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Els dies 4 y 5 de janer estarà
obert l'establiment fins a les

D E U D EL A N I T

ten d poder reial y l'aconsellen? Perals voludonarie». IJo gregari, lo epilèptio, lo
republicans no hi ha altre poder que la tràgic fragmentari, el motí, en f i , mai.
sobirania del Parlament, si fos pur en la O bó caure bellament. Cóm?
seva elecció, y el de la sobirania popular, Vostè deu conèixer a l'Amilcar Cipriay ara en Lerroux, accepta, proposa y aca- ni. Es el gran capità de la llibertat. Se
ta les decisions reials? Banquer, revolu- va batre per la llibertat italiana en 1860
cionari esdevingut governamental, cremt y en 1883, per la de Grècia contra! rei
amb la pau amb que s deuen oobrarse eb Oton en 1885, per la de Fransa, per la
dividendos, qué té d extrany que ara esta- ras sa llatina en 1870, centrals alemanys,
bleixi l oposició de S. M. y que no pola d« la Fransa contra Versalles en
dent anar, a Palau pera ésser rebut en per
Commune, desprès per la do Greda,
consulta, ofereixi la seva opinió desde la la
la Turquia. Vos faig omissió dels
seva tribuna consagrada, la Casa del Po- contra
seus empresonaments, de les seves heroible?
dtats, dels seus dolors, de que elegit dnc
Tant anunciar dies apocalíptic», tant re- vegades diputat no anà al Parlament, de
citar àries revolucionaries, tant posar el jque podent ésser ric, es pobre, pobrissim,
veto als conservadors, amb la mà BD la ' perquè, entre altres coses, perquè essent
rewolvera, pera acabar pregant al rei que hereu d'una gran fortuna, la rebutja. Aell decideixi, que conservi la pau octavia- vui, es redactor de «L'Humanitè.»
na que en Romanones presideix, perquè
es bona y ho seguirà sent ho, pera la mo- Doncs, bé, d'aquest home, »obre-home,
narquia.
I i
i
s'ignorava quelcom que no fa gaire ha
Si ls conservadors l'apoderen de l'Estat, descrit en Campdonghi. Quan en Boulanen Lerroux que per revolucionari ha cres- ger va sortir diputat per París, a la nit
cut y al qual una multirut confiava véufel se trobava en el restaurant Duranol, prop
a cavall, reproduint les hassanyes den Ga- de la Magdalena. A l'EdiseuI—íridava la
ribaldi, en Lerroux que ha rebut una, dues, multitut boulangista. Tothom d volia en
deu, cent vegades, dinesrs pera la revo- l'Eàiseu an en Boulanger, el poble y els
lució, confessa que no hi ha medi» pera soldats. Hauria entrat sense disparar un
faria. Quina esperansa, doncs, resta? El tret—diuen els historiaires. Però darrera
motí, sense dubte, el que en Maura hagi de la Magdalena, estava, amb trescents
de governar amb la guarda d vil en els homes armats, en Cipriani, disposat a tots
carrers. Un dia, un capvespre, uns xicots els heroismes. Hauria salvat la libertat
cridaràn gallardament, visca la República I o l'hauria glorificada.
Mori en Maura I Acudirà la forsa, se sen- Aquell home se deia Amilcare Cipriani,
tiràn uns trets, caurà un xicot o un guar- y vos us dieu Alexandre Lerroux. En Cida y fins a un dematí dominical, a la priani, de les seves lluites n'ha tret consortida d'un miring, en que desprès de dempnes, misèria, deatrius y una cama
quinze o vint tret», una senyora, caurà de fusta. Vos...
plena de sang.
Si en Cipriani, dutadà Lerroux, estigués
No, no, això', no. O la revoludó, o el a iBspanya, en Maura pujaria, però seria
silend pera lograr lo que vostè ne ha posantli el peu sobre! seu cos, definitivaconseguit en quinze anys de plitiques rs- ment caigut.
i
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tiu de dita elecdd, constituïda la' Junta
Directiva de la manera següent i
President, don Josep Quer; vispresident,
don Ramón Brossa; Tresorer, don Josep
Millet; comptador, don Juli Jordà; bibliotecari, don Anadet Antori; secretari,
don Ramón Pica; vocals generals, don
Joan Collell, don Antoni Borrull y don
Jaume Bona via; vocals delegats de la Secció Recreativa, don Jaume Viftals; i d de
la Secció de Joves, don Ricart Rovira; id.
de la Seodó de Beneficència, don Cosme
Illescas.
i i
I
F i la mateixa Assamblea d sod senyor
Labrafla, pronuncià paraules de grati tut
pd comportament que amb d l y la seva
família seguí d Centre durant el tempa
Que a conseqüència d'un percans periodístic se vegè privat de llibertat; y a proposta d d senyor Antori s'degí una comissió pera que estudií y proposí les reformes que sobre determinat extrem con
vingui-ier en els Estatuts sod als. Formen
la referida comissió els senyors don Francesc Cortadclla», don Angd Eons y don
Jaume Gallifa.

Varies
En d Centre Republicà d'Arbeca, hi va
donar ahir una conferencia'l senyor Frederic Godés, qui disertà sobre'l tema: i|La
República FederaL»
—Aquesta setmana aparrixerà un setmanari titulat «Revoludón», que serà orgue de les joventuts radicals de Barcelona.
I

sobrel» quals pesa l'estigma d'una rapressió crudd, mereixedors de tots el»
anatemes, de totes les oposi dons, de la
guerra, si voleu. Però tant funestos crdem
a la causa de la llibertat als dinàstics
do la dreta com als de l'esquerra.
Y contra dds partits monàrquics y lo
que representen no hi cab més que una
sola acdói l'enderrocament de tots plagata.
PERE DE PRADES

liiiAiilialiilaReiióloííaDtesa
M. Poincarè hà acceptat anar en candidatura pera la pròxima deccíó presidencial de la República Francesa. El fet
es de gran trascendenda y, a judici de
molt», resol ja desde ara la qüestió.
Se creu, en efecte, que l'actual president dd Consell de ministres té assegurada l'elecdó de la presidenda de la
República, Nosaltres també som d'aquesta opinió. Si d'aquí al dia 17 de janer
vinent la mtuadó política y parlamentaria
de Fransa no sofrdx cap radical canvi,
so pot creure que M . Poincarè serà elegit pera la suprema magistratura de la
República,
No pot negar se, per això, que haurà
de lluitar amb contrincants de talla jr
de fona. Ja ha anundat M. Ribot que
manté la seva candidatura. Fins avui no
n'hi ha d'altres d'anundades oficialment,
però sembla segura la presentadó de M.
Dubost y M. Deschand, d d Senat y de
la Cambra de diputats. M. Clemenceau
ni tant sols se presenta. Ell y els seu»
amics apoien la candi dat ura^Jde M . Dubost En quant a M. Pams y M. Dupuy,
són més aviat candidats de reserva. En
d cas que les primeres votadons fessin
necessari trobar un nom de condlíació,
M. Pams — un català d d Rossdló —
nndrla grans probabilitats d'esser elegit.

T o t s
s o n .
i g r u . » ! »
Els agrupaments parlamentaris que forPoques vegades hem presenciat un es
pectacle semblant en la política espanyo- men la majoria de l'esquerra republicana
I>o
r » o l l t l o a
la dels partits dinàstics de la restaura- han de celebrar d dia 15 de janer una
ió. Causa veritable repugnanda d con- reunió plenària en la qual se tracta de
templar de quina manera, lliberals y con- designar un candidat per avant-vota< ió.
servadors se disputen l'usdefruit pera l'any Però són molts ds parlamentaris que no
'INCULTE periodista y d docte. Itdronou dd poder. Més que una polèmica volen «ubjectarse an aquest procediment,
gurr, Heusoqui unes paraules <J» pode partits amb idees, sembla la seva po- en d qual veuen la mà de M. Combca
drien ésser un bonic títul de comèdia y que €rj J>au Jff/esias et Xleida
lèmica una disputa de carrer entre fla- y ds seus amics. L'acceptació pública
escauen Corsa bé a tall d'encapsalfunur. n
Dissabte a la tarde arribà a Lldda mencs o xulos, en qualsevol festa madri- de la candidatura per part de M. Poinaquest Eco
carè ve a representar una protesta conl'ilustre «leaden sodalista Pau Iglesias, lenya dels barris baixos.
tra tal procediment, massa exposat a lea
LES «Gotídlanas* xsà y seràn el subswatum pera donar, arribada la nit, una conferenEs desesperador, seria desesperador pe- intrigirn y a les petites maniobre». Desde
de toia la literatura que s extén damunt les da a la Joventut Republicana.
ra la gent d'Espanya, l'espectacle aquest, ara pot dirse que la reunió dd dia 15
aniptai planes de «La Vanguardla». Serf deAcudí a esperarlo nombrosa gentada si la gent d'Espanya se preocupés de de janer tindrà una importància secunbades que les vulguin amagar entre te n - composta d'obrers y republicans. Hi anà veritat dd govern de la cosa pública. daria. El resultat de l'avant votació no
vies colaboradons dels Azorin, Càndamo, Sàn- també'l diputat per les Borges senyor Ma- Però les paraules del famós home pd- impedirà que cada diputat o senador da
chez "Rojas, etc. Els discrets descobrirà- tot cià, qui ademés, a la nit, d tingué a so- blic anglès y després les del matdx Sil- l'esquerra voti després lliurement a qui
par a casa, essent molt elogiada aquesta vda, donaren prou bé la tònica de k> li sembli.
seguit que les «Colklianas» sou lo més i Van- actitut.
que pot esser y es aquest Estat, forguardla» de (La Vanguardia», lo geni'', lo
A l'hora anunciada de la nit estava ple mat en »a major part pet rasses mscaUna de les coses que més decanta a
autòcton. Aquesta rvílexió Via nascut r.» ]B $ Q gom a gom d local de la loventnl
sibles a totes les desgranes y males es- creure ep d triomf de M. Poincarè es
kHutxru d"une< tutOea, que oamoníon ïano Repub/irana, haventhi representacions de
trugnnries de la pàtria. Separeulí an «- quo aquest comptarà amb els vots dels
msolarei ironia 1 rètol (Oudad de Mallor- Alcarràs, Vinaixa, Arbeca, Albatàrrec, Al- questa terra Catalunya, y Espanya serà 70 soc.'a.'iste'i, que es molt fàcil que fasca» ooloent sobre la porta d'una botiga, de coletge, Castellserà, Binèfar, Servià. Bell- un poble completament mort, sense ideals, sin decantar la balansa. Els sodalistea
votaran a M. Poincarè per esser partiproductes mallorquins No sabem estaraos munt, Artesa, Bell-lloc, Puigvert, Golmés, sense ànima, sense res.
dari de la Representadó proporcional, per
da copiaries amb d pseudònim firmant y Palau, Anglesola, Belianes, Bellpuig, AiL'exemple
ve
dels
de
dalt,
dds
directona, Mollerusa, Corbins y Vilanova dc
tot:
tors.'No s'ha canviat gens ni mica, mal- la seva política exterior pacifica y sela Barca.
grat les ensenyanses dels sigles. La ma- riosa y pel seu prestigi personal.
cEstoy yo ten cpez» en goografia, moa,
Presentà al conferenciant d senyor Es- teixa política que feien Carles V y Fefrancament^ con&cso ignosar por convptcto tadella, fent un gran dogi den Pau IgleA. R. y V .
dónde està oaa meravillosa «ciudad» que nos sias y felidtantse de poder oferirli la lip I I a Flandea, Aragó amb ds comuners
descubre fA droguero tiludido. y lp ruego
y germanies, e ntotes les terres al seu doque me d6 una tecdondta, porejuo la nece- tribuna de la sodetat.
mini brutal sotmeses, es la política dels
sito de vera». Soy muy torpe, muy torpe:
El senyor Iglesias comensà per refudespués de tan to leor y de aprobar cursos sar ds elogis que l i dedicà l'Estadella, governants d'avui.
Ideals, grandeses, nobles lluites pera
de geografia de Espafta y de geògraf» univer- dient que ell no era mestre de res, sinó
una causa elevadaI Mai! Sempre la posaísal, resulta ahora que no conozco la «ciu- un lluitador per la causa dd treball.
dad* de Mallorca ni «Valdepenas». |Si seràn
lítica dd moment, d ddensarse de l'eÚnicament, per tractarse d'una tribuna nemic que vol arrebassar el poder. Pebru tos—con perdón—los catedràlicoe que me
completament lliure, digué que acceptà rò això, encara, sense un gest de granaprobaronl
l'invitadó de la Joventut Republicana, a- desa, amb una mesquinesa que fa perGAROLIN.»
nundant desseguida que parlaria de l'ordre tota esperansa de redempdó.
No embem dd cert, gai Carolfn, si ds vostres ganització obrera a Espanya.
Vdeu. Lliberals y conservadors se beBrillant victorià dols n o s f f o s
eatedrfilics, enen «brulos», però, vos... vos aneu
Seguidament l'apòstol del sodalisme es- lluguen, intriguen, escandalitzen. Els seus
errat de comptes. L'adroguer, omabiomonl panyol passà a explicar les principals or periòdics duen a les seves planes una
Memorable jornada p d Club Campió
fou la d'ahir; bermós partit fou d qua
accedeix el vostre prec y us dona una «lec- ganitzadons obreres espanyoles amb ex- campanya descarada d'ambicions.
ciondtft»: l'adroguer s'enrecorda do que es posidó de les idees a que devien la seva
—Volem d poder — criden els conser- tots els entusiastes d'aquest sport, pre.Una per una anà analitzant les disenciarem en d camp del «Barcelona.»
una obra de misericòrdia onsenjar al qui vida
vadors.
verses escoles obreres; acabant amb una
La victorià que ahir s'emportà d nostre
no sab.
i
—El poder es nostre y seria una tevibrant apologia dd sodalisme, dd qual
Qub serà memorable en els anals d d
El mou rètol—es l'adroguer qui s'explica— a grans trassos divulgà el programa. Amb meritat tréurenscl — clamen per la seva Foot-ball, puig de brillant victorià, s'ha
està molt ben posat, y no penso pas Ireuid, una glosa dels punts més importants, així banda els lliberals.
Y en nom de què exigeixen el poder de calíficar l'obtinguda pels nostres j u ni esmenorlo. Do la Ciutat que vos anomeneu en J'orde econòmic com en el polític,
els
partidaris den Maura y La Cierva ? gadors, que feren proeses per poguerse
Palma, mul li tut de gent n'han dit en passa- d'aquest programa, acabà l'extens parla- Y en
nom de què ds que segudxen als rescabalar d d resultat dd partit de di(dd diputat obrer, quo fou molt aplaudes centúries, «Ou tat de MaUorque», sense ment
dit y fdidtat per l'entusiasta concorren- Moret, Romanones, Garda Prieto, al jaio vendres.
Do» «goals» a rero, a favor d d «Barhaver esment de que mal poblés anomenar- da.
de Lourizan. tots ds prohoms petits y
se d'altra manera M'han dit—la cura del
grans dd Uiberalisme monàrquic, volen celona» fou d resultat d d partit, que passem a ressenyar sense méa preàmbuls.
El senyor Iglesias tomà cap a Ma- conservar d manament de l'Estat?
meu negoci no m'hn permès oompro>arho
drid
ahir
matdx,
en
el
tren
de
la
tarde.
pcraonolmenl—que en les venerables cròniEn nom solament de les seves ambiPera jjt massa obrera y republicana cions bastardes, dels seus apetits insaques den Muntaner y en Desolo! uixf se 1 anode les encontrades lleidatanes, la confeUna gentada immensa omplia totes les
mena: «Outat de Maüorques»; y a fe que es renda del «leader» socialista constituí una dables de professionals de la política,
tribunes.
Arbitrà d senyor Hamilton quo
de
res
més.
Tenen
fam
de
governar
el»
un bell nonrl Es perxó que l'he colo ca t en veritable festa.
té per «Jinesmens» an en Berrondo y
que
fa
tres
anys
estan
allunyats
del
gola tatxnda dd meu establiment. Encara ua
vern; volen oonservarlo costi lo que cos- Armet
fcag a saber, que aquest nom catalanesc l'he Una campanya electoral
Els equip» s'alinien en la mateixa forti ds que durant tot aquest temps l'han
\ist en bisiaies tnsicJianes traduït per «CiuAhir varen reunírse a Arenys nombre detentat. No disputen per unes idealitats ma dd divendres o sigui:
dad de Mallorca», en singular, tal com 1 escric ses representadons catalanistes de diver- noves, no disputen per una rdorma que
«Auckland Wanderers»: Alderson-Tair».
en d meu rètol.
ses pobladons d'aquell districte a l'ob com la dd «Home Rule» a Anglaterra, Hddey^Mbrgan. Aldcrson (M ). Bresw Rob
Molt, peró molt, m'extrauya, alxarit «Ca- jecte de parlar de la propera lluita dec- apassioni els ànims y encengui la guer- •on. Roberlaon, Applcby, Bowerbank, Jidtoral pera diputats provindals.
\
ra; es per això solament, per lo que dèr.
roíln», que hagueu caigut en semblant errar;
Va regnar gran animadó y entusiasme
«Barcelona»! Refiè-Irizar. Amechaiirracom prenc que un periodista com vos ignori prenentse l'acord de nomenar una comis- es la seva raó d'existir que's barallen,
que posen al descobert tota la baixa po- Rosítzky, Massana, Grecnwell-Foms. Al'exéstencia d'aquestes cròniques y d'altre» sió permanent pera portar a cap els tre- lítica a l'espanyola: manar, disposar dd Uadc. Steel, Apolinario, Peris.
documents de l'ontigor, peró lo «pie no ar- balls preliminars, tals com posarse d'a- pressupost, complaure amic»...
Comensal parit amb una bona arrenca»
ri\io n oapfc- dd tot, es que vos,rafculor dc cord amb les forses afines del districte
La l l d de Mancomunitats, la d'Admi- da dels nostres, arribant fins als domini»
«La Vanguarxlia. no tingueu noticia d un bo- y en general dc la dreumscripció d'A- sion» temporals, la d'Associacions, totes de l"Aldcrson, adarim la situadó ca Ta rs.
nic llibret degut a la sàvia ploma d'un nos- renys-Mataró y fer una propaganda ac- les lleis y tots ds projectes no respo- Els anglesos en ràpida combinació arribea
tre company de redacció, Cóm polsar c^w tivlssima a fi d'assegurar d triomf. Sem- nen a altra finalitat que a fer coses, pera fins a la porta den ReAè, que no pot pad dodo Miquel dels Snnls Oliver no us bla que les perspectives no poden esser que no's digui que no's fa res. Però nei- rar un «shoot» den Roberlson, no concehagi fet preant de la seva obrsla graciosa- més falagueres pera ds catalanistes d'a- xen les Uds, van a fer més gran l'anv dintse d «goah per estar aquell jugador
qudles comarques.
balum de la llegislació espanyola y mol- «of-Sidej» Bona arrencada de l'Allack que
ment titulada «Tai Ciutat dc Mallorques?»
tes
queden arreconades, ningú se'n re- passa a 1 Apolinario qui a son tom ha
No us desconsoleu, per xó, sobti! «Qirolín»; Unió Jiacionalisia Radical
corda més, fins al dia que un leguld fa an en Sted que cshoota» a «goal* y
Els sods d'aquesta entitat que s'ínscri- pera explotaries en profit propi, les des- toca a pal. (Aplaudiments.)
l'obrem té un preu mòdic: cinquanta cèntims
en b Biblioteca de l'Avens... Jo, quo no soc gueren pd «Xampany íntim» que tindrà enterra pera tomaries a enterrar, comSe tiren mútuament dos ecomers.» L*Almés «fio un humil adroguer, temps ha que Uoc demà, a la vetlla, y que encara no plert el seu propòsit. Com que les lleu dcrson se lludx parant un directe dd
la tinc en la meva modestítsima lliberta. tinguin d tiket acreditatiu per assistirhi no responen a cap estat d'opinió ni a Allack. que's fa aplawfir en una hermosa
com també aquells no inscrits, que hi cap idealitat partidista, sentida amb en- arrencada. Se tiren un «free-kicfc» y «cor
vulguin pendre part, poden per tot avui tusiasme y fe, ningú se'n recorda mai ne» oontrals anglesos, que després d'una
EM REBUT «La BakmzM, p.riòdto set fins a Ics 112 de la nit, dirigirso a l'hostatge més.
bona arrencada, s'estadonen davant
b
mnnal dedicat a la defensa d Is ventv de l'entitat, Sant Simplid, 2, primer, qual
Pera Catalunya, lliberals y conservadors porta d d «Barcelona» contra qui tiren ui
són lo matdx. Si perjudidals ens han •còrner.»
dors dols mercats de Barcelona Trobem bé conserje està autoritzat per vendren.
En d cas probable d'acabarse'ls tikets, sigut e's primers, cap benefid hem rel'aparició d'aquest diari, desprès de llegir d
Bona arrencada den Rodtzky, y noi
els que s'inscriguin deixar la llur but dels segons: mai cap d'aquests par- «oomen contra'ls nostres, que aprofiteu
programa de veritat y justícia quo's pro- poden
targeta personal y l'íraport, a l'esmentat tits han defensat ni defensaran de bona pera fer un cop hermoslssim, que salva en
posa desenrotllar. Trobem escaient d titul conserge.
fe les nostres soludons nacionalistes. Un HeMey, tirant a «còrner.» Eh d batibull
que cncapsalB. ks Unies.
home no es un partit, com s'ha pogut que s'arma davant la porta d'aquell», pe.
U.
/
.
Jí.
J{.
del
disfricie
1
1
Que "la BalanTa» fassi just'-s te pesades
veure.
treure d kcomer» que's tirat per en Forns
y que en premi visqui Uar^t y pròspera Vidal
E l dissabte celebrà Assantblca general
No es cn Maura y ds seus que'n» d'im modo eapièndit, en Sted ho apro
l'U. F. N. R. d d Districte Segón.
són odiosos com a catalans; són tots ds fita per fer d primer »goal. de la tarde
Aprovats lacta de l'Assamblea anterior partits monàrquics y lo que representen
Després de tim-se dos «còrners^ contr»
y ois comptes de l'actual exercici, s'deho són. Els mals d'Espanya ve- ds anglesos y un contra d fBarcelona»,
Per excés d'original, retirem la gí peri ocupar ds càrregs de Junta Di- que'ns
nen dc lluny y són més enlaire.
acaba la primera part amb un b o a b a »
rectiva vagants por prescripció reglamenCom a .republicans ens seria antipàti"Crònica de Teatres,,. L a publica- taria
als senyors Brossa. Jordà. Pica, Bo- ca * la tornada ai poder den Maura y ddg dels nostres a la porta contriria.
rem demà.
mill. Bonavia y Antori, quedant, amb mo- en I a Cierva. Crdem an aquests homes. ï > i la segona part anotem una bona
atrn.cada •! - l ' A l i a t . ' a -free-kkk. coiv
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• En les seves èpoques beróiqucs. quan en
el banquet de la vida, en Lerroux no disposava més que d'una discreta taula de
menestral, fàcilment hauríem endevinat el
contingut del seu discurs contra'l possible
adveniment dels conservadors. Amb la
gentada agombolada als seus peus. plena
tíe fúria y neguitosa perquè tant debò que
a la sortida hi hagués una Bastilla, en
Lerroux, altiu, sec, ferreny, emperador,
hauria dit: «Bn nom d'aquest tros de poble que esti als meus peus, jo m'oposo
al govern dels conservadors. Aquest de
la cara bruna y ample, aquest adolescent
tíels uls grisos, aquest vell revolucionari
que encara porta al cap flaire de pólvora,
aquesta dóna de pits enormes y flonjos,
aquest de la cara dolsa que va llensar al
noi fora de casa perquè l i va sortir carií,
quan jo toqui a somatent, tomaràn a posar la cendra dels convents en el cel y
sang en la terra, l'usellarin y seràn fusellats. En Maura com en Thiers, podrà
tíonar ordes de que siguin sacrificats tots,
els llops, les llopes y els Jlopets, però
caldrà que ho fassi bé, perquè ells, estàn
disposats a repetir la frase heróica den
Dclcscluze an els versallesos: «Mateunos
* tots perquè sinó tomarem a comensar.»
Això hauria imposat més que tots els
isquívocs retòrics del miring del dissabte.
Aleshores, si aquest tros de poble s'haIrués posat en moviment, en Miaura hauria pogut tomar a reproduir aquell diàleg
històric del 89.
—Què es això, un motí?
—No, Sire, es una revolució.
Si en Maura puja, després de les declaracions den Lerroux, podrà també preRtmtar al seu governador de Barcelona:
—Qué es això, un «noti? /
—No. senyor, es una bullangueta lerrouKista.

Segona. L'apelació'l rei.
Tercera. La declaració de que no'» pot
impedir la jornada dels conservadors y
de que la revolució no es factible, sinó
la protesta motinesca.
Y bé, tot plegat, no representa això un
acte d'adhesió al pardt lliberal? Tres anys
porten aquests en el poder, en esterilitat
absoluta, havent arribat a tenir èpoques
de repressió violenta y n'obstant en Lerroux, els exalsa. Faltaren al seu programa anticlerical, no dictant ni la llei d'associadons, ni la reforma del concordat,
y en Lerroux, aplaudeix. Se negaren a
l'indult del darrer sublevat per la República, del fusellat mariner del «Numanqja»,
y en Lerroux, aplaudeix. Quan les vagues
de 1911, la forea pública, deixà extesos
en mitg dels carrers an alguns obrers, y
en Lerroux, aplaudeix. IA. Barcelona, una
colla de sindicalistes foren empresonats
com a pressumptes vaguistes, romanguent
en la presó vuit mesos, fins que foren
llibertats per sobresseiment del sumari,
y en Lerroux, aplaudeix. La guerra de
Melilla ha tingut amb els lliberals, idèntica representació que en temps dels conservadors, y en Lerroux, aplaudeix. Els
carlins, han crescut com mai, triomfen,
maten republicans, fan sonar les seves
cometes pels carrer», com si don Jaume
estigués a punt de tomar a entrar per
Vasconia; el Centre Tradicionalista, ont
llueixen les seves boines els joves dels
requetés, confirmen l'obra dels lliberals,
y en Lerroux, aplaudeix.
No, no es l'odi als conservadors lo qus
fa moure an en Lerroux, sinó l'agraíment
als lliberals, aquest agraíment que li ha
permès posar pont de plata al projecte
de les Mancomunitats. Si actualment governés un ministeri conservador, sense en
Maura y s'anunciés la pujada d'aquest, en
Lerroux no's mouria més que lo extrictament necessari pera contenir els rerels
dels seus.
i
1 res declaracions substancials, sostenen, Es un agraíment aquest que li permet
com un trípode, el diBcurs den Lerroux.
fins acudir als peus del trono, pregant qus
v
.La ,def«w· íeta dels lliberals en Romanones. permaneixi essent primer
> ^obre tot den Romaaone*.
ministre. De quant emsà'ls republicans aca-

Lri.mera·

H

"El
t r a í «Barr^Iona». Un »íroal» y «of-sidev
>At: l AIlack, seguit d'un «còrner» contra'ls
• i i í í k · s o s . Sefjueix an aix/> un complc-t domini dels MMÍMÍ que bombardejen U porta dds blancs-vermells, que deftnsa colossalmcnt l'Aldcrson, ajudat pels seus
«ba<ks.j.
Unes mans involuntàries den Rositzky,
maniuen cl segón «írcc-kick» contra h catalans, que es tirat sense conseqüències,
t l «Uarcelona» fa el segón y ültim «goal>
d un «sh<X)t» den Steel, aprofitant una passada de 1 Apolinario. (Ovació delirant.)
Els anglesos ataquen amb íuna la porta den RefLé que póra pilotes penllosísBimes. No obstant això, acaba el partit
Bense que hagm pogut fer un «goal.»
ÏEis nostres ahir desenrotllaren un joc
com ntai haviem vist.
Els davanters demostraren gran combinació desfent totes les dels contraris,
y atacant amb fermesa el «goal* contrari.
Ahir. encara que tots se distingiren, hi ha
que esmentar a l'AUack y Steel.
La línia de mitjos superior. Lo mateix
hem de dir dels defenses y en quant an
en RcAé, colossal.
D(ls angksos sobressuniren l'Aldersoa,
defenses y en iMorgan. Suptrior en Bowerbank en la línia de davantera. ;
,
[Ei «j-eferee» unoarcialíssim. f i l

ml d'i I
Com anunciàrem, ahir va maugurarse'I
ferrocarril que aiuri de Barceioua a AUrtorelL
Com a resultat d'aquesta reforma dispodaran de medis rapiüs de comunicació
amb la nostra outat un bon nombre de
poblacions que se n reien mancats, y el
districte judicial de Sant Feliu serà 1 que
tindrà més Imies do ferrocarril de tot
ÍEfipanya.
Vegis, sinó, els següents datos demostratius: en la Unia de Vilafranca compta
amb 46 kilómetres de via, en la de Vilanova amb 36, en la d'Igualada amb 13
y en la que's »a inaugurar ahir, 28'700.
De manera que comptarà amb 120 kilómetres de línia, fèrria y no quedarà en el
citat districte cap poble menor de mil
habitants sense estació de ferrocarril.
L'estaèió de Barcelona està situada a
Hostaírancs, a l'entrada de la riera de

tel xa conducta y d regiran els mateixos
homes d'abans.
Més radicalisme en d sentit republicà y sodai: els quel demanaven han
hagut de reconèixer que no calla proclamarlo perquè ja estava pro-lamat en
l'Assamblea de constitució.
Més aedó expansiva fora de Catalunya: això dependirà. ara, com dependía
abans, dds homes que hi hagi disposats
a dedicarshi.
Constitució de comitès de Conjundó
republicana socialista dintre de Catalunya: això ho decidiran els organismes
locals y ja s'ha dit que en alguna població se n'havien constituït sense que'l
Consell Nacional ho hagués privat.
Conducta dds directors del partit: ha
sigut aprovada la que ha observat el Consdl en d temps del seu fundonament.
Els a dir, doncs, que tot lo que d'ara
en avant fassi l ' U . F. N . R. dependirà
de les iniciatives, de les energies dels
homes y de la quantitat y de l'entusiasme dds afiliats al partit; exactament com
toc lo que s'ha fet o ddxat de fer fins
avui, ha estat solament supeditat an aqudles dreumstandes, que no depenen
ni de les idees, ni de la voluntat, dds
directors.
Hauran vist, doncs, aqudls correligionaris que no estaven satisfets de l'actuació de l'Unió Federal, que'ls mais de
que's queixaven no eren efecte de la manera d esser espiritual del partit, sinó de
la falla d'energies, de la falla de gent
disposada a treballar en d sentit que ells
desitjaven; tal com nosaltres haviem ja
afirmat.
V en quant an aqudls, de dintre y fora
de la nostra localitat, que havien posat
esperanses en un apartament del Nadonaiisme, s'hauran pogut convèncer de que
la nostra Unió es deddidament nadonalista, tant com republicana y federal. Un
assambldsta, que va sortirse de tò, atacant, de certa manera, els sentiments nacionalistes, va donar lloc a que l'Assamblea demostrés la seva simpatia tant pd
cant d'«Els Segadors» com pd de «La
Marsdlesas, y d president, senyor Corominas, amb energia y bones formes y
assentiment de l'Assamblea, va indicar
la porta oberta an els que no estiguin
conformes amb les expansions dds nos
tres sentiments de catalanitat y de llíberalismej»
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ris locals, no més ho van publicar ds dos L m., el alcalde dc Zaragoza, César Badel «trust»—aquí també padm un trust llarina»
periodístic—que sempre s'han distingit pel
«La felidtadón corresponde a ustedes
seu patrioterisme cridaner.
lo mismo que a ml, porque tenemos la
Però els diíiris de Madrid ho van agafar hermosa dicha de ser espafiolcs. [Viva
pd seu compte y ho van inflar. I n d'e Is Espai'm l>
•
ho titulava: «Zaragoaa no cutiende el caHaveu vist res més altament ridícol,
talàn.»
niés lamentablement ridícol?
Es clar, anant la notida a Madrid, no
Qui ha insultat a Espanya per escriure
mancarien incautes que piquessin y se un ofid en català? Perquè s'escrigui aprestessin a fer de comparses d'aquesta quest ofid en aquesta forma han de felicomèdia. Y van sordr uns quants senyors dtarse d'haver nascut a Espanya? No
que van enviar uns telegrames de felici- sortim del nostre apoteosis.
tació a l'arcalde. Un diputat a Corts l i
A que ve, sinó, sortir amb aquestes
diu:
(
etiegaÜades ? A qué ve cridar | Viva EspaifcVCuy bien; pero que muy bien. .Te 1,^1 lant sense solta?
abraza tu mejor amigo, Pcpe.»
Hauriem comprés les exdamadons si
Igual que si's tractés de «jalear» a un en l'ofíd s'haguessin contingut atacs a
torero. Y uns senyors, uns bons senyors Espinya. Però se limitaven a demanar
que viuen a Buenos Aires U ?) se n'ente- diners pera un monument.
ren tot seguit y n'hi envien un al;re proCom si encara no n'hi hagués prou,
testant de la «insolència bastarda.»
després l'arcalde invità als reporters y
Havèu vist com ha anat rodolant la ell mateix va brindar per l'acte que havia
bola de neu y s'ha anat fent grossa? portat a cap y encara està enviant notes
Doncs bé, seguiu, seguiu, que encara dura. als diaris copiant més respostes.
A l'arcalde, la glòria el cega, y agafant
Flaqueses humanes I Com ens deixem
una ploma escriu aquestes respos es:
arrossegar per elles, sense mirar els pa«Mis distinguidos seftores y compatrio- pers ndícols que fem.
tas: Me complace mucho la fdicitación
L'actual arcaWe de Saragossa deu veuque ustedes me envian, no porque yo re en els seus somnis una estàtua cololo merezea, que no es asl, sino porque cada entre la d d Tk> Jorge y la de l'arcl'.a me trae una manifestadón de sentido calde de Móstoles, amb una inscripció
amor patrio. l,a felidtadón corresponde que digui: «Al heróico ddeusor de la
a todos los que hemos tenido la honra integndad de la pàtria.»
de haber nacido en nuestra querida Nal ML TRILUA Y ROSTOL
dón. Gritando un fuerte |Viva EspaAal
saluda aíectuosamente a ustedes y L b.
Saragossa 27 X11-13.

L'homenatje a l'Ignasi Iglesias
El lunch del Mundial Palace
Sigué una gran festa la d'ahir y una
jornada que de segur no oblidarà d nostre dramaturg y poeta.
El poble que ell estima tant s'aplega
al seu entorn y l i feu ofrena dels seus
sentiments d'amor y de la seva admiració. Eren dnc-centes, sis-centes, les per^
sones que en d sumptuós saló se reuniren pera homenatjar al poeta? Això no
importa pas gaire. No baixarien de totes
maneres de dnc-cents els reunits. Mes,
lo que cal fer notar es que aquella petita muldtut estava identificada amb la
obra de l'honrat home y d d dramaturg
català, tot cor, estava identificada amb
la poesia y d teatre de l'Iglesias v així
ho demostrava ovadonantlo y ovacionant
a tots ds que parlaven de l'obra iglesiana .
Representacions de tots ds Centres de
l'Unió Federal hi havia en l'acte, però
també hi havia representadons de moltes entitats que no tenen res que veure
amb la nostra agrupació política. Vol dir
que l'homenatge tingué una plenitut catalana, que's feia a un artista català, sobre lot.
Entrels concorrents vegerem als senyors Apdes Mestres. Conrad Roure, Ribera y Rovira, Enric Morera, Alexandre Plana, d diputat provincial Sansalvador, Pompeu Fabra, Tor des Eures, Pere
B. Tarragó, Roig y Pruna, Nicolau Juncosa, Mer y Güell, Cases Carbó, Gatuelles. Roig Armengol, Francesc d'Asís Planas, Francesç Layret, Martínez Gras, Fre
deric Rahola, Massó y Torrents, Bo na via,
Marti Giol, Antoni MuntaAoIa, tota la
redaedó d'EL POBLE CATALÀ, y altres y altres...
Al presentarse l'Ignasi Iglesias, quan
d saló estava gaire bé ple, fou rebut
amb una ovadó entusiasta y pexllongada.

la vttt empresa oteitube per fof lo tfut
valpii
i
i
£1 inofunïenl del teatre cata'd qne vos
aixeque-u, sempre 'rowrà en mi un bon guardador 8 prear dels " « u . anys.

La supressió dels consums

B a t a l l a p e r d u d a p e r l'Ajuntament y peis
ciutadans.-Els lerrouxistes de brasset de
a m b drees, v o t e n l a c o n t i n u a c i ó dels corv
s u m s / T r i s t e s p e c t a c l e dels pseudo republi.
c a n s fent el j o c a n els mauristes.

Segueix la tercera jornada
Les den Jnncal
Sc rebutgen, entre gatzara, protestes y
rialles, una sèrie d'esmenes den Juncal
al capítul d'Instrucció, y les quals defensa d seu autor en llargs discursos.
—El
senyor Carreras Candi presenta
una esmena demanant 5,000 pessetes de
subvenòó pera d Congrés de Geografia.
S'accepta.
—Se'n rebutgen dugués den Juncal, una
demanant subvencions pera ampliar pensions d'estudis a l'extranger, y 1 altra pera que's redueixi a 5,000 pessetes la subvenció de 30,000 a l'Institut d'Estudis
Catalans.
Per cert que al defensarse la primera
se promou un escàndol enorme, per calíficar el senyor Juncal de traïdors als
que votin en contra.
Diversea
S'acorda a proposta d d senyor Serradara que continúi la subvendó de 4,000
pessetes a l'escola de colorit de Llotja.
—Se voten 10,000 pessetes de subvend ó pera les cases barates.
—Se rebutja la demanda de 20,000 pessetes pera l'empresa del Liceu.
—El senyor Ripoll proposa, en Juncal
protesta y d Consistori disposa, destinar 25,000 pessetes pera comprar obres
d'artistes catalans.
—Se rebutja l'esmena demanant 5,000
pessetes pera d Congrés de metalúrgics.
Y ja tenim an en Juncal esvalotat novament, promoventse amb tal motiu un
gros escàndol.
—Són les dnc de la matinada y el
vocal no regidor senyor Sierra proposa
que se sospengui la sessió, lo qual no
es acceptat.
Pel teatre català
Se presenta nna esmena firmada pels
senyors Muntanyola y Pich demanant
que's destinin 30,000 pessetes a subvendonar les millors obres d d teatre català.
En votadó nominal se rubutja per 33
vots contra 26
Ete • a · t j e ·
En el projecte de pressupost hi figuren
suprimits els metges aupemumeraris tnunidpals. En virtut d'una esmena que s'aprova demanant 30,000 pessetes pera aquesta partida, se reposen.
També s'acorda mantenir les llerado
rer
Altres
El senyor Vallès y Pujals impugna esmenes demanant auments pera el personal de Govemadó. S'acorda mantenir la
consignació.
—Se concedeixen 50,000 pessetes a
l'Hospital Clínic y se fixen en 70,000
les consignacions de beneficència.
—Se manté la subvendó al Patronat
de la lluita contra la tuberculosi.
—S'acorda la creació d*un càrreg de
inspector de suminístre de medicaments
devent ésser farmacèutic qui'l desempenyi.
Sos peni ld
Es un quan de vuit d d mati quan
molts vocals diuen que no poden aguantar més y prenen actitut de retirarse.
Aleshores l'arcalde sospen la sessió fina
a quarts de quatre de la tarde.

^ « • • « « « • • t provincial
En el pressupost sVunwjnta <•„ ofiO ^
y pica de peuetes d continguni DroíbJS
Él senyor Uuhl protesto T a i l ^ No S
ser, diu que lo Diputació pero ler ü n J r
supost de !u«s svprofi i de lo sHuac- é ^ ;
y peiilioeu de 1 Ajuntament y Ij aiu.^c
el çupu de contingent provüicüd Si a m i "
dmeus haguessin «fanar a enriquir t i
•
tota, jo no diria rés, peró avui no c / ^ f
jn que ta ntevn paina, en lo quo «j
nactonal, no s'en gudlrà gens dd n » » !
nostre.
mQi
Jo protesto y demano que consti en una.
ds
to to oonducln de la Dipuiadó, qi*. DJf
mai barrera en• ds auments <fcl O Q M U ^ ,
provincinl
El senyor Juncal: Aixó es la Mnjioomuníu.i
(Extmnywa en tothom )
w'
Ei senyor Uuhl: Y cà, homel Aixó cs mv
terior a la Menoomuniíat.
Ei senyor Prch defensa a to Diputació lo
mateix la l senyor Muntaflda, qui diu
aquefa caporoció emara hauria pooui au
mentor més d conrtn^it
Reelificn l senvor Uuhl dient que no sia
ocupat, ni en e.ogi, ni en censura d< l'obn
adminBtretiva de la Diputació. He nrotesIBI, diu. de que sigui f'Ajunlamonl el irui
tingui de subvenlr els (fispendis 4; luxe de
aquoüa aisa, quan aqui tenim délicit obrumador. Ademòs, dhi, d l dret públic s'a^iqués a Espun)*, oom s aplcaf privat, estípieu segurs que to Dipuiadó QndrLa jma
buireira e n !a eeva constant progressió a laumentor cl con'ingent Peró com quol drol
púKic es una martinaila, no puc ler rés
més que fer constar la meva protesta, do
que no sigui per to meva palria, s-iuó p j f
un otgmisine artificial, creat a espatlles da
fa llei que va e-quarteraria, que serveixin éli
dineis de BaroeLona.

—A la Joventut Republicana de L l d Ribera y Rovira
L'ai te de l'inauguració constituí un a- da s'hi va edebrar reunió de Junta DirecP»rla
en
nom
dels
cen-res
d'U. t . N R,
tiva. Amb aquest motiu s'aprofità l'ocaContcixemcnt.
Goiiiensa dk;nt Ei nusjx- panit eslà joiós
sió
pera
que'ls
delegats
que
assistiren
a
Hi estaven invitats les autoritats locals
de tenir emre nc&duvs un home de les virl'Assamblea de l ' U . F. N . R. donessin
y la prempsa.
tuts morals y iníelectuals dd nostre amic.
A un quart de dugués de la tarde, el co»npte dd seu resultat.
L'Setè ce sete dWnor per aquest home
Heusaquí
com
ne
parla
nostre
estimatant atacat. EJl en els sous drames porla
bisbe senyor La guarda procedí a la cony In posteiiiat haurà de Uegü- les BCVCB
sabuda benedicció del nou tren, el qual dfssim confrare «El Ideal»:
obres pena saber de nosaltres. Ell ha sapise posà en marxa a dos quarts de du«Los senores Estadella y Torres expligut honoror te nostra l.engua com d primer,
gués,
i
i
i
caren la labor realizada por la misma
mentrw íete art. Ell es una derooslradó de
Pels vols de l'estació hi havia una gran (l'Assamblea), en la que tan eficaz y brite no tra dvilitzodó, com l'hoihena;^ ea la
gentada, que saludà amb aplaudiments la llante cooperadón tuvieron ouestros dedentohtinció de lo que l estimen y la nostra
lega dos.
més viiil pro.esta contra Is que, han clavat
sortida del nou tren.
A poc a poc se va lluny
urpes y deuia ea d sai oor generós.
Los asistentes aprobaron en un todo
Zn aquest hi anaven les antoritats. repreA
un
quart
de
vuit s'entra a! pressuposi
sentants de tota la prempsa barcelonina las conclusiones de la Asamblea, hadend'in^essos. Com se veiL anem a pas de
do
votos
fem
entès
para
que
la
Unión
El president de la comlstlò
y un gran nombre de personalitats. EJ
lortu^, peró, qué diantre I ja arribarem, que
reporter no pot donar repòs al llapis y Federal y espedalmente su Consejo geamb palla y temps maduren les neepecs.
El
president
de
la
comissió
d'homenaifl^
a
DO'S cansa d'apuntar. Recordem als se- neral, sigan con fe y entusiasmo las orienSe dona compte d'una pia d'aquelles ja
continuació llegí un bou escrit treball, oTusiu
aooKtuniades Instàncies protestant d'impca'os
güents senyors, encara que segurament t ad on es que en el senüdo político se
a i acta
Uibuts. Aquest any n'hi ban més, pu g s'hi
incorrerem en omissions: Ei governador adoptaron por la misma.*
n juntat les que van contra Is suslilulius dq
Sinchez AnWo, el capità general senyor
Frederic Rahola
consums. '
Weyler, l'arcaVde representat pel senyor
Totes son rebutjades
Brinda m hooor de l'Ignasi Ig'ostee autor
Vives y d president de la Diputació pel
d'*EM
Vdls»
«Les
G
e
r
c
e
i
;
que
amb
al
teu
Ela c o t x e m d* tan
•enyor Tansana. el b^be senvor Laguarda,
teatre ha lot obna catabna y so-1 I
En Domènech defensa una esnvna demaPresent
el senyor García Faria, l'inspector de poEs mol hermós veure que l pobiu honora
nant que s rebaixi lo consijjial com a Iribul
lida «envor Martorell, el secretari particuAmb goig he vist vostre artide «Alds seus portes y ertistea, aquí ont els artisa ootzes de luxe y automòbils. En el preslar del senyor MïIIàn Astray. senyjor E3oi moina espiritual», publicat en E L POtes no poden viure dd seu trebidl.
supost hi Ignnn unes 500 mil p sscl's que
Hemàndez, els senvors N'úflet Arenas, a BLE CATALÀ d d dia 28, y l'he trobat
Diu que gosa de veure aqu^ta festa en
es demana en l'esmena siguinrebaixadeso
companyat del quefe d'Obres públiques. bell y corprenedor, com no podia menys
que s'agermanen tants bdls sjiiments de
275,000 pessetes.
art y peiria, acaba exdanunt Loor al poeta I
Segimón RérpWe, Mhrtfnet de Diego, Her de serho, sortint d'una ploma tant forta
La dekoaa 1 seu autor y la odmbW d 9-Tiyoi
nàndez R^ípide, Runskorosky, Lacierva. com la vostra.
Roail
director peneral de la Companyia, MlarSe rebutja l'esmena.
L» Franceac Layret
L'he llegit y rdlegit amb ver plaer,
tfnez de Dieero. Lópea Casanovas, Gela- y això motiva que us endressi aquesta
Sena discussió
Aquest homenatge) e un dds noelnee poebert, Ruir, Mhriín de Foronda. Falquis. en nom de l'Esbart Català de Dansaires,
Se Uegdxen y s'm proven ds oapliuls d'intes cnlelra d poble,
Comet y Mias, director de \ J I Maquinista, d d que me n'honro sentne membre d d
gre&soB, ddxnntso pera discutir «ksprés, os
Elte son els que duen d nom de te nostra
l.loberas. metpe de la Companyia, Car- seu Consdl Directiu.
substituliue de consums.
Catalunya enllà de les trentena, que s k> que
les Muntadas. Marti. Cabestany. Ferrin.
ta ate pobles grans, espiritualment
Aquesta entitat, que jamai s'ha negat
Junov. l-luis Wander. director del ferro- a cooperar a cap obra benèfica, com
Ves, amic Iglesias, que haveu encarnat amb
ob vostres personut^s, 1 home y la lerra
carril Central Català. Nards Amieó. engi- ho demostren ds actes a benefici dels Adhesions
nortra, us mereixeu aquest homemtge. EJ
La traveta
nyer de camins. Sàneher Casanova, se- pescadors, dels colèrics d d Vendrell y
Abans d'entrar als parlaments, d se- vostre nom ouedarà en te nostra historia,
cretari partinilar del senvor Zorita. D'iràn d'altres, podrà negarse a organitzar cap
FlrraMa pur I s tquetnee p-ades—amb la
sabrà amb les vottrea creacions l actual
aquiddó d aqudi regidor, ds dinistiiS han
y Ventrxa. Ventura de la Ve?a. Bnlate. festa pera aliviar y fer distreure la disort cretari de la Comissió organitzadora de que
moment
de te pàtria.
l'Homenatge,
llegí
la
llista
d'adhesions.
oriibut a ser quatre grades—«c pnscnUí una
RamiSn Mtontairut. Xavier de Sales. Anírel dds pobres infants que tal volta no han
El President de te comissió dona mercès
proposició demanant que's rebuijin ste subsRo^ri^ueï. Soriano. S'ihirachs. quefe de sigut mai acaronats per cap mà estimada ? Són les que segueixen:
a tothom y diu que queda ambat l'acte.
(ilutius de oon uins l.ximLse una quaiitilul oe
Emüi Cuamobuns, Es·Joí Artíslic, CBtu- Peró «Is cnmurren!; a peu dret, denenen
l'Airlrníni^tradó. Salustiní. enginyer de la
Desde aquest moment ens posem a dis- lua}» Nov^, A. Rovua de Vich. El Teaje
Ingrés
per ami est impost, acuilinise a la fcCompanvía. Rorfier. secretari de la Com- posidó de la Casa de Caritat pera doqua parli l'itoa^oauGi t t í d dlaaci, parla
cuíiBl de pròrroga
panyia. Farreny, quefe d'Erplotadó. etc. nar hi una audidó de danses de nostra Caatij Tfcrrégó y Romeu, La L»eim CataEl senyor Ven ura demana ois HrmanU
lana, iJau Aiu.ioense, «El Progr&o», desant
Ignaal Iglesias
que primer deixin dÉsouir la dds vocais no
terra, presentades amb tota propietat, en- Andreu, Agrupació Vida do l'A. de S. A.,
Fou triomfal el pas del tren per les tusiasme y voluntat, tant per part d d Agitt.itu'ió roc Nou, ideen Flors d» Cingle,
Diu que no volia aooep'ar atfuest homeesraooTjs de Bordeta. Hospitalet, Corne- nostre director folklòric, l'Aureli Cap- kiein Els Novdis, J. Pou; v Pagès. Asso- natge
^V^efcte proposa sospendre to seetiòv ijue la joventut li propo-ava pn
llà, Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló. many, fins a l'últim dds dansaires, pera ciadó dds Chors den Clavé, Es « l i Verí, acte ^'riós,
son
tree coarto <le vuit—davant de que no
que éll no pogué accep.ar.
serd posside acabar la dboussió al»» *
Sant Vroenod els Horts, Pallejà y Sant poder donar més distraedó y sentit edu- Verdo Es u oio, La Lira de Sfcnt Andreu,
Si rés me mereixo, |a vimiràn aires que
soper.
Andreu de la Barca.
quadre esiènic del C. N. R. de Grac.'B, teràn per ml tot lo que sigui necessari.
catiu als infants que bé prou ds manca /ordi
Algunsregfctoras'hl opo-en.
Morera.
Mari
GioL
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dd
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l'oro
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no
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abandonar
ais
joves
H
El vefnat sortia en massa a rebre al conèixer quelcom de les costums de nos- Agiupodó Art Jovie, C A. D. C, v l ' I , SecParla contra l'esmena el senvor L t e i ó (w
evi
tant
)o
v\A
y
veig
ai
copiar,
puig
veia
fren, anlaudint amb entusiasme y fent vo- tra aimada Pàtria.
fa CBtóïca d'aníIrregimentr ria, ja f.uc ^
dó de E. y P. d d maWx, Martí Peiàn p <,uo ells volien homenatjar a's que ja Do
leiar els mocadors En algunes estadons
Nosaltres tenim en projecte no sols fer Griera de Sabadell, Pnig Pujades de Mgue- som joves. Es a ta glòria pera ml.
Ja no ho sabem ont érem, perquè això .'Uita no pot més que modi icar paridc*
hi havien bandes de música que rebien als aquesta festa a la Casa de Caritat, sinó raa, Uuis PI i; bus, de Leido, «Empordà lep w ó no donar orienacione. ni aprovnr jroS'ha <'it an aque&a lampanxa que jo he realment es inaguantable.
p^kàons que després s'haurfen de Irasi.aexpMidonaris als sons de l'acostumada que volem feme altres a la Casa de Fa- derak de HpU-Tas, Foment R N., diari. tet en pixS dd teatre enteli que ho l^a per
. ,
Manca Reial, que diuen que va tant M mília, Assil Duran, Presó Model y al- Foment y nunorfa nacional ia» renubllciïna odi, pcr(,ué com a drama urg havia i repas- Sols sabem que a dos quarts de dnc «tor gtobelinont en d pres«i)0sl
de la tarde dd diumenge tornem a reco
de
Heus,
Joventul
A«:onom«ia
CataJama,
«Sd
Per
això
demana
y
exigeix
que
«'g"1
^
pera aquests actes.
I
tres llocs qne també hi manca l'almoina Ixento, óo Sant heliu de Llobre^nl, es tlr- sat, DeBiüer.tiu alxA, jo us ho demano; mai mensar la sessió.
pnerisupost d'ingressos dis-u;it PtirWüllFil„
en el n*u oor ha cabut d més petit odi
Les autoritats locals saludaven a les de espiritual que vos demaneu.
man's de la Colònia Sedó d'Esporragnerat - Diu que no s'empene'idx de la campanva
Se rebutja per 42 vots contra 8 una pertkla, >» quo sols en tes vo'a'ions ds*"
Barcelona, oue anaven en el tren.
Ens plaurà molt que siguin altres que Escola Oroónico de V ü o n o ^ A er<u de que
esmena den Figueres que demana 5,000 mateixes pot d pres u.ost ésser w*^' " ;
ha
tet
en
pró
dd
teatre
Catd4
y
per
lAquest arribà a Martorell a les1 ISIS. també recullin l'idea, y tots plegats fer- (dem, Centic Catdi d ídem. Or eó Vilanoví,
Atucfl regidor demaro «ruc se **™£Z
lo tant de Catalunya. Es pera mí In glò- pessetes de subvendó pera la Junta de
•orrint de nou pera Barcelona a les 15'30, ia en benefid dds homes d d demà.
A Rubió v Lludi. Toen tes entilats de l'Ü. ria més gran
to sessió pera repéndreto desfés de s"^Emigradó.
arribant an aquesta dutat a les 18*30.
En votadó nominal ea rebutja
Permeteume que fineixi la present; mes P. N. R. de Bar dona.
Ensnlza d nom de Ca a'un a y de» poble —Igualment se rebutja una esmena del
IA la nit, la Companyia «Camino de Hie- abans us endressò la més coral fdidtaSe rebé oderaés, una cOr n de don Pere el qual creu que no s'iia d'abandonar mai. senyor Esteva demanant millores pera el
Sense sopa'
rro Nordeste de Espafta*, obsequià als d ó per vostra iniciativa altruista y digna CoronUiws.
No es obra d'obcecat la ineva obra. Si cap personal de l'Assil d d Parc.
Comun
l-enorme
«s
upidesa
de P ^ 0 ^ .
Invitats y a la prempsa amb Un banquet de qui l'ha creada.
La Comtató ha teí a mans de l'Iglesku parsula d'odi pogués haverlü en lo dit per
—Per 44" vots contra 15 se rebutja l'es- ta sessió, sense anar a sopar—o s:^ii i-i t .
Un
dofiiment
Urtnat
pd
president
accidental
que tingué lloc en d Grand Hotel. Hi
Per l'Esbart Català de Dansaires,
ml. que no ho crec, les dono per re'üades. mena demanant aument de 20,000 pesse- per lam—mudi regi<tor ddeiMa ia pioi^»"y 3» ro'ari de l'Esbart Casalà dc Etansairesl
assistiren prop d'un centenar de comenPeró, jo en aques'a ra-npanxa, me be tes en la consignació de l'Assil d d Parc. dó de tes quatre podeu.
JOAN
LLINÀS
OL1VEULA
pd
q
u
i
«'anomona
a
ITiomena'»)
Sod
de
sals
i
visí
soi abandonat y potrer en alnms mormm
Discursos
—Després de parlar d senyor MuntaHonor Dit do-unent no's pogué llegir du- ments
Ciutat, 29 desembre 1912.
m'he semk de'dlir. en ac ue la acli- nyola
La taula presidencial l'ocupaven els serant l'arto, per hnven», de moment, ex- ut meva
en
contra
y
d
senyor
Pich
en
pro,
El
senyor
Ltadó
nepetdx
que
es
«"^
que se'n pot dir de dignitat hunyors Zorita. I cm as i Girona. Lalieuse, Wey
Iravíat l
•
s'acorda desestimar l'instància dd senyor mttet votawr rebutjar o apro ar en
mana.
>
|
i
ler, Laguarda, Enlate, Sànchez Anido, Jano part d Un pressupost. Recorda «InGarcía
Faria,
que
demana
l'indosió
d'una
Eatlmemln to terra nos'ra com B catalans
sa na y NÓftes Arenas.
,
certa ocasió se rebu ja la totalitat de
Ofrena d 9 I'Àlbum
y com a homes u l'·ersols, peró sempre amb partida en d pressupost pera pagar la su;>n8t y enteulal neours, iriom'oren «'' ^ ,.
El menú fou esplèndida y exquisidament
seva
reclamació.
varen entautarto. Y tlnguia en comptó q''^
•errit. Tent honor a l'excelant cuina del
E3 president de La mo'dxa comissió anun- rara (l'w nrerne. ppesenlemnos i avant dd món
Transferències nou pressupost que's vol ter apiuynr m ^
rfe quo l'emlnenl Apdes Mes r«s iarà m- tnl oom som que no se'ns pugui con'ondre.
Orand Hotel.
Esílmem
d
nosa*
teatre,
i
f
dl
'rai
assa,
no
trega n l'igtcsias de l'&liu n amb les lirmes
'An aquest capítul s'hi presenta una es- uucre est* redocW per capí: u Is, urlioteS P"
Durant d banquet, un quintet amenitzà
dds seu; t»:lmimd >rs, essent oail ides aques- es iulpa de causes ex'crnei. sinó de que no» mena destinant una quantitat a pagar illu- SSm J tari'es, y segons la l d , sols a cim^
l'acte executant escullides composicions
tes porsulce amb visques y npfcmdimente aires no som encara prou idealis'es.
an aques a pauta, pol dfacoliríe.
•
musicals.
Som, si. trefa Hadors, comenta |s, peró minadó pública.
Aquests darrers dies, ha vingut a torbar sorollosos.
Aiun.ía
segilïdaniient
una
pr^P*''^,:
ci
S'hi oposen ds radicals p d motiu, se
A l'hora dels brindis, s'aixecà d senyor la pau de la ducat un fet insòlit, resorgint
lament ei dibuixant exquidt y poeta hem ifésaBr més homes de ideils, amant» de gons diuen, de que aquella consignació ddental y p r o M * dto qne se ^
"per
Lalieux, qui llegí un ben escrit discurs, amb tal motiu d patrioterisme de galeria seSe-íSMc
l'nrf
v
de
te
ÜTera'íira,
Sobre
lot
erec
que'ns
dirigeix an* nnnaules emocionades poe* u dret de dtocuUr d pressupost parii-a r
•eguintlo el senyor Zorita, que pronuncià que tan ridícol està resultant, y donant ta y on nom de la comissió y de tots li txiroliém mesa com a poble que som en- està destinada per acord consistorial a
Un breu discurs brindant per la prosperi- motiu a un arcalde amb ànsies de popu- ofereix l'tíbun, Uegintll seguldammi d per- cara pe*, en que l'enveja, té tenies arrels. subvencionar establiments d'ensenyansa.
^An^ac»**!» proposfció lncidlen»l & *
Procnim tota, que tothom treboHi y en la
tat de" la nova empresa.
<
Els senyors Muntanyola y Rosés afir- mana ta dis-ecaó per porlides.
^ de|
laritat a aixordarnos les orelles amb els gamí que l'aromfarun. i
de to crf'Sn bemho sense sanva y amb men aleshores que lo que volen els lerLa paiwik d© 1 Apdes y la lectura dd hora
iTots foren molt aplaudits.
E* senyor l-lu'.í «xorda *J?>S%*% de
seus crits de tenor desafinat.
serenítet
pensnnt
oue'l
que
ha
creat
uns
rouxistes es subvendonar amb 70,000 pes- «nyor Mir, a la qud s'hl ha "''/.«-f'llho
mereixen una ovadó tormidnbJe que
Ea d cas que la Diputadó provincial de pergamí
setes els seus casinos polítics.
reruny en k vda de la gran oiK peró obra M ha posa' dolors y carinyo.
dis/u ir so^na v le^iment ta qüe»^ ^
Barcelona, tal vegada equivocadament, va ds apl-u'i'iwta «e ton més sdxordtidoa
Jo Wic trancwl; he dlf molles errre. que
oíxf s'arma un debat en d que intervenen arWri per arbflrt
M mil»
enviar un ofid a l'arcalde de Saragossa, quant d poeta dd pobe y el poeta dels VOMB y m'he des'ogat. No crec ha er oU* dsY senyors
Mir, Carraté y altres regidors.
SI s'ha d-apUíor o no ta dc
iV
demanantli que contribuís a la suscripció gnome y la nauradeas s'alvussen emoció- a nlngó ni mems aqued era d meu propòsit
Nonunubnem so vola 1 esmena esssent a- dó hi ha d'haver una majorfa T*;,
nfla.
Acaba
remerr»
t
l'ho
mena1
ge
y
l'entre
pera l monument a Mossèn O n Lo Verdaper 55 vots contra 17.
pui. ddxant en Waoc 1« partides Je - . „
tsa de rdbuTi y amb pamu'es de gran vo- provBda
guer, redactat en català. L'arcalde, al romEl
senyor
Mir, fa constar en acta l que no u ius, y oledioies totes en ^^n v. V . , ^ ;
da
dona
tl
al
seu
be'l
y
vibren*
parlament
pre'l sobre va comensar a llegirlo y al Els p a r l a m e n t s
culpa de 1 Ajuntament si aquest any no proposi ió InddBnlal demanant lBW
La concorroncVi omdóna y n dama a l'in- es
oobieo la subvenció'ls ateneus obrers y cul- a la pròrroga.
veure que no estava en castellà, va orde,L·matíèI"6
rfgne
drama
urg
al
que
ois
ulfc
l
i
brillen
de
Fet oi sflend s'niseca a parlar d velt drac goig y emonó.
turals.
nar al seu secretari quel retornés, dient
UmSà, d senvor Ven ura té , ^ ^"'«nlc—Amb
motiu
d'una
cmeaa
que
demana's
que no més admetia documenta oficials Badar
Nombroses perdones pissen a Wvi'arto. dew osi una quantitat de la consignació de prlmer se resolgui d seu pr»» 6'"'ger reDc IVEmpordà Federal», de Figueres: redactats «en espaftol.»
bi en c't^nes esmenes que P 0 ^ . : , , o 0°
L'ante s'neabó a tes vuü de la ta He.
Conret Roure
oréatts y amerlisaciaDs. pera pcuçir cridit?
^
Al venir aa aquee*. atie—dfu—recordo les ^To's eJ» demés oradors qup par'aren sV- reconeguts, d senyor Mir formuto una do »'!n orieTde l'essumplB segons
Fins aquí, tot això no tenia cap impor«El valor. la trascendencia de l'assamaprovaries
4iisfu'drin
gUeren
oveotona1™
a
n
*
toc.
pels
seus
bells
oommemioracions
óete
voluntaris
de
a
Gue^i
tància
y
no
pensava
ningú
dime
ni
una
fclea celebrada, en el nostre modo de
amenesses oontra b vocals que fa fredBL Peró
Jo hon e lleal, demano
pen'
veure, consisteix precisament en que no paraula. Però això hauria frustrat d de- rra d'A'a>u que s'enjoien «l'una manera e i y eloqüents periaments
els vocals no sc l'escolten.
primer les ««nenes dd senv- i ^
.^prètraordbiaria
u
pensar
que
aqud'es
oommeCom sgai que 1 senyor Munlanola 11 con- Veure quin cnml hem ^ W ^ S T é l dete'hagi passat res que produeixi emoció ni si tg de l'arcalde. La qtesdó es que se meracions m'ordien dies de Joven u pera dls.
testa's promou entre ambdós it-g^'ocs un dud
canvi, en que no hi hagi hagut fortes sapigués y que comensés a rodar la bol a prwiitenda, P « « « ( ^ ' " " ^ la I m En l'homena'ge a l ' I . Ig'esias me coma mort, pera deiuosirar qui
dos té més posa a ta .'u-KB en Bn*o.ed<-'«'s »w
la pera. que s'anés fent grossa.
distusions.
tió
•
. . i 1*0 ' l
Després de l'Assamblea, d nostre parL'arcalde cridà als periodistes y ds en- tosTeb'Jwai^ *' ^ NE, NM!"!ÍXE'IOR P*1 A quarta plana, "Botlleii del Tre- uondidoiv> d'economista.
Dcfrprés dd «loluit queden ds vo.-ala conar ut-U regidor y ' a.x'J'p^poii-'"
tit seguirà en el mateix lloc, en la tm- Cerà de k» que havia fet. Dds quatre «üaEnooratjn ai Aamatag a qu» segueixi pe» \ball" y "Informació de Catalunya' veimts de qno ton po-- ne lé l'uu com VtíOV*. stuRfediMce
inrcmicdi Qfimlc, re'in W
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w« j qws tarà J àeíari de
n ' ^ ' j ^ f DaTi.:» so disculcixén.
'.«^•L^n els vocals I
L" APT^vor Mir y Miró demamní tía
í o ^ , € i L v \ v Abu.'al que s'ud ei-eain
I ^nX"5 ^f^
ioas * [ SCÜ. or L:u 1. do-

produime dos a Barcelona. Y encarantse
litear d seu tfever dvío, entenent qoe h
amb els radicals els acusa de baixes ma- but, y d pobre no trobarà amidi peli! nu-1 a dns qu r-s de «jt de la isrteen d seu loraí A í e n e u P i y M a r
g
a
l
l
pàtria ja li farà justícia.
niobres pera aconseguir que subsisteixin
En Maura no tfcmana ni demanaril
els consums.
DE LA BARCELONETA
poder; se limitarà a acceptario quan ss
Els
reacckioaris
han
def-'nsat
efa
seus
fei-lleieníes
consi.eracions
sobre
i
n
impor'oi»El senyor Lluhf prega que no hi hagi
li ofereixi.
tereasos; e^s aiMs, eJs ques diuen aven-' lissim t.ehell original tus s'.;a r but del
més rectificacions, puig de lo contrari sats,
Hores do v/a/fa al O / s p s o s a W
han defensat als rics.
Durant tot d dia d'avui han desfilat
dndor
GtiLíio
N^egrí.
l'Ob
er-e
ori
de
no s'acabarà mai.
Els humLs, els prok-tiris, han sigut uns La f i i'a reorent al càiur de la fondària
M*dio púüJlo gnatuit
per casa del senyor Màura, els prohoms
f ^ p S ^ « ^
66a-or VeQ"
Y són les onze quan se dona per prou vejyuia més csianuLs, sacnficatB, píals seus dels hi:.·<ei<1es dd e r témos. An a u e t
del partit. L'Azcàrrega, en Pidal, en Cicrl'.l ^ í , ,
vol es Tie-s .lis. u euin par- discutit l'assumpte.
falios amks, pols polítics cíniïs y sense e e<«. d ckserant co i.eaiarà les euac ons Nas, gorja y orelles, a càrreg del doctor va, en Rodríguez San Pedró, l'Allendoai poble moguts per no- do Caiiitini-Kó<es-lif,«;hv, Jorasi y ed pioÜ*11,116 «,r iu'a els
«^^os- P*1* q"*, En votació nominal se rebutja l'esmena kleals que no
l iandsco Moreu, tots ds düluns y salazar y altres exministres, diputats y
bles aspiracions, sinó per baixes concupis- oei'tn:eiit de tue l pro-ii sen>or Comas es
Ala I^f íTcr resolu 01 iei les es nenes *lel per 58 vots contra 10.
dimecres, de 6 a 7 tarda.
senadors, han passat pel domicili del quefe.
oeniies.
vu «r pera ,neali zar u piesí . àliail y re umir
P-V1*3 VPiiur1, e«<*.eU que per dies coGulilgal
Entre aquest y els visitants s han canviat
Malalties
de
nois,
a
càrreg
dd
doctor
Ml
rà
ds
resul'ats
que
:i
is
el
present
s'iinn
nbPena que no s'apuji'I lloguer dels pode- tii:<u! »h,fs aquest punt que pot conyli'eS'arma un guirigai en el qual ningú rosos:
Roig y Roig, tols els dilluns, diuic- impressions respecte a la qüestió políA ei ^n*01" Abarfd, reror.'anl que
pèiM que no pagui uns cèntims més rerse rom un dels més iui por ante de ia
ores y diveudres, de 9 a 10 dd tica.
I ^ « r a Mimi i al no pol disL-u ii-JW. to s'enten, pera veure que s'ha de fer des- de llum; peit-ue'l cintauatógaf no sgui més
,
,
W 18 Tó de les <;« tre gra.ies (qi.ln èxit!) prés de votada l'esmena. Tothom dona car; pera que'l solar edificable no tributi Sismologia.
Alguns, a la sortida han sigut interronatft
|pf"p0 n la 'iina Muni-r)al ja acordà qiie la seva opinió, però ningú l'encerta.
seguiíà Buri-elona tenint consums. Ho vogats, essent molt reservats en les resposMedicina
general,
a
càrreg
dd
doclor
Lluís
pt*
!B.UJ a s pera resoldre !o d'aeullirsa
Per fí s'acorda que lo que procedeix len ds leiToii\i,ie8 aliats amb l s drcics y
Q. Nogués y Gurri, lots ets dilluns, tes, encara que deixant entendre que no
amb uns pobres senyors qu© no tenen altre
1*0 1 ^ue feo™ l'arord d a r w de l'Ajun- es votar la partida del pressupost.
dimecres y divendres, de 7 a 8 era improbable la seva pujada al poder.
ideal que'l Uibie de caixa.
tarda.
La
definitiva
Cessant a Modela
C1*? retèrent en a ties a qQesiW. te lunMenliesüini d poble calia Veurem ri caEl servei de Ilimpicsa a Barcelona se" " í en com^era 1 ilx* al pera obrar.
Cirugta
y
malalties
de
la
dóna,
a
càrreg
Se posa a votació nominal la tarifa llarà en endavant
El
senyor
Barroso ha rebut un tel»
gueix corn sempre a la major alsaria.
* f tmto Uealal d e l i r i , r-ua Vunia» ma- dd lloguer. Hi ha un silend sepulcral.
dd doctor JL Vlccdo Bonmatí, tots grama def comte de Romanones parli^
Un
suscriptor
ens
diu
en
carta
que
Z,m pol evilarse i;w la siisliiu.ió sl· Aquesta votació ve a ser definitiva, puig
els dunars, dijous y dLssabte.% da 0 cipantli la fdís arribada a Santa Cruz
s'ha'trobat moltes vegades que al pasr1*
«debà'le», es deisant els susirniius si s'aprova la tarifa hi haurà substitució, ANUNCIS
a 7 tsrde»
O
F
I
C
I
A
L
S
de Mudda,
sar
vora
d'alguns
carros-est
ombres
l'han
' "m «f^n en el p.oojç·e de pres «,»st
mentres
que
de
no
aprovarse,
com
que'l
Avui d rd, amb ds acompanyants, descasi colgat de pols, per ésser molt poc Assistència a parts, a càrreg de la profesi- tolera rerldori dc dus-iiir pamh per
^.rdorant pwcrenda a les esmenes pressupost estarà desequilibrat, l'Ajunta- Mn
regats ds carrers.
sora donya Isabel Rabasa Bofill, tols prés d'esmorsar, anaren a ocupar ds seus
niMm.
ment haurà d'acullirse a la pròrroga.
Eí ^vor Vepura.
Es veritat, però també es veritat que
els dijous y dissabtes, de 11 s 12 del llocs en ds cassaders.
%a a parit r acudi regidor qn! nwniLa tarifa es rebutjada per 44 vots conA pesar d d lemps fred y nuvolós, se
es predicar en desert parlar d'això.
J , rue senipre In mte diu oi senvor Aba- tra 25.
cassaren
800 perdius, 120 llebres y gran
Pròxima la càncelació de les quotes que
f 1 ne^ en el KM &
(11). Se sotmet B
Els partidaris dels consums han gua- faltaven percebir dels senyors Mutualisnombre de conills.
nyat mercès als vots dels radicals, junt tes, en concepte d'anticipo pera poder cuMadrid 30. d« 1 a 3 matinadt
L'impost de lloguer amb els de les extremes dretes, guiats brir atencions per deutes pendents y gas. (teia coTrrp·e de resmena del sun or per aquell regidor y apowts per un gros tos, se prega molt encarescudament als
D i a « L a Tribuna,,
o un a la par ida de l'impist sobi-e llo- número de vocals no regidors.
AqUeM pe.ió-.tc nublioa u-ies de iaracions
senyors
fabricants
se
serveixin
entregar
L^11*1* reb:il,B te P«ri,:a oonsioeBonic pervindre pera la Democràcia bar- en el despaig del suscrit (Moncada, 19),
del senyor ..rzalz at. d qU3 diu que no
I^ÍT'moní Dcínuna t.uo els pisos no p«- celonina.
i nien disoldies les OBC'JS an ua s pcrqué'l
una
nota
detallada
dels
telers
dia
y
nit
r • ^n-res no siguin de
pes ees an•i-oldrelcs repreenlarla un veriabe 'O,) de
Explica d vot d senyor Garriga. Diu que eren alta el dia 24 de Febrer de
gum m «ii un:. Aiom. eavB aúemés unaquoLs at y l o p i u i ó no s'ha n anies at en oonliB
que ha votat - contra per entendre que 1910, feixa en que s'acordà la liquidació
J ^ l e r efec:iu l'in.po*.
d'ellea
la
l
l
d
no
beneficia
als
obrers.
a ff de poguer efectuar les operacions
El senvor Muntaflola declara que la poPer al re part les Cor'a sempre son Jes maMadrid 29. d* 10 mati a 9 nH Cnw às M u ^ l i pera la tirma dd rd. ds
El
senyor
Gufialons:
—
Això
en
boca
preliminars de repari de les quantitats
J - i i D'o acceptà l er-mcru.
"eixes, pcn U-- ds oonsersadors opoien als
r.o.i
onamcti
s
i.el
sonjor
Ródenas
jiera
tnb
Els polítics consultats
•gl senyof Lluhl demana explicacions els d'un maur^ta es à mo't bé.
sobrants corresponents a cada Mutu; Lsta.
di·oi iir dc Se. oietit del co.ond l'Ojarero llil)erals y vieNersa.
També explica d vot d senyor Lladó.
A'-egeix que l r d sab ler cumdir ta ConsNo obs;aj:t
de^ndie ex. IUJ* .ament de nora la qu-a-ura superior de poliíf i, y dc
Barcelona
27
de
Desembre
de
1912.—
'"AteJKwes s'aixeca! senvor Vwitnra pera
la volu.iiat cel re» el que hi jia^i o uo con- í'uuijijor Biaiieo pera comissari geneiaJ,
i u. ió, no deixant que s'escurà! la vida de
£!•
d
e
m
é
s
substltntlns
El
President
de
la
Comissió
liquidadora,
OnmrUis Coinensa pera (er historia^, dtclasules pera reoL re la p.óxina irLi, se doles Corts, i
Un ministerial m è s
Y fa fct d mal se segix ix la discusió amb Josep Monegal y Nogués.
, mels vocals se mosiraren dividits, uns
na per ai»-!ua.neui descompat que n'hi
Interviu andnlma
un
encalmament
y
desnu-oratjanv
nt
que
deEl SBTivnr Cobiàn ha visl al d comfle d»'
t>ró elf105 611 ooniru de ta sutetitudó.
huurà
«La
Correepon.
en. ta de E s cmva» pttWka
Rou
anoi
os
pena
mosrarll
sa
adne.ió
y
mos
fí;tao W
P0 poeuenl eJs vocnls niouresmomre prou'l oansansi de la Junta.
Sobsels pohoms 1 ibereís que hagin de
Se posa a discusió la partida referent a
una
inter\iu
amb
una d a pe s inaii ai cou•-rarso
IOII
or
.
e
amb
al
res
ex-miüMres
del
tós cinc substitutius ma.cols per la
fc» l'impost
ossor coiicul uis pd monarca, s'.i.ssegura que
sobre espectades.
sorvadora
el
nom
de
la u n ao diu, a pio|
X
ir
it
li.bora
,
i
n
esa
t
de
rin
romis
ió
cu
zletgis per efls present*!*», salven la sladornés dels senyi.rs Moiel, Mon erj Hfos y
pòstl
de
la
d
u
o
d
ó
polí
ia
El
senyor
Rosés
proposa
qrie's
cobri
sols
I>rei9i*n
sxeriir
els
conservadors
au
Ja
v
i
u
Mició a rAjuniament al mateix temps que
lom'e de Romoiiones, es prjb>ible que sid
tant
per
oent
fixat
tenint
en
cottuptei
bxiuia
dd
paíi:
l
iberal.
Diu
l'anònim
Inter
iual
que l'acusi crisi
benclkfcn ok conti IbuUnls.
gui consiilat d sen) or Garcia Prie o.
dets consums.
os u ia do les més greus que s'ha preson al
KUs voli n, primer, 1 inslilució d'una do- mnnlcniment
El
Denet
iion.enanl
pre
ident
in'erí
dd
L'Urzalz
y
en
Moret
S^prova aixi per 56 vots contra 4
ul re^m desde u a pila d'anys.
hie céduií peró se is digué que aixó no podia
Conscíl de mints res d senyor Gar fa Prie«Ei Gorreoa. rn:u que e'ec'ireme·tt, d sede patents pera la venda de licors quePer la lrus<«iul«nia que la 8e\a s^'urió
r r per lo qual » detorminarea a ks esrno <feLo
to,
y
l'hawsr
s\^a:
(onmtl
al
jwl
re,
en
l'úl-*
Pcra'ls dies 5 y 6, s'anuncien Jos partits
nyor Lrzàiz, arr bu: d (Bs de les con u (es, é per la corona, a .uos B arà més con.utes
com en el prensupost vi^nt
MS prescniades.
.
».
Sii'a
irisi,
li
i.onon
segons
els
po
l:ics
y
' ue al res vegades, K e it gai-d>; « j u r qua
vota ordinariajnenl quedant 'rebuljaria entre les' Set-ocions busca y catalana, que tota la prempa, iiuJós la con er u. ora, la serà cri. e n *;
Naturalinenl, diu, qiie'ns hem Irobal dub- toSe
partida
de lo que s calcula produirà! vint estaràn compostes pels millors jugadors na- i u k ui IU» esEtu ia pera conlinu_r e&sciu con- Si's vol—dju-que a la Cmibrn regiu arri- sorà» irií'a's els prealena de las Ca ibrea^
losos divanl el problwna, al veure en dubtes per oent de
cionals
y
extrangers
dambdúes
regions.
bi d ressò de to es les COITOTIS d 'opinió Homanoi;es Gante Prie o, Píúal, Az^àr.ega,
In contribució inrfustilal
lis ivgionalistes y dient mal de la Uú aja
iU) aoliien, dir re de la mona-qnía, d se Do'o y Maura.
Els partits se edebraràn en d camp dd sul el en lo sui oet tu.
Se poso a votació lo que fa referència a lo
Bdi -ab que «son pa- til popular 1»
El
senjor
LrzAiz,
opiren
sos
amics
que
n_\or Ljrzàiz ecu ésser con ulal pd moproduirà'l vint per cent do la contribu- «F. C Buroelonas.
A'OfJ el persom'ge que en Maura no «to"
KTÓ, deutora, que davant de no haver es- que
repre-iBn'a
una
u
ase
d'ouinió
que
deu
e.ser
nann si's planeja la orisi y d rei odebra ma na i ta d r d d poder, emara qui sos'in—Ahir se juga en d camp de l'<Espnnyoi>
*t actpiada ia seva esmena per la ponen- ció terriloriaL
esc dini a pd rei Sos por a ,uesl 'el ooi cud es.
i t
drà lot lo ijue ha dit «La Epo<e«. equesln daSe promou un petit ddxit pw ToJguer d l'anunciat pamt benèfic en re'l primer «t·.am» yüambí:
dfl, la retira, mall més haventla retirada Sentor
sense haver sígu: pre iilen's de cap Cand|a«juell Clubi jyd del «Reial Poio Jockey
«1A
Tiilttno»
posa
on
Habis
d'una
persodies. porlanl s lemés al rei de la si u*Llodó
votació
nominal
is demés linnants senyors Cardenal y Cabra ni haver exeriil la que a una del g> neliet lliberal u i Ifcug y veement aegaJ rrers
•ió en que queda d per it l iberal després
hl senyor Muntiflola: Piró si eontinóein
vorn,
loren
cri>BB
a
consola
d
gene.at
lals.
peca
<U0'l
»en
t)r
More'.
sigui
el
que
sunso
El emetebs tou presencial per nombrosa López Domínguez y d senyor Romero Roe la mor' dea Catialei&v sen u an! sa dev
a mié vé aquesta partida?
0 vocal senyor Nogués, manifesta que eü. dsEl consums,
dxí el rone de Ronanones y d senyor u ió y tela da in'eligen'ia dds prohom^
senyor UadO: Y qui ho ha dit que con- concorrencla y arbitrat per l'amic Nofjire- btot'o.
drnioni de l'esmena, no la retira.
'.r àiz oTu.>: la p o l>'e d i del Congrés ja loiordant també d oomiicomts, den Ro-radn, que ho feu molt aoeriadamcnt. El ret.ultal
tinuen els consums?
La combat el senyor Liuhl.
conservadors seràn crida's B consul- tu? éll es el deeusor de la vida k ^ d de rvones de no (er més que aprovar d tractat
El senvor MuntiAoJa: Aquí hem convingut foufavorableal cR. C. D. E.» per 1 «goal> e ta,Pels
Ets mol i us perquè jo no be acceptat la
oiemés dd senvor Man a, ds senyois h» O r s . i
,
0, que estava compost per en Gibert, Brú,
y ds pres uporfos.
Kniemt y perquè no ha estat accepiada la mo- que rebutjat d lloguer...
Massana, Morales, Hodge, Terrazas, Senat Do!o, gererel Awàrrajfi, don Alexandre Pi
El senyor Llodó: Jo no he convingut résl... Paningion,
A'egirà rua d's lorma un giWne- l i' cm!
to lórmu.a de ooncordia, vaig a dírvoiia.
Les
conferencies
den
Sampere
del y marqués do Pi d .
La Biva, Moiales y Sampere,
Se pos» a votació nominal la partida. Duamb d Parlament tamai, serà ' ixò una pro.
Efc vocals no rcgklors, que presontaR-n la
El
somyor
Sampere
y
Ml
ool
ha
dona'
B
EU «Jockey» estava represeniat per en Ros.
Una opiuld
l'esmena, ens digueren al preseniarla sem- nmt to voiecló 1 arcalde ha de criJar a l'orde
l'A o cu la s g " ^ con eieti ia sobro «Els ba Qegiant <te ta desu iiò del parit
blunts inanifesiacions a ks aquí tetes pel an en Figueras, que al milg de l'hemicicle Segnier, Ros, Bertràn (J ), (NA (L.^ BaixaHom
tingut
ocasió
de
parlar
amb
un
all
nicsoxis de qwtreentlme ca'alà».
Dia " L a Època,t
ràs, Bartroll, Quer, Fabra y Pons.
•enyor Ventura. 0 aixó, o no hi ha substitu- es va Iota als lerrouxcs'es.
perso:.Qtge de la si ua» ió, que'ns ha maniDwspiés «te cr u i di>gi de la magnlfi'enEl
dínrí
otKwcrvador
diu gue ha eal'Bl
do, ens digueien. No com menassa, bo recoSe rebutja ta porikla.
fesut sa opinió respecte als momenis poll- ria do la Cor! de Joai I , ha detal.al cóm
ds dos darrers d fes reseepe a la siuicid
Els demés substiiutius també son rebutjats. a i t r^tl n s
ÜiS acuals.
BCg.
ra
iridar
a
la
Cort
al
pintor
Juc^ues
Toen
o
Ei divendres passat, W» d Iris Park, te cepolítira pera esperar i ue ea Romanones pianSe-^ot s sa opinió tíewni eon'imiar eh 111- Coon.
Jo soc un penkiari de la llei substitutiConsums lebrà una festa que s vegé molt concorregula aüosiió de roiiifan a
ber Is. apnianteio n u uament sigui quin siva, que crec hauria de portar bons fruits a
Ha of to'lnt als Freikanos al pin'or Pere 'e>i<3
da.
S'efectuaren
varis
números
sobre
patins,
Se
presenta
una
esmena
demanant
que's
rem ais persona'^ l iíx rats ta jusirM
gui cJ desigual pera ocupar d caun-eg de pre- Mu i or. y an en Uub Dalmau, pin or del
b Imunsa de l'Ajuntanient. Mes no obsianl consigni B ingressos una partida en concep- molt adequats amb d dia dels ignocenls.
de crou-e que em|ileiràn o la Cambra regia
dee^'t del Consell.
jo no perdia de vi>ta 1 problema del dé- te de lo que's recaudi per consums y e
id Al ors
1
SobiesMirtí 1 senyor Lorda, que imi a amb
d UentíU'lge de ta vwiat que es moll
bdt Por aixó jo hauria acceptat l'esmena jpwtos una altra pera Is que pugui oóca.sk>Ha
aeyit
que
eslà
conforme
amb
lo
«Bl
S'ha
do
ingo·
en
aquest
úlllm
estudia»'
les
molita cor lesa la ballarina passant la ma- pd comte de Romanones sobre l'inervenr
dislims ds on111 la pínien alguns periòdics.
ei QO vegés que ella ve a aixamplar aiiara nar la cobransa de l'impost.
S
O
M
O
S
'>bies
y
sobre
lo;
la
seva
to'.nosa
«Verno mu y fa mort dd barlion.
més el délidL Si no fos aixó, amb lot y tes
dó t'd «nyor Maura en les qües'-lons Inli- ge «tels Conrerers». i
Ei senyor Lladó protesta de que's vulgui
Tots ds números del programa, foren so- mes ctel parüit l iberal, creient ÍUÍ'I queseves equivocacions, iacccpiaria JXT amor
Ha perla1: després dds pintors porug-ie
esnien&r d pressupost de gastos quan ja està rollosament aplaudits.
a la llei.
lB del par it oonservndor no inten a Impo- aos.
Vr-s. o l'eiraàni'e'. y Joan Pdv«, emag,ra'6
aprovat
sar
son
iriori
trf
de
ignar
o
Indicar
tjuc'e
Akohares vaig anar a veure si podíem era Çjo tilu^a. sense d re ob ec e que tabricar
Demana que ta protesta consti en acta y
dtí
p.-rü
mberal,
car
aquest
>i
es
maj)>i
ai jkiruant, oom diu en tigucirol, cri ic porlüwt » uti punt d» oonoordia. La m r i í a de qno tn vocició qti© ««/ecllil síeui nominoí.
d'Oda!.
Itoguer està feia amb trassa y es ti.la tlo
També ha dit s-uod personatge que b 'Uíi-és.
ALxí se fa, essent aprovada 1 esmena per
Ei coTitenení-laní ha dgui mdi a'ofeiidit
tols ais grupus; per aixó la crec bona. Peró 87 vots conira 18.
Commemoraat 22 m i l morts
qOos'íó dte onnitensfl no's plan:ejarà fins des- ti iHiLuit
OU:TO'1 seleole públic mol s cata
de lun ousixl tu havia Ls radicals amb una
olés dd dta dds Hcis y que'l «enyor Gar la lanfl
Leipzig.—El minfaTB de la Guer ra de Rus*
Explica'l votfavorable'lsenyor RipoJl. Diu
i
i
fcriía que no castigava ais rics sinó als aco- que sempre ha estat partidari de la I ei subsPdo o sor irà del minis erl d'Es(t| e no
sta ha asslsit a b oeri nonta, tis posar Is
Diotlucs, y éa vocals associats amb una al- titutiva dels consums per enléndrela bnc- TEATRE NOVETATS
rebre indicacions de lo d l , pera ' ue conMadrid. 29. de 11 a 1 matinada primera !«< ra de ta iglesia russu que's bnsba que truncava la nostra tarifa. D'aqul la ficiosa per Barodona. Hem doi nsal pam a
irà d 1 oc soni l'any 1813 varen morir
Goii'inúen en plé éxlt en aqued livores- tii ués, en qual oas obeiria, sacri icanbe una
ED Lerroux a Saragossa
tteva fórmula de ooncordia: que en lloc de pam els sulistiiutius y d nou rfgm, peró Ut teatre les representacions de la gran Mogada més pd parit lliberal y per la rat22.000 russoe. i
i
'
eoiiiensar als 6 durus. «imensés als 7j que no havent triomfal, voto I esmena pvr no dei- irageulfa den Sl-akespeure tilonieo y Julie:*». iria, ( ! •
Saragossa. — Ha arribat en Lerroux
Del Però
Dia e l diari oflolda
tn Hoc de comensar al 2 per 100,fosai milg xtir l'Ajuntament dasampe al económi ament El triomi obtingui en aquesta obra per en
pera assistir al miting de la Casa del
l i n » . — Han osctaat dte»ordes als caEl
«Dt
rio
Uni-ersil»,
orgue
del
comte
El senyor Lladó ha votat en contra per Rimrd Calvo, a judici unànim de la piemnper IU0. Pcró en lloc d'aturarme al 7 y
Poble contra la pujada al poder dds con- rrers d'eqnss'e >a «ni, a C8u>a dd desaoorl
ffiitg per 100, m'enfilava com ete radicals oreure Uegal lo que s'ha f d
y dd pubik, I Interès que desperta la de Romanonea, diu que segueix e^sen* temo
entre e4s pani's p tlfliïs.
fins ai 13. Aplicava tantes baixes en els pri- Elxp'iqw'n també l iot els senyors Figue- iiuto dramàica teixida pd genial anglès, úi 4c dels coiraenioris es polí ics d pròxim servadors.
Se creu quc l presiílent de la Repóblioa
L·assampie Rochette
la sorpresa que ha lausa'. d maravellòs de- il·intojan ent de In crisi, y entorn d'a-UCÍIB
mcis esglaons de l'escaía, la qual anava ctxi- ras. Abadal, Gufialons y Muntafíola
oonseguirà imposar l'unió que per ne i prosSeguidament se prescnia una esmena de- i«>ral dei odebrat escenògraf català, Olegarl giien els arSclos y les converses. A ju ínr
lent en els últims...
Corufla. — Ha arribat un comisçari es- seguir tes gestions pera SOIIK ionar les qüesmanant que a jpslos s'hi consigni una par- Junjwnl, així com k as.uosa pie entaeió per a'uas'es discudons se creuiln que's tra"Ptoió aixó no fou acceptat..
pecial de policia de París pera interrogar tiona defc-onmesamb l'Equiior y Xile.
fia
duu
problema
complexe
y
dit
11
deretida
de
3
milions
y
picu
per
cupu
de
coneticéntoa,
hun
vingu'
a
:er
créixer
d
valor
Aia no puc votar l'esmena perquè crec
als redactors dd periòdic «El Noroeste»
de la mag' a tragèdia vomàntioa davant la sddro.
^ue aixamp.a 1 dèficit Tampoc puc voíar els sums.
Dels EatataUnite
respecte a la veracitat de l'interviu que
El senyor Lladó protesla, y diu que l'obra 1,1*11 desíüa'l culie públic de Baictiona.
«oiBuins perquè es l'trror mes greu... ReIndjanòpnlis—S'ha
dlcat \er&dic'e de - ulde's
autonombies
que
ban
votat
contra
la
celebraren
a
bordo
dd
vapor
«Espagnep
A nrs^re jm'ld rés hi hà més lluny de ta
buijiida doncs k meva fórmula de concordin, substiiudó es aquesta.
pabilt'at contra 38 membres dd Direc'orl
nreli'at T t i t es així, ruc no creiem sis que amb d hanquer Rochette.
Kiabisino al meu punt fort: Jo volaré'l presdels Sbidícas obiers, entre 40 pro-e sals,
ra ( w 1 pr^btema eriseixi.
Y s'arma un enredo perquè resulta, quan
(upost, quan aquest «aígit, caurà amb el
un d'eWs el president dd Súvlicnl de oix ers
De Va'encla
No
besa
u
i
arM©
d'un
periòdic
soblava
a
votarse,
que
ja
s'ha
votat
lo
mabeu vot
me'nlúigus, a nsats de ounptos per medi
dimoni in>s
u osont paraules que nlnValenda. — En la sessió de l'Ajunta- de
Coovenseume de la bondat d una nova fór- teix amb l'esmena anterior.
la dT'iami a con'ra'Is emprea^aris que oo
giranlil;»
que
hagi
pronunclíir
d
que^B
ment
d'aprovadó
de
pressupostos,
s'han
touia y votaré amb vusallres...
ban retxne^i: d Sindical.
Les tarifes y arbitris de consums queJs
roneenadors.
Els
prob'etves
po'l
i
s
en
produit alguns esvalots. Els republicans
Purlarem ora si convé o no a la ciutat den com en 1912.
pnfsxs regi's rom d noslre eNis'eiten quan protestaren de que's tracti d'aprovar ds
D* Anglaterra
•ubstituir elso onsums.
Final
els governs no poden governar, quin uns pressupostos no més amb tres dies.
0£
Grawend—A(;uosf
mati ha arribat d v »
Amb la llei nova is gastos de Barcelona segran messa d'opinió se posa en'ronl d'olla,
por
«Nom
i
p
,
amb
251
pessa gers, extenuats,
Ifen els gtstos aproxin^dajuent d'uns 27 mi- En Garriga y Coll presenta una esAnunciaren
que's
retirarien
si
s'obligacuan son dterrotais en les Cor's y en últim
taniolencs.
i
ions. Sense ia Uei, soríeo aproxinuidemeat mena que no entenem que diu, a la parva
a
fer
sessions
de
nit.
Sx'rén», ruan cumplida la seva missió y
El bino ha a^ut Aïrant dos dies y d fies
í'uas 31 milions. La diferenoia doncs, PB tida de l'impost de la rúa.
dienonro·llat d seu prograira. se pol do-Br
Bofetades en un passeig
nits Joguina <te tes ones. Prop de Oue&sani
de 3 milions y atàta a 4 milions.
L'autor s'empenya en defensaria y s'arper termenaài la sesu vida. en d poder.
Ek gisioe determuen els gastoa en 1 eco- ma un escàndol y un bullit indescriptiCap d'aruro'os ca os se dona ara dnó PI l'Bilbao. — Durant d concert en el pas- va eser s puit de nouYagnr
Els passatgers rstereixen que han sofert
lomiu pübica. Si amb la llei la ciutat £e ble, fins que'l senyor Ferrer fa veure
«La AdUalfr'B'J». dlaquesta setmana publi- Un e»TÚ pol de delien desa—[ er a" ra pari seig de l'Arenal se bofetejaren d regidor
Btalvla 4 mtiions, es indubtable que miu- l'improcedència de l'esmena, ja que, so- ca lotognif.os de la senyoreta Massó, a p'ei molt pl uib'e en el corem de consul'ar • nadonalista Francisco Ballarfn T d fill moll.
La dt do Nadd Is varsn pasnr amb a:gU3
«1 aeu esfcns pera resoldre'ls gteus pro bre d'dia sols pot enténdrehi l'Ajunta- de la qual ooif ra «El Liberal·, ha donal la Corona (;u? 11 dona la seva con'iinsa, y
Dsxnpur!.—El rapor «Brisjd» bs en.' a«emes ctuLidans.
tant que dir.
4per qu5 supear que l'hauits perdul « dd diputat conservador Pere Echevarría.
ment.
Els dos quedaren lesionats.
llat a Is cos» da Barnpool.
Ademés, amb aquells gastoa que us deia,
També dedtca pau espai ah més Impor- neeiM'za noble y honraí'ament ta 8e\·a misS'aprova la partida.
Foren portats a l'Inspecció, ddxantlos
M apHquesshi tots els subsiitutins, sobrarien
tants aooníjeaxemenls d'Espanja y l'exlran- sió Asíae·'u.rada la pau moral, nmb cocció
Naafra^i
La sala queda casi deserta y així en- ger. i
y dferiplina on d portt, no hl hà ma orfe en llibertat provisional després de declai niilions, que servirien peta matar el déi
i
,
qu>
p«nd
en
derro'arto
Ela
peronn'ge
<
\\e
Buenos
Aires.
— El capità d'un vatre
família
se
discuteixen
esmenes
y
més
ïòt, havenlni encata sobrant
rar.
'co! sdi'in alxf ho exnosrrfoi sen^ dubie a la
por
anglès
de
la
Sout Atlantic ha arriAplicant la Uei y ai la ciutat dongués tot esmenes, cap d'dies de gran interès pera
corona. Tbl es Itt doo'rina, y per Blxó ool- Impressiona sobre l a situa cl 5
to que deixarà de pagar per consums, encara omplir quartilles després d'escrites quabat a bordo d'un altre vapor, declarant
ném,
con-ersu
s
i
1
*
,
la
reaHiat,
qtie
no
hl
na
Actitut
dels
manristes
hauria un superàvit d'un milió 700 mij tre columnes.
quel seu naufragà d dia 9. després de
pessetes, després dhaver extingit d dèficit
Sembla quels gremis de Sant Mbrti, els cap problema polfíc. •
lA causa de la festivitat ha estat molt xocar amb les roques de l'illa Brabe,
Por acabar, diu. jo no conec cap tractaque temps endarrera tan feren parlar a
desanimat d Saló de conferencies d d Con- a 120 millea de Cabo Verdc.
Els romanonlstes
Usta de Dret ni a'bcoaotnia, que doK'nsi'Is
la prempsa, estin pera fer un arreglo amisgrés.
HcUsaquf
els
noms
dds
que
anaren
a
desjonsums, perquè aquest es régun piimitiu;
Se llegdx d pressupost de la zona de tós en les seves diferendes.
Alguns recalcitrants, no obstant, comenna
ir
an
en
HomanoaOs
en
d
seu
viagu
^
P que'Is ingressos s'han de reculiir elU onl Ensanxe, d qual sense discusió es aprotaven els darrers successos polítics, paraiuela:
i
i
ai ha riquesa, no ont no n hi ha. «Onl no vat.
—Segón dfa «Sdecto:
Els aliats
M ha el rei hi pal els drets».
enjors Arias Míram'a, Lujue, Barroso, ticularment la despedida den Romanones
Ciiilen exTaordinaria-nenl Patenrió ds Dfes
A la 1*35 s'aixeca la sessió
Es la més gran y inlqua de les autonomies
Navarro
Renerer, Vt'la ue a y Aba, ets d'anit.
Londres. — El» ddegats balkànics han
Sèlecje» de LA FILOSOFIA, Csrmen, 10.
Els ministerials exterioritzaven l'alegria estat unànims en declarar que les conlraJoiguer aixecar sobre Is salaiis dels obrera
eiXiiànD tes •- u ors Alonso Cas.riLo. JÜiie• (paodesa de Baroeiona Quan manin ànlAhir s'inaugurà a la barriada de Sant no, Aznar, Calve.ón, RUÜ Vslaibio, Bure.l y seva, assegurant que'l partit lliberal té proposicions turques no poden servir ni
JKS wquiüques que redui^xin ed pressuposi
Mlartí la nova Escola d'Arts y Ofids dd alju s d res. De dipua^s y senadors hi cs- coesió suficient pera ocupar molt temps tant sols com a base de discusió, per* gistos a 20 milions, aleshores viuràn els
.usot; tols els iuconüiiionals del comte y al- d poder, y "més quan l'opinió rebutja d'una
Districte X, amb una gran concorrencia. tres
«onsiinis. Quan morin els homes d'ideal que
de varies IrutcioiiB dd par;lt libeial; manera unànim l'adveniment dels conser- què no tenen en compte el triomf dds
A
l'hora
en
que
escrivim
aquestes
ratlles.
Un
altre
dia
parlarem
de
Tacte
y
de
aliats.
^gt'in realit/ar quime es, dosajan-keràn els Ia sessió n;unij ipel ja ha acabat Sabém
seujots López Muíïoz, Maes.fe, (aalle^o. Mo- vadors.
l'exposició de treballs dels alumnes.
S'atribudx a un ddegai balkànic lea
«nsunis, tiibuiant tts rics.
ro e (J. y LI.), .^uàjez Indàn (vt.oo i'iusX
sobrailamemt
prou
pera
poder
deplorar
Aquests se mostraven reservats en apre- següents de d ara don» -.
Aquesta es 1 expori ncia dels gians pobles, ks votacions reca gades, per I s quals Bar(
U
da
Tovar,
Lójjez
Heriero,
Oobiàn,
Redescoloració dds llavis y genives, de
l ^ l l n s , desgraciadament, encaia portera un celona seguirà sofrint per un any més, de»- Ba—la
Banua, Armiflan, Ba ber y quasi dar la siluadó política.
Si el dilluns ds delegats turcs no precara y de la pell en la cloroonemia des- í,ujjt>,
Dden que ja comprenen quels llibe- senten proposidons que puguin servir de
*»e de retràs. No tinc rés més qua dir. p-és qui sab per quants, d flagell odiós, apareix
lots
ds
^ue varen e^er Mdds fü íenvor
amb
d
D1NAM0GEN0
SAIZ
DE
rals fan tot lo que poden pera sostenirse; base pera les negodadons, tindrem do
Wol bé; rumors daprovació.)
Qüiulejos.
CARLOS, que es tònic reconsdtuient
de t'imposi de consums.
p^4ria després el senyor Lladó, qui ho in tolerable,
Ni d senyor Garcia Prieto ni ds HUS però que les circumstanoes que fan fatal penSiU. ^ hem de deixar transcórrer toElls
substitutius
no
han
estat
aprovats.
Desta en pro de 1" esmena del senyor Ventura prés dtiixó, to permanència dd dret dc portes
L'Aleneu Obrer de Bnr·dona St avinent amiïs hi han aculi;; tamjioc han tot acte de la seva caiguda han arribat ja, perquè la ta la setmana entrant sense pendre una
T demés vocals no regidors. Pronuncia es fatal. Seguirem tenint consum»; seguirem que l'Exposi" ió d'Art se celebrarà ddinili- pre-entia sàgnüicaa niore;isies. i
política lliberal després de 3 anys d'exer** senyor Lladó un discurs ple de núme- enoarint la vida dd pobre; seguírem amb vurnent d dia 2 de febrer de 1913.
Dds contés llibeniis, d dd Centre hl cí d ha resultat vana y estèril y na pot resoludó o altra.
S'equivoca Turquia d compta amb les
")s. els quals trasllada a una pissarra d sistema d'impost que més se presta a
estava en plé y dds deuiés districíes hi ha- continuar imposantse desde l poder.
dissencions dds siliat».
1 l^e venen a ser repetició dels que ja abusos y a desmoralit/acions.
via aigu a individus, i
Encara
que'ls
lliberals
diuen
que
veuen
a donar en la sessió de l'Ajuntament
Els (romanonisxe so mostraven molt saEI bloc permandx inalterable enfront
llo volen dxí uns senyors vocals associats,
l'horitzó ras, l'alegria no més serà mo- de Turquia.
51 Que's va discutir lo de la substitució anònims
i
Durant els tres «Mes de gràcia dels Magnt- Usfeís. i
a
Barcelona;
uns
senyors
reaccioJ:'s consums. Demostra el senyor Lla- naris- obrant en defensa dds seus interessos büiment 45,549 persones qual nombre coinA Ica 8'15 ha errihal d oomre de Roma- mentània- El dimars veurem pera qui seEvidentment, no podem refusar en ablJ amb sos números que la Uei nova de CESSC; uns senyors que's diuen radicals cideix amb el que sortí premia 1 amb d ler- nonea La seva presen. ia en La tines Tela dd rà'l desencant.
solut la mediadó de les potencies; nosalr^'iciaría altament els interessos de l'A- j que son en tot la befa més sagnanla als « m s «EL BARATO» entraren en aquak esta- breotk h.. .,,1» M^iUida amb aplaudiuienls
Un exministre conservador deia que en tres no la demanàrem; però si Turquia
juntament de Barcelona.
y visques ul rei y d j«rlit lliber .L
Maura no le cap afidó al poder, perquè la demana, nosaltres no la temem.
principi» lliberals y avensals. Barrejais amb oer premi de la Rito de Nadal.
En Ron onones sa'u ava barret en mà.
rarla aquell regidor, qtri diu que U tota aquesta geni hi ha aqued regidor que fcu Ahir so reuniren alguns representants Al Meure la togonada de magnesi d'un 10:6- sab ds compromisos que encarregantsen
Rendició
contrauría davant d d país y del seu parexpulsat
pd
nostre
pariu.
^Pressió dels consums sols la volen ela
ai, ha dit d comitè:—Aquesta no es una tit; però al mateix temps no es home que
de
societats
populars,
parlant
de
consums
Bdgrade.
—
Comuniquen
d'Uskub que
Tot
aquest
ponglomerat
anli-barodonl
ha
•u aires.
lografia d'lgnos<eu!s.
y de la tesitura en que semblava s'havien
lograt
ren
i
r
44
vols
pera
oposarse
a
to
dartres
ofidals,
87
subofidals,
8
funcionaris
per
esquivar
perills
imaginaris
deixi
de
senyor Nogués dona algunes expli- rera votació dels substitutius: l'impost so- posat els Vocals Assodata.
Ei senyor Requeio ha dit d ooni*B:—A
prestar el servei que convingui a Espanya y 235 soldats turcs, reste de l'exèrcit de
-lons respecte la aeva intervenció en bre! lloguer. Pera que s'implanti'l nou trivieuie, oonuc, d cobren pessa.
(
Monastir, s'han rendit als serbis a Pod
—Sa tarà lo que's pugui—ba contes lat d y a les institucions.
4q1üesí assumpte.
—Anís St Geroni MONTSERRAT/. Calis,
but y per tant pera que viiüui la desapariJa coneixem la tàctica lliberal—ha afe- gradetz, si Sud dd llac Ochrida,
que'e dd .governi
.JJ!".1^'! senyor Mir pera dir que'l» ra- ció dals consums, han votat 25 homes.
ocCmados y oooAteries.
Mome«!s aliens dto sorík cl tren d se- git—^de oonglomerarse y aparentar l'unió
Petita escaramussa
En aquesta nota de darrera hora no tenim
nciLj10 votaran l'esmena dels vocals
s des qucrls de dew de to nyor Méndez Minis ha coneren iat amb quan veuen que'l poder se'ls escapa de
Bdgrade. — E n la darrera qulnaena
'lom'
perquè grava poc als rics, fctmps pera examinar d fet y deduirne conse-nit,A\*i,don dffluim,
Uuts G. Pla, donar* una contexen-1 d presidit dd Loiy-ell
,
!"> acceptaren la transacció del sc- qüències. No més podem fer que lamentar Sa a l'Ateneu Baroelonés sobre'l tema: A tes 8-20 en punt ha sort d tren, repe- les mans, y d'aiiaM a l'aranya estira qabdis han sigut tirats alguns trets desde la banprofondament
to
voladó
recaiguda,
lent
perquan el disfrutm.
da austríaca, contra l'embarcader de la
s , ^luhí per entendre que gravava maetfatee els splaminnents y ds visques.
sistir un impost injust, impopòJur, anüecònò· doan MaragaU, poea nedi-erreni..
La fàimlia den Maura l i aoonsdla que companyia serbia d« navegació, a Gtot*IS Pobres.
L-aote
s
»
^
púSic.
i
Els
concorren's,
a
l'abandonar
l'andén,
comic y anticiuiadà.
menlaven l'ausemta dds morelisles y mon- abandoni la política; però l'exp resi dent, zka.
ili^"14 a Parlar d senyor Lladó pera
Els falsos amics dd poble ban tot la baa pesar del carinyo dds seus, se mostra
iJndV
impostos substitutius a Ma- fanseda en aquesta decissió. Per ells, Bor- En fa sessió que ta SodWtt Adronómice tois'ies.
El» serbis no hsa contestat a l'agreavaT«n woduir ns milions, bi aadea oekue seguirà M a l'odioeifal d'aquept tri- d'Emanya 2 Amèrica oalebrarà avui, dfllun», El <»m* ds Ronuiones porta a Santa inconvendble y se mostra 'disposat a rea- só.

íle fabricants i3 teixits,
del
mercat y eipcraàó, en lipdaclD
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guerra dels Balkans

aEl PoWe Gataíà,, — Di lu i s 3 0 de desenbre de 191a
Demí y dimecres tarde y aïl la mateixa fun- seau». Demi el drama «Madre màrtir ó La muer3904 Tallador sastre prSdjc que f&lHt? milg de 10. Ixi velodtal va cor, e. pondre ció. Se despatxa a CompUduría.
ta viva».
CMSÍT pera quedar ai davant d'esiablimteal rjili© 1 y 3 de l'esoda IclegraRia, o pigui
S obra un nou abono a 4 funcions organ.Uat
vent moden>t K'·ns ImMerhi un^din de vent
de (ora de Harooinma de 30 a 45 an>«.
' . , per Vlnatitctt Benífic Sjcial pera els dies 7, i j
3905 Criat pnefcril català, pera aorniipo- tort.
•
Ete restnnls dies dol mes. 23'5 foren de OM- 20 y 27 de Jauer.
nyant sftpiaa casieM y couigui la capital,
Do» grans pattiU pera avui a le« 4 y quart
Avui dilluns proBran,.
Les Seccions Catalana y Barcelona bolter de 2J Q 30 anys amb bona presenta- ma oomp'.^ia.
EATRE TIVOLI —Avui, dilluns, tarde a le»
Entrada I'SO ptaa.
cinematògraf y H "«"«na
En quan a l"ef.tat del ceL i-csuluiren 1/
ció.
cinc Gran Vermouth. riraer 2 actes «La
Nord als treballadors, ferroviaris 3906 Corredor do vins préctic en l'ml. dies serens ,6 nubulosos y 7 Cabcrtl .Tln- Generala». Se«ón; La tonadülcr.ï sens rival
Hngui clientela pera visitar a dona. ilf a sou. pierxnn 5 dies de pJnja recullinlse 5'4 m m.
y a l'opinió imparcial.
tot el mes do no\emhre no hi va han | P A 7 A D Oran Cafè Concert Rea3907 Encurrc^at bodega de vins pràctic Eo
«er cap dia de boira ni de neu.
Amb aquest Ü'uJ Iwa pubü'At y repulit e!f solter de 20 a 35 any».
Nit a un quart de de 1. Primer: «Felipe ll>. Se- A L l / A ^ H l l taurant de primer orde.
Degut a les baixes tempcratMres y a ln gon: Exit magniíic, 3 actes
ri"*bii* 'JC Bíineloia u.i )nani5e»' eotlea»,
Sarsueles alegres. Contínuament Grans Debuta.
3908 Meritori.
p v . * o „ s comt^esT a'srs 8 ^ ' i ï
Hl)r.urf y plé d'argu ii©!!:» que <íem<»:ra ds
3909 Auxiliar eacriptori de 15 a 18 anys. gran oscüarió entiel dia y la nit, durant
>• m^s hermoaa , !a mé8
^'^n.1al
mes
hi
Itngucien
3
dies
de
rosada
y
18
pfiroptJls qU3 nmi> cIJs se comeJea.
Je» cansonetistes
ele£ant de
ds
gelada.
Bk
dies
de
calma
y
senens
pnl'xpusnm <!e ^uina manem se'ls ha eng.iMusic-hall Parisenc de Primer Ordre
fou Inferkr a 0 y ia gelada va cobrir ta Preciós vestuari. Riquissim vestuari. Tercer
3866 Megalzém.
>ival n r i » ' ! ' ^ vegades y am dnrremTnenl
fou inferior a 0 yto gelada va cobrir *» La sens rival tonadillera
Grana concerts tota els dies Tarde y Nit pef \
3873 Escriptori
»inl> o:s ; li,fen'n de sous que s'ha let amb
leira com una lleugera nevada no dssaparetAparició del duet Espanyo,
Important «Companyia de Varietfcs».
tin tav ilisino qitv subícva a tots ois tre- 3893 Mosso.
senl Ens que'ls raigs del sol hi tocaren una
3538
Lampista.
hoilat'or» y emp ea s de lerroi arriïs, i
bon» «lona. En eis ombrius do les inonta3841 Convdore.
l i inaniW a-abu tiixí: El poh'e li«bB)Ii.
ÜIMU
nves la gelada hi porrmmesqué fins a ln Única a Espanya, tots els dlas .El Rey negra, H O M U
3857 Viatjant.
ik>r, deu üsers» en Ien nos'res juses jw©Icnte.
y
«La
Goya».
•r- •J'ina, ohí (om «jmpre es)d (iisposal a
Nit: Gran exit de tota la Troupe.
Teatre Novetats
Amb els aparells regislradars podem sas r n ' i i <!" « bran·[·ifts i ; més perber a toleri les honeí el fiet, ITiumitat y Grnn companyia Cómic-Dramàtica de
ROYAL COMOERT *MUSIO-HALL>
it iioda oom i»» la dels lerrovl·iris, efiperém
fuvsió odmosférica. Com a dato curiós miMarqués del Duero, 106, devant Teatre Comtal
ar& ar-'jD <ie pre«.ícia en el tni:ing rue Ü
rant les gr.'i fiques setmanals, se veu que quan
Conc erts tots els dies tarde y nit, per
o'ei^e COÍIVOÍ «lon les se xions Ca'a'ana y
j L O ^ . : ^ - unaGrans
ta més det no cs a la nit, sinó caiitne 7 y 8
important «Compinyia de Varietès».
Kord, ílw) se icleibrarà ei dinars, dia 31, a
del molí. A les .dotzo de la nit, sempre la Avui dilluns, teicera d Abono del F. C. Barlos ("c la nit, «n la Casa del Poblo, carrer
A causa d'una Ucugcja malaltia fins avui temperatura puja alguns graus. Aquest» par- celona. Nit, a un quart de deu, «El Flecbazo»
rVi Casinovcs, <an'onfl;l« el d'ArapS.
D
- U
Trobelladora: FV-ra cus amb to presencií no'ns ha sigui possibie enviar nota. do Icb ticularilatJ tenen una explicació càe«líBcn que y l'èxit de la temporada,
procurorem
donar
quan
tinguem
més
datos.
I
obsei-^-adons
metoorológiques
Ja
nwtohWta.
f u V i ' t r l'aCo río pro'e«!ar contm ía tirania
Tols els dtes tarde y nit, grans concerts. ResA primen, del me i de janer enviarem eí
tífcl rapi ni y sos «iecles, envia a's leus r©- y oom que les observacions no s'intoriomtaurant a la carta. Entrada lliure.
Tota
els
dies
l'éxlt
colossal,
«Romeo
y
Julieta».
poren ni un dii, publiquem les «rrespo- resum de' mes ncliu-.L
pivwntonls al mi ing.
COMPANYIA
Votem dii-, úniciunent quo hem paKai un
Noara m ixa ha <5e qniettar gi-avadà en nontn cd mes passat.
Dilluns y dimars:
HAROMETltE — El proniiig de la prime- Nadal moll a^iadable 1-a màxima d'uvuL
la tn\a éni < a
ra desena ©ra do 765 8D m. m.; la ^-flona dia 27, ha sigut de 17°, es la més grossa dd El passet «jUited es mi padre!», la fantasia Las
Nos'ra prov«/B l a ittuaMi la te\a
decididas», el monòleg «Historia de Cristoful
dazem 759 67 m. ra.; la terott-a TÏIVJS m. mes.
ÍJTW comlssiorw dfcl N/-rd v M. S. A.
río pero Caballero». «Zaptio ril
Noto—DOI-O.'IOÍ I©. ''i·i·iJa's c(ue banlro- m. La màxima del mes íou 768 5 ci Hia El düeclor de l'Observatori, !• errin Cid. Colon», y El nou sainet en 2 actes, «Las Cacatúas», de grandiós èxit.
fcat o im'es CO IÍ.SÍOTS en la tmxa de 20 y la mínima 717 5 el dia 30. amb una
litnl, no hn si W ixissib.'© aelebmr el mi- oscixició extrema de 21 m. m. S'na de tenir
Preua corrents. Boniques estrenes «La
cn compte que la presió normal al nivell ded
ting on al'ne lloc.
canciòn de la abuelita» 900 metres Normhr a 45° ee de 750 m m., y quel baróSlntiloat d'autorm
disk, «La intrusa» 900 metres Gaumoat
incü© senyaki'l temps. Quan el baròmetre
u n a hermaiui
dramétlom catalana
«Presidiario, pero Caballero», «Vcranou
puja o evti sobre k> normal, hi ha tendènAvui
nou
vespre,
Repetició
Funció
D
IGNOiodio»
etc.
cia al bon temfcv* y QQ cas contrari, al mol
y altresfinaa 3.000 metres.
M*Ul
BAIXOS DE LA DlPJTAOlà PROVINOIAL
temps,
Avui dillun?, no hi ha funció. Dimarg, segona CEN l'S. la farsa en un acte den Martí Gio^
Piwu d'això, ts que'i dia 30, la mínima representació de l'ópera cWertber» En assaig,
depierió va coincidir amb la pluja y amb <Cjala Placidia» del mestre Pahissa.
Ofox'tos
una tempestat voina.
Exit de l'obra en un acte, Soldevila
Dia 27-12-12
OirSTES
T^X^NJ*.
TERMÒMETRE — La temperatura müja
Carnaval 1913
3894/97 Aprenents pesta magatzém de 14 do la p IÍ mera do zona ve ser de 8°; la segana
Queda obert l'abono
Avui dilluns. Grandiós programa 6 estreb 15 anys
dc-zena 3»; la tercera 4'5». La dol me» S'l5a,
nes, 6. «La canci m de la abuela» 950 mtr»Exit de MAX KING, o la Bogeria d'un mico»
3808 ftependeiit e^ic'ptori pere de«r*'t! d> quo es la nomenada Isoterma del mes.
Nordisk. «La m lacarà negra» 1000 metres
un
acte
den
Burgas.
Exit
de
la
lar&a
aristoR O M E A
Bwtqwüdor.
Les màximes tarem 19'5«, 10o y 13'5o res- T E A T R E C A T A L À
«Readidòn», «La bella Juanita», «El sapaianesca,
en
un
acte
y
en
tres
quadros
de
ApcFILLS DE
3899 CoiTador
pectivanfcnt, y tes mínimes 0°, 4° y 5". L'oe- Avui dos quarts de deu nit, 4 , ' d'abono del les Mestres JUSTIC1AI
1 to de Blgorno», «Calino modelo de emplea! dos». «Actualidades Ga^mont 52», «Una
• 3900 Meritoi
cikició extrema, fou doncs, de 24'50.
Institut Benénc Social. Repetició de la lunció
1 viuda casadera», «Sanche: confjndido con
3901 Si-nyoíctA meoanógraja pera oopiv
L'humitot relativa en tes mateixes dates rt'lgnocents. cKI comandante» tercer acte, de
[ Toribio», «La abnegación de Betty» y alKetoc.ém els cupons Interior v am.^l.. v
ta quo siad jove.
(ou cte 75·9o 69759 y 68'15o comsponeol al <Ea el seno de la muerle» per Larra. «Morrial quatre per cent Vencimeai , i - K ' ?
39U2 Senyoi·eta meciinógrafa précilca tre- iiict^I a de 71 '26».
tos» per R. Abadia gran èxit de EX POBRE
Avui dillucs a uu quart de deu el drama en , tres. Demi dimars Moda, Grans estrenes.
PaCuem eí cupó número iSdele, L l * ' ^
balls d escriptori jove
Ln firqüen M defc vents «igué da tnitgdíe BALVUENA per tota la Companyia. Coro, y 3 actes «Esposa ad':ltera> y el de 4 actes «La
meatd'Obrea y Construccions,
^ ^
. 3903 Mcrifri.
del N. E., mfcadfa d d S. R y cinc dten y Orquestra
reina de los apaches contra el deiecüve Cros-
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Concerts

GOYA

EL REY NEGRO

Gran Edèn Concert

LA GOYA

íÉrmció iCalalüiiyii

- . L o s Romeu
^ z r i ^ r ^ 6 1 ****

Royül c ï

RICARD CALVO

E^tacíú Meteirolúsíca de Sa:í Hilari Sacalm
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ESPECTACLES

Çran Zeatre
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mm

Romeo y Julieta

Borsa del Treball

Paquita Escrib . . '

lilliíffóinez

£spant/ol

Cinematògrafs

I D E A L CINE i

Çrern Cea fre del JCiceu

mm

DIORAMA ^ ' z p *
Reina de Sal,
^f13?0

Comèdia de Comedias

rinco im

Os c a l m 0 Gltaon

Teatre Apolo
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RONDA DE SANT PERE. NÚMERO 16 (ENTRE PASSEIG DE GRACIA Y PLASSA DE URQUINAONA)
U r i l C A PARA H A C E U
BUENA

ARTICLES

DE TEMPORADA

D E SUPERIOR C A L I T A T A P R E U S

BALMti U - BAKCLBM

COLADA
UinC.n

i o l i v i a M , y laare («ara^ piaiaa
Curtuuaea J i a u < irtcida jua coivta^ÓL Kai—

SIRESTROPEAR LAS R 0 P A 3
POR

SANRoMA

D'OCASIÓ

SU SUAV1DAD

ca i . * UpiXaea j tabn t t l n i
dosda I J por I M anfd, «i II)
Ixes. p r o u r i a u n ^ laJuctUlj
p c u l e l 113 pm, to-"! m
m
m
,
1 co«>fa««i

DINER

BLANCURflYDESIIIFECClÓïl

m,Sgdm pel M a».!

hsnRos D E É X I T O l

LA PELL

mm

I M S T A L A C I O M S
COMPLETES
PERA
AIXECAR AIGUA
Ifl MflS E C O Ï Ï O M I C f l ^ ^ ^
POR 5US RESULTflDOS

MflS m

mriGUfw

m QUE
EL FABRICANTE

PORQUE CON POCA m

wsjmi

A OMS, BENZINA, GAS
POBRE, eto. P r e j s econòmica y resultats gar a n t i t s . Ncmbrumam rafe*
rondes

S.Casamiljana Mensa8
% a n p i p l o n i a de HonoTjilO

V É N D E S E EN L A S

Aaatata f a n eof^ d'ona t u u i u i ' · · **
lartor dcasgradabla 7 d'sa aal auitat
s a k lanlbla. Una rceada acakai d tmraasrm. la ama ncisoa DO •olimcal aA
purificada, « n o qoa esd rajeaertdi.
Ademto da la csrtoa d* U cs/»***, «1

DEFURATIU RiCIlELKT «nou. •><"«•
reriwisca preciosa» Aaneale» connudaaa ab la »»«püc.ui dal xnaxv**- T>
n a e . t c e d d daacaa», M paiaii»»**» im

treb»U.

Toua laa penoMS qa* i·«t-*a *
freacar. pwficar. cMficsr k I * *
pdlada dab bnmonqoe CODI*, hui « «K
6a d-aqacs< depar»»». I
CT«·ri° !^

Ra laa malaldaadak p a l p a t
qoa't maiufeaUB par

T o o d » s s s i p ha» ""S"' b0"j*J
no s'ha prod.iàT"B«i ans reomd»

prto d*tocarscià.
BOTONS, HUMORS. ECZEMES.
B pr«a d d iraetamcac to onV****
FL0R0NC0S, BRIANS. 8ARPUa loies Ua coodidoo. d* k lo'l»» .
HI te taasb* aa tmr.snicoi f*1
LLIDOS, R0J0R8. PICORS.
rztaans d» J fins s
'"T»__u,
a ï ï ^ : r o . R1CHRLET
APOSTEMES. MALALTIES 0E
ApOda d d «éa nactsineni s tol» ~
•jaóas T d r o m a n e » d Eapany».
LA PELÍ. DEL CAP. SUPURACIONS D a NAS V QK LES
Caa* 4c l<a « t d l - < f c U p e l · , ^ ^ "
ORELLES

Medallas

REIAI O R l Ó ï f e s

TRACTAMENT RACIÓ 11 AL
DEPURATÍU

••«ÜCSOMM qvai imponaacSa ataf^ l ^ * im. No T»U pa» paxtaf. aarw • l a a M . 4 *
hotaadci mcdtcaiaunti qaa ••naa ca4a
4 » 7 qoa « m — c i f n oar ynftyaM •*»
e a c o f t («lafaara. A^aarti tím Bé» partllukos qoa noia.
Vull parlar d aaa laailrrtaa «èrta.
tfkca. aamnt pa* raayfcat. 00 nilaawm
parfar la «anf deia HanMts ( B a o n a t
acraa) dab Vtrua, qaa l'has BradMlai a)ao tanba reconatltmicla pa* dhha atal. d a
nBcarU, taraartl aa oefDpeaiaa aoraal j
poaada a cabart da U*

M O T O R S

irtMEJORflBLEJ

totj or ren a l a qaa'a piodaeun cn h
r6aa da U peU. Au6tocom tai
Varunda canctartanca qaatoprtea w
air praaaoL
No aa raperfln dir qot tal «Ivcrttadi
aa és aaasa aa la msjoru del cu», •cam a qaa »arla uoc Owal j aoBauiui, pa
ria^l.a d d

C o r t s , 5 8 6 — BARCELONA

MM la aane iBÍeciada onxHatx a h a
* T « » a a regiòaa del orgaatema aèi aÉraa
Botboaoa qM la eMaaonaa. om la p«a f
laa n a c e a a » ac eobretxea da a»r*wi.

R E L O J E R I A S

fM*,è—mSfierfi*'1*

L. R I C H E L E T

éUtn,, al ÜEPURATIU RICHEL·IT
paodoaa aa «mattat eaal r»|i»art
Auca dkrecumcnl la caoaa f acecao-

riamanl ela efecie* 4a k m.uhi. Ban aa
ar-a* c\ g t r a e n <t i j a t r a c u 7, per caaaagftant, no hi ha qae 1
•UBirsaiaciost qaa p*o

MEDICAMENTS

mmm\ immím mm
Ela Oonfíta tmoi·ln donen a les malalties urinàries l'estat

n o r m a l , treuen y calmen instaat&n ament 'a c;ii»sor y la freqüència de
o r i n a r , ela un cs que curen radicnlmcnl les Eat^eteaB*, Pfoata-

l.tim, Ciatlíla, Oatïnroa, OàlouÈa, Inoontlnancla do
orina, etc Una cap 1.1 de Oon/lta Em orin, amb la deguda

CINC

J

UN

PIANOS

Tamany 16 per 22 — 1,526 planes — 4.000 gravats — 165,000 veus
Diccionari complet de la Llengua espanyola, amb les equivalències franceses, anjrleses. alemanyes
y itahanes. — D.caonan Biogràfic. Geogràfic y Hbtòric - Diccionari Francès-EspanyoL AD»
gles-Espanyo . Alemany-Espanyol » Italià-Espanyol. — Conjugació dels verbs en espanyol frauces angles, alemanv y italià. - Indispensable a toü el professors, alumnes, comercianli, depenflents de còrners v banca, penodiste», abogats, metjea, arquitectes, secretaris d'Ajuntament y da
••
Jutjat, y en general a tot» els que llegeixin o aprenguin idiomes.

Sera o
i tes lei lirefle: d'fwya y o
ÜD

Fundada en 1879

ACADÈMIA

EN

por p e s s e t e s IO

iastriK'Ciò. pessetes 4'so.

El Rooo dopunatlu Emai·ln, Immillorable reconstituieat
y re rescint de la aanf. cara completa y radicalment les infeccions y totes le» ie\es conseq. cacies; uotor-a deia óaaoa, taquoa de
la poll, hvffteileme, naqultle mm, neuraatonia, diabelea, paréllala, oalmlmlgla, dlapepala, ttonla,
debilitat da la vlata, palidoaa deia togumanta, deac o l o r a c i ó da laa ungíem, dolora de cap, nouralgiea laclalm, palp·tamlonm dol cor, aofooaoló, dl'
yeatló dllloil, dt.loultat data treballa Inlolaotuàla
> muaculara, laaltmt, Inaomnl, deliri, aluolnaoló,
niló, adorna, etc. Un Iraic dc ftob depuratíu Emerln,
aab la drgtda inatruedó. pessetes s'jo.
Da < » « • • Barc·loB· Crair* «'Eapccíaliuu F·rn·ckaii^u·i, P»!»!, »; PUMIC» a»!
11KI11, t.K·mki· *, i.» flor», s. gl—W«aj fUaSU dai Mig. Itj Prlmcca», IJ EamiaalUii,
>«• i».
R»«.bu 4» Cauluaya, aa; M.acad·, ,o, tUakla da Cauiuaia,
Msacaia, «1

DICCIONARIS

i.

OIIO

~

l'eioi. mm U ,

Í S É

A d a a t a , cl fabicca» aaa pa*a
to»*», (nalalliaa de la pati) eatd p x r r i a c a .
per 'Ilrha «ixi. par la* • a a l f i U i a i a a aaJa qaa i troba aaiaaaaa* d» par-

m 3y 5

HARMONIUMS

a*, ai. taraacla j «.ó^uafi» I ^

M

,

Un** jfC . ""Til'*»a^casria.-»* Riuí^frv^'VftiAU*
•anMOa. - * » .

.., a « , u ^ - / » 7'"f
'c-..- *•
», «•«-»«•.'

kaicbia 4a la» rioa».
aspaofea.- *

de Boga es,

'

^ ^ J ^

^

Carrer d d Bnc,

URALITA ROOIRALTfl
ECONÒMIC • I N C O M B U S T I B L E • L L E U 6 E B • CTEBN

Demàninse mostres. Catàleg y Pressuposto*

R O V I R A L T A & C - , ENGINYER^
Plassa Antoni Lópei. aúmera 15. principal-Telèfon. ^ " " ^ ^
DCrccdó telegràfica f taMO^cs : « U R A L I T A H - * * * *

X I N T O I I ^ ^ I ^

—

Travessia de les plasses Santa Ag*» y

tiques d'escriptori, Mecanograila amb les perfectlssimes m
gralla.—Cilcul~ . Mercantil
via ex Wens 7 ^ 1 í f . y ifned ,r'a de ll'-bres per partida doble aplicats a tota classe d'empreses iacloses la BAMOAv BORSA—& titul de Tened.'i u
r p u ^ t ^ / c ü c r m
^ ™y™^ - r ™ ^ S c U o o Z ^
frotessor. extn«8 * '
todes moderns

.«

