i o r Espanyol a 95,25,
Bonos pref.—Comp. reg. Ebra.
94'00 94'50
els N o r d s a 43 Z, els Atacants a 432, els andal'oment Obre» y C o n s í r u c . . . 98'79 98'50 99'00
lusos 276.
Comp. Cotxes y Automòbils..
Ara's pot admirar l'obra de Leo Fall, per A .
99*00 99'50
A Londres, Renda Espanyola 93 00, C o n A n i e i a , P. Montoro, R. Vidal, M. y P . F e r n à n Siemens Schuckcrt, In L Kl e.
99'25
97*75
solidat A n g l è s 77*25,
dex, Pedrola, etc. — E n preparació, «Anita la
Societat Valenciana Blsc
181*58 102'00
risue.ïa».
92*25 92*75
BORSA DE MADRID NaTegació y Indústria
96'50 97*00
Interior comptat
S4'8a Societat Carbons de Berga . . .
— Ifde mes
84'80
amb vistes p a n o r à m i q u e s y animades de gran
Acciaas ff de mes
a r t Ningú deu deixar de visitar tan interessant
—
— pròxim
85'15
Oper. Dia« Papet
de, a les cinc, gran raa'.inée:
espectacle.
Amortisable 5 per 100
Banc Hlspano Colonial
—
à per 100
— Prcstamsy Descomptes
.....
Banc d Espanya (accions)
,
451 '00 Catalana General de Cr dit
Butaca amb entrada, 1 pesseta; entrada geneLes millors pelfeoles que's projecten a Barceloral. 25 cèntims. — Nit, a un quart de dèu: p r i - na, variautse diàriament el programa.
Accions Tabacalera
294'50 Societat do Crcdii Mercantil
41*00 42*00
mer, «La casta Susana»; segon,
Rin de la Plata
479*00 F.C.Med.aZam. y Or.a Vigo. 19*48 18*38 18*48
Sucrera pre latents
43*30 — Nord d'Espanya
88*78 88*90 98*98
— ordinàries
,
,
— Madrida Sarag y Alac. 97*90 98*08 88*10
— obligacions
,
Divendres, estrena «Papi Rafael». — En prepaComp. Reial Canalisació Ebre
Franca
ració, les dues operetes de major èxit recent- :
FenocaniU Andalusos
•
.....
ment estrenaues a Aus.ria.
Lliures
17*94
CRAN TEATRE DEL LICEU. — A v u i , dimars, a
ü
benefici dels empleats permanents, porters y acomodadors d'aquett teatre. 43-* d'abonament, torn irapar, 9.* de dimars. Segona representació de la belllssima ò p e r a en tres actes y quatre quadro», «Mignon», pels c è l e b r e s
artistes senyores Berlendi, Clasenti y Kosta y
•enyors Perea, Badini, Nicoletti y Giral, A les
• o u . — Demà, dimecres, primera de «Faust».
— E l dijous, «serata d'onore» de la senyoreta
De Hidalgo, escullit programa.—Se despatxa a
comptaduria.

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

EL TAL1SMAN - SalitoMim

DIA

D E MODA

MENTIRÀ FACAL

Teatre Circo Barcelonès

Concerts

Mentirà fatal

FRONTÓ

COMTAL

SALERITO

ROM.EA

RICARD

CALVO

M

Atraccions Americanes

H A M L ET

29flejansrile1912

Teatre Tívoli

La mujer divorciada

Cinematògrafs

SALA MERCÈ - Cine y Grates
Espléndit Naixement

Teatre Novetats
LA

CASTA SUSANA

Gran Cinematògraf

E! carro del sol

E

LD0RA00 (Teatre de Catalunya). — Corapa- !
nyia Larra • La Riva. — Avui, dimars,;
les dues precioses comèdies en dos actes, «Canción de cuna» y « Puebla de las muieres», I
nova d'extraordinari è x i t — Demà, dimecres 1
blanc de la Joventut Tradicionalista: la comèdia
en quatre actes y cinc quadros, «Felipe Derblay.—Diious, estrena de la comèdia en dos actes, de Miquel Echegaray, «Mami Ursula».

Qran Solé Doré
i - tou alitis • I

Teatre Nou

A v u i , dimars, 30:
a les quatre, senzilla, 10 cèntims: «El barquillero». — A les cinc,
doble, 20 cèntims: primer, «La real h e m b r a » ;
segon, «El barbero de Sevilla», per la senyoreta Baillo y senyor Ponseti.—Nit a dos quarts
de dèu, funcid sencera, 30 cèntims: primer, el
únic è x i t mondial,

LA

BORSA DE BARCELONA
CoUsacId oficial

Avui, dimars, h e r m ó s programa de pellcoles y

CASTA SUSANA

interpretnc id com jamai s'ha vist, ovacions diàries a Consol Baillo inimitable en el brindis del
xamyany; segon, èxit mondial,

El carro del sol

música preciosa del mestre Serrano, gran presenlacid, gracioses couplets morescs per Santpere.—Domà, dimecres, 31, aconteixement teatral. Centenari de «La casta Susana».—Dissapte, estrena del vaudeville «Armas al hombro»,
de gran è x i t a Madrid.

T

O

INT I

3 M

musical molt notable

TRIO V A L E R Y
clowns musicals saltadors.
Debut de

Oltns and miss Nelly
manipuladors notabiüssims. E l deliri de
aplausos, ovacions contínues al millor n ú mero d'atracció,

ItS f i l i i l i l

Decorat exprofés, aument dorquestra,
vessament de llum. — Demà, programa
nou per

Les Florence Mecherini
El 7 de lebrer, debutarà l'hermosa

Paquita Escribano

Opar.

BORSI Y CANVIS
ktfirmmcU Us la cas* F i t i s os F. MAS SASO*. Ra-if
i la del Milï ÍJ.

Diasr Papat
Borsi del mati
Londres, 90dies vista.
99*73
—
xec
27*99
27*29 Interior. (I de me»
duros
París, xec
8*00
8*00 Alacant», ídem
Nords, (dem
durus
Madridyplastaabanca, a8d'V
O'M
Orense», (dem
Efectes públics espanyols
Colonials, (dem
Oper. Di^er Papor Cotons
1 M'D.
Deute Inter, fi de mea (abril). •4'72» 84*775 84'8e
Bors! da l a tarda
— — f l pròxim
. . . . 85*10 85*125
Interior, íi de me»
— — comp., soria A . . . ««'<•
Alacant», (dem
dar os
—
— — B . . . •S'»»
Nords, (dem
durus
•5**8
Orense», (dem
1
— — — — D...M''»
Colonials (dem
1
— —
— — R...
Banc Espanyol de l'Dia da Cuba.
— —
— — F...
87*00 .
N/o.
— - G . a 87·09
í . ^ . Cotons.
— —
— dir. series
, ,,,
Canvis de moneda
— Amort. fl mes (15 feb.)
Alfons
•
— — comp., «erio A . . . 109*09
## Isabel.. •
— —
— — B . . . 101*95
Unses
.mm
— —
— — C . . . 101*90
. „ Orde quatre donis
Orde uny dos durus
— - D
Do llars.
—
Lliures esterlines.
— —
— d i t seria»
Franc»
— Amort. fl de mei (abril)
, „ Mai u

niMFR

en ' * U P 0 * ^ 7 sobre valor»
U i n u r i desde'l J per ioo anyal, en lletres, proprietaria, indoatriaU y comerciants,
desde*! 1(2 per 100 al mes.

PIANOS Y HARM0NIUMS

Todno» del pal».
,
— Valenta
— Extremenys
COMPANYU DELS KïRROCARRII-S DS M. S. A. — KÜOPreo»
ferm», amb isndencia » pujar.
metres en exploució; Xarxa antiga, 2,94$: Xarx. c^alana, 719. Tota U Xvxa, S.66*ÜKresaos dels dies 1 al 10 de janer:
inftnuúeii di ta caut VIUOA Y 9ttJU
19H
Difeiuanla
T TRAVCSSA, rlasia Antic Btrn, /A
'9"
Ple*. Ca
Pte».
Ci.
Pte». Ca.
fila 2n
356,237*11
Xarxa ont. 9.198,238*47 1.839,999*36
Prees
pes
100
kilograma
franc
e
i
r
i
»
j
e
,tA
710,538*79 88.828*23
Xarxacat.
799,363*99
de Barceloiu, salvo Toriacli
Totals
2.995,600*45 2.558,538*!! 445,082*34 Nitrat da »osa 9$ per loo riquasa y u,it ?^
Barcelona. 29 de janer de i g " - - B l secretari del
100 *»oo
Solfat ferro crtstallisat
Comitè, /-tlif Blanc.
— — pols.
'"•
— — criatallUot per 10 tonelade»..". "
p i a s s a
d e
B a r c e l o n a
— — pols
— to —
COTONS
— amtaic "/H íioe
Prens corrents de cotons en raaJJ, doniH psrla faata Clorur potassa »/« equiralent a ^ p , , Ioo
Sindical del Colstfl do Corredor» Reial» de Comen
potaaaa para
de Barcelona, en pessetes els 10a Icilo^rams.
Sulfat pota»»» % equivalent a •/„ pM ^
potassa para
Proc·d·acU
MiJdllaf
FullT (oo*
Co·a M*_
falt
oalJ.
Suporfoefat cala mineral '»/„ per too keld ròi!
N -Oit-Texai
162 a 164 156 a 158 152 a 184
Aric soluble
AUresports.
• •••
• ' » • » " • , M Saperfosfat cali mineral '«'upar 100 i c i l f , , .
fòrfe soluble
CAFÈS Y SUCRES
Saperrosfat
cal» minenl „ per 100 àcid foi.
fm/tr,HacU <U la cot* Ewu GAI3SI8T 1 C*. í * r w
fftric aolabla
,
Frincii*. 61.
Soperfo^fat cal 6s»o» " „ per 100
llAVRS, iTdí]<UUt
Obr»
Taaca Escòries Thomu " ,. per IOO àcid To» '4de 19.
Cafè (good arerage)
luhle.
'
78*58 78*88
Mar»
•
per 100 potassa pura.
78'28
78*25 Kalnila
Maig
77*79
77*79 Sulfat courà "/u, puresa.
Juliol.
.........i
77*58
77*98 So ro en »acs de 40 kilo»; el t a c
Setembre

Societafs y

f e r r o c a r r i l s

NOTA-YOU, 17 dtfantr
Ca1* (Tlpu ndm. 7)
Ob».
Taaea
Mar»
«
•••
12*75
Maig
•••••
I2I78
Juliol
•
I2'7·
Setembre
•
12*78
Sostingut.
Paaí* 27 itlaner
Sacra (ndot ] )
Obra TaM
3 Febrer
1
H*0S . . . .
4 M«r»
• 1
50*62
«8*79 . . . .
4 Octubre
Ferm.
HAMBOU, 27 dé jamef
Sucre (Base SS paí 100)
Obre
Taaca
Janer
15*38
Maig
18*48
Agoat
19*88
Octnbre-Desembre
11' 92
Ferm.
LOKDRU. 27 de/m
Sacra (Base SS per 10a)
Ofcra
Taaea
Maig
,
156 1/4
..
15 6 1/2
Agost
Farm.

LLANA
Buenos Aire»
Maig
Setombra
Calmo.

HAVKB, 27 ds lasur
Obra
Taaea
168*88
168*88

PEBRE

Tellicharry
Mars
Vüüg
Setembre
Desembre
SostíngoL

HA vas, 27 dt lamt
Obra
Taaca
....
85 08 . . . . .
66 00
67*00
87'78

OUS D'OLIVA

Taasa M/armatU at ta casa /. Rsais.
Dia 27 Jt janer
84*77
Els loo kilo», fóra consum»
93*20
de 103*00 a 102*50 passatas
93*89 Andalús, nou
Totto»a
de 130*00 a 143*50 —
Borges, nou
de 139*25 a 147*75
—
Baix Aragó
de !50'00 a 157*50
—
Arriiades pels malls y estaclans en et dia d.i ;i> BaObra Taaea
tació dol Bogatell, 00,000 kilo jra as.—IMa i > de VUa84*77 84*77
noTa,80,000 (d. —Estad6 del Nord, 8,808 Id.
93*35 83*35
94* 18 84*!6
OUS REFINATS
Ofcra
84*80
93*20
93*95

i n f o r m a c i ó

linorcmpu

M

REIEY ARTISÉPTICH

d'una Incomparable

eficàcia

• EaJAOORS, SALONS DE8PAIB. - ESPECIALITAT EB ELS D'ESTIL ANGLES.

-

astillesVMM

O C P n M D D A mobles, pianos, caixes
«C.
U U m r n M de capdals y objectes.
Pusatge Font de la Parra, 6 (Reforma).

PRESERVEN, CURAN
U T6B. el» Costipats, M a l s de Gola,
L a r i n g i t i s recéntes 0 invelerades.
B r o n q u i t i s agudes 0 cròniques. C a t a r r o s ,
O r l p p e , Influenza, A s m a , etc.

m totes
w

C A P S E S de Pu 4 . 5 0

•n

•«

l'U
''/i
*'»
ll·l)

m a n h ' n *

y

estereotipia. Fortuay, 2 ta

Volums que reparteix en el
segon semestre de 1911
l

LES IDEES P O L Í T I Q U E S D'EN
V A L E N T Í A L M I R A L L , per
Alexandre Plana, amb la traducció catalana dels treballs de
rAlmiraU
ESPANYA TAL
C O M ES, C O N T E S T A C I Ó A
N Ú N E Z D E A R C E y L'IMMORALITAT A ESPANYA

D.

PROSES B À R B A R E S , per P m
rfenci Bertrana.

DL H I S T O R I A C O N T E M P O R À N I A
D E L S M O V I M E N T S NACION A L I S T E S , per A . Rovira g
Virgili, amb un p r ò l e g dea Pen
Corominas.
Seguiran obres den Manuel de Mort
tolia, Josep Carner, Lluïs de M'cofon,
Ramon Rucabado, Pompeu Fabra, Gabriel Alomar, Ramon Turró. Pous y
Pagès. e t c . etc.
Els volums estaran elegantment impresos y constaran d'unes 200 a 3 0 0 planes,
S'ban publicat el primer y 8egoa volums.

En caixes de 6 bidons de 4 litras
Regka, extraverge
7*58 pessete» cada ua
— snperR.
8'78 —
—
La Trompeta.
5*58
—
—

Quota mínima semestral

BESTIAR

A les oficines (TEL P O B L E CATAÜ
se faciliten fulles de suscripció

DU

23 janer

Moltons cartagenesos
Ovelles
—
Corden
—
Moltons castellana
Orelles
—
Corders
—
Existenciej e!C»ie». Preus ferm».

Pies.
—
—
—
_
—

CINC PESSETES

2'18
I'M
2*18
t ' i 8 F I L L S DE F. M A S SARDA
l'ss
KaioLa ML Cntras. so. - l U a m i u
t ' M Negociem els cupons Araortisatble 5 per 10*

venciment 15 de febrer pròxim

Torns pera a3cionat3
REPRESEMTAHf

dels t o r n s
• W o i r ,

y l i t i l s do prsciíií

STtxeia.

dt O '

v de les acreditades AMnfthP?
ínessuissesmarci / W " " ' " /

P E R E COROMINAS

Franciaco Lay**

.

P. MADOZ. NÜM. i , PRINCÍP*1'
to 6 T

L A

V I D A

«AoX

Prengui despré» dels nien ar» una cope'aj:
T o a t r o .

SàX. -

Bear-oolo*»*

POPULAR

k
2 PKSsBrss

C I C I S S

ESQUELES MORTUÒRIES
SBN'AOMSTSN

•ARCnJORA

'l'H

— 5,000 —

PORTAKT CL MOS

«mirall i r i M M etMÍK / Oi»

«'d

da lloTiier, desde 8 fins a 15 pessetes al me
Carrer del Uruc, aúm. 70 aatrasso^ prina er

EXIGlU-LAS

F·mx·olM

'«

pera mecànica y retlolgerii

EDICIÓ

de n o gastar m é s que

DEHAHÉU-LAS,

«•*«.

A U S T E R A

PERÓ CU TENIfi MOLT ESMÉNT
LES VEBITilBLES PÜSTILLES M

**

D'ÈD/CIONS

MeeMial, 28 7 30, ysant P.n, 50 , 52 f 54

LES

•.*„
«'U

SOCIETAT
CATALANS

lOBLES DE A. DIRAT

m

**

M O V I M E N T D E L PORT
ENTRADES
D e Palma, vapor c o r r e u cRey Jainie ^
amb la c o r r e s p o n d è n c i a y passatge.
D e Swansea, vapor r u s «LappomB., ^
c a r b ó mineral a l'urde.
D e Sauannah, vapor a n g l è s «Wilhelmini.
amb c o t ó a l'orde.
'
D e C a d a q u é s , pailebot «Esperanza» ^
efectes.
D e la mar, vapor e A r a f i a » , amb càrr»,
de p e i x .
6
D ' H a m b u r g , vapor alemany . T u r i í u . mk
c à r r e g a general.

r t l l J C D en 3.* hipoteca, usdefruits y païts
U i n t n indiTÍses, y sobre genres, pianos,
carruatges y tou garantia que canringui. Rambla de Santa Mònica, 4, entressoL

EXPOSICIÓ PERBANENT. - 00RaiT0RI3,

/

— flor en sac» de $0 kilos; el sac

METALLS
LO!ÍD!t«S, 25 dt lasur
Coure.,
63 . .
..
Estany.
192
Plom . .
19 18 . .
Plau . .
28 9/18 .
CAUCHU
Fine Hard Para Rubber
Norembre-Desembre

«•li

PREMPTA,

FINS
LA

ESTA EN VBNDA Et. TERCER MILER

j

SANReM4

AN AQUESTA I M A L E S TRES

08

MATINADA

c

BomlLI^„rí,0HMADA 7 ESSK>ÍPÍ* ANrlHSRPliTIQUUS de BOTPA. preparada, p .
d^fní
í 1 " 6 " P^'í'?5»
bn»iu T dem-a malícies ds la pell per in^teVi
n^q^ni ^ i B
P 4 ? ,l8, Tlctut» d'·lieats remeis, qae s l u n curat amb ells parsa.ijs
que temen molt arral-ats eU brians , que cada estiu teaea^ do pen ite b»a/i d a i ^ M sau"
, roaes, sense lo^rar corarsa.
a
' U l l i C d Í D Ò S Í t : F',nuci·
COMFE DE L'ASSALT, NÚMgRO ca
^aaav « u p u a i l .
cantonada a í carrer de Sant Ramón).
*"

FORA PÉL M0IXÍ

n . ^ f 0 ^ 0 ^ , COSMÈTICS DE FRANC t r e u . en poc. minut, «I P*> f< "Ç'ri« I part de. céa. inati tes arrel, y ao tona a sortir. No irnta'lcot·. Aquest d-P8?"?,»**!»
Ies.
que tmgai. p í | moaí (,ei|0) , | , cara y bra^sos, paf»
O'"

3!!™,'
^ 21» pies.
3J" e t m a e t o i c t

COMTE 0E L'ASSALT (CABBER K m , NÚMERO 52.

