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Barcelona. Una pesseta al mes
Espanya.. 4'50 pessetes al trimestre
Extranfier. S'OO 11
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Tots els dies a les 4 tarde y els festins a dita hora y les 9 m a t í
Medis de comunicació: Tramvies de Can Tunis, que iortiran de la Porta de la Pau.
Punts de verda de localitats: Administració principal de Loteries Plassa de Catalunya oím. 3Administració número 23, carrer Fcrnàndo, 3»; Admlnistrrció ndmeao s. Rambla del Centro, 19;
Administració númeao 1. Rambla Estudis, 4; Administració número 9, Rambla S a. Mònica, 9;
Administració número 20, Plassa Urquinaona número 8;Hlp6drom.
Preus: Pales amb 6 ectrades, 30 pessetes. Entradas Tribuna y Preferenda, s- Entrades lliure
circulació. 10. Enlrada general. 1 pt«. Entrade» cotxes y automòbils, 5. El timbre a càrrec del
públic—Tols els matins exposició d'aparells.
S'admetran passatgers en els aparells a 100 pessetes cada un.

L'advocat ANTONI SMSALVADOR
Lerronxlstes y reformistes

Es ban cert c[ue l'escàndol icrrouxlsta de
abans d'ahir en el Teatre dei Bosc constitueix
una tristesa y una vei^gonya. D'aquestes trislieses y d "aquestes vergonyes, l'historia d d
Jemmxisme U'ealà plena. El partit d'en Lerroux no més sa titula republicà pera ferir jy
deshonrar millor la República.
\ Gent ineducada, gent brutal, atiada per
íotes les ranounies, encesa per totes les mal és
passions, els leoronxisties s'han convertit, per
la seva feina y pel seu exemple, en lés pitIjors enemics de la República, en el més jfeï-m
Obstacle pera la seva implantació. Pera convencerà d'això no més cal llegir els comentaris que'ls diaris monàrquics dediquen a la
feta dels lerrouxistes on el Teatre
Bosc.
Segons àquesta prempsa, els fels del diumenge mostren lo que passaria a Espanya
sl la República a,rribés a triomíarhi. «La Veu
de Catalunya» amb el seu zel dinàstic, es el
diari que més afectadament honxaitaat se
mostra davant do les malifetes dels titulats republicans radicals. «Leator que no ets repuMicSi—cxdama;—lector, que, potser enamorat de les paraules cristianes que falsifica,
esperes Ien la República, jo t'hauria volgut
gn e l miting reformiila d'aMr. La impresíó
que n'hauries tret es aquesta: Dem nos en
guart de la República amb els republicans que
hl ha a Espanya I»
\

ha traslladat el seu despaig y domidli al carrer CLARIS, 7a, prindpal.

El projecte d'cm Canalejas, en lo fonamental, s'aparta tant d d pensament originari que
de cap manera pot satisfer les aspiracions de
Catalunya n i resoldre cap dels aspectes d d
problema català. E l plet, doncs, entre Catalunya y el Poder Central, resta igual que
abans, sense que, per ara, s'hi vegi cap tendència de fallo favorable als interessos y
drets ímprescrip(ibles del nostre poble.
L'Estat no vol despendres en res p i pera
res de to seva sobirania y itanca amb (pony
y dau, a les Diputacions Catalanes, totes les
atribudoos "que l i corresponen pera exercir
lliurement les seves funcions en benefici de
les obres púNiqtft, ensenyansa, reformes Uegislatives, conservació de monuments, otz.,
tenint, emprd, bon cuidado en limitar els medis econòmic» amb que deuria cmforliree
l'Hisenda mancomunada pera poguer atendre
amb amplitul les seves funcions.
En Una paraula: d Projecte den Canalejas ve a ésser al msu entendre, com aquell
a qui se'l lliga y agarrota (estretament y (una
volta privats sos membres de tot moviment,
se l i diu, ara mouite, bellugat, fes lo que vullguis.
Se'm dirà, tal volta, que al iProjecte després de discutit, pot devenir modificat pmpró
per moltes que sieu les modificacions que
s'hi fessin no aminorarà poc ni gens l'odiós
esquarterament de la nostra terra.
S Tia dit y repetit que no h i ha idret a jduptar de la bona fe de! senyor Canalejas en aquet
assumpte de vital interès per Catalunya.
Doncs bo, jo que després d'haver llegit y
rellegit el flamanl Projecte ho retornat portosament al meu habitual pesimiime, els dic
als quins de tal manera opinen y ambitols els
respectes, naturalment, que les seves pérscmalitats se mereixen, que Deu ds hi conservi tan bona jeia».
1
\

OK, l'horror dels nostres conservadors I An
Bll.s els sembla possible la monarquia amb
•1
els ao'.nàls monàrquics; 'els sembla possible s l jaumisme amb els jaumislcs pctuaH.
Defensen Un règim bnt Tes prevaricacions y
€rrades
les immoralitats sobreixen, Culpable de cent
En l'artide de nostre volgut company seignomínies y de "cent desgrados. No g'espan- nyor Noguer publicat en l'edició d'ahir, hi
ten davant la tètrica perspectiva—sortosament ha entre al Ires menys imporlaiils, unes quanimoginaria—d'un triomf dels jaumisles, amb tes errades que desfiguren lot un paràgraf.
Pera no detallaries, reproduirem d piragraf
fcb seus requetés, los seves intoU-.ranciés eal- tal com havia d'haver sortit:
yatges y els seus iastints sanguinaris. iSolaf«En d partit lliberal angha, hi ha'l gntpu
ment els esborrona la República. «Deu pos lustóric representat en l'adual govern prinCn guart! Deu Uas en guartI» icriden amb j apalment p e r Mr. Asquith y Sir Grey, y ' l
grui«i radical, que llinda amb d socialisme
16 de melodrama. '
y es acapdiltal per Lloyd Georgc y jhon
Aqueixes deduccions dels mOnArquics son Bums. A qué esmentar més exemples?»
(tina ajTna política dcslleal, un espantall r i declaracions
dícoL .Les inci-ilHals dels lerrouxistes fan moit
de mal a la República; però po laiconverteide l' J7zzafi
s m en aqueix terrible perill de demagògia y
«El Intransigente» d'ohir anuncia q u e " seu
anarquia que descriu l'orgue del regionalisme redac'.or senyor Ambroa ha odobrat amb d
dinàatic. AÍKÍ com 'diu «La. Veu»—(y té raò— diputat republicà senyor Azzati una interque no pot ïitribuirse a Barcelona l'acW viu que ealiíica de sensacional.
Les declaracions del senyor Azzall han sidels lerrouxians, ja 'que ells no son Barcelona,
gut reSrendades pel senyor Borral y per la
tampoc a la República pot aíribuií ie, ja que Junta municipal valenciana; d© manera que
els lerrouxistes no Son la República. Dintre seràn autorinades pd partit republicà d'ar
un règim republicà honrat y lliberal, el le- que lla dutat
rrouxisme que daria reduí a una despreciaJTar U. f. Jf. %
ble y impotent colla d» cridairas, pense cap
a Vilafranca
acció ni cap influcnda en la vida política idc
Espanj'a y de Catalunya.
Diumenge passat, tingué lloc an aquesta
vila una reunió preparatòria pera la eonstitudó d'un centre d'ü. F. N . R.
L'aete fou moll concorregut KIs c o m p M i y s
Miró, Roqueta y Alsu en nom d o la comissió organisedora, expoatren en mi'.j d d mar
jor entusiasme les doelrincs per quals dcSeguint la teeva enquesta entre les persona- via regirse la^ nova enütat, finint l'aote amb
litats sabaddlenques, cl nostre confrare «Dia- un bell paduitneni d d diputat provindd l ' I r i de Sabadell», publicà diumenge passat sidro Rios.
Unes declaracions ck'l president del «Centro
Amb la Itarga llisto que pogué conleccioCatalà» de la reina ciutat don Antoni de P. narse de socis que com a taLs s'inerigueCapmany, qui digui lo que segueix:
ron en d mateix Qcle, pot evidenciarse que
l'U. F .N. R., trovarà a Vilatranca una eaxí «Malgrat no tenir la oostum de llensarmie tusiasta ladhesió.
a falaguers optimismes quan se tracta jde les
Oporlunamcnt se donarà compte dels acconcessions que'ls Governs de Madrid pro- tes que realtsi per consttuirso en railitat
meten fer a les Hegítimcs aspiracions autonòmiques de Catalunya, tinc de confessar junh
Cap al melquiadisnje
tota sinceritat que al plantejarse en pl sí da
Demà passat a h nit, se reuoiríi la Junta
Ja Diputació Provincial de Barcelona el problema de la Mancomunitat Catalana, al veu- Directiva d d «Círculo Republicano» de la
re la Unanimitat de parer entre'ls diversos píassa del Teatre, para acordar d dia en
elemcnls que la composen, de tendenciés po- que s'haurà de reunir la Junta general
llliques ben diferemiades, aixís com també y acordar la política que ha de seguir.
Se dona per indubtable que secundarà la
l'unànim aoord de Jes demés Diputacions
Catalanes favorable al Projecte, vaig con- aedó den Mdquiades Alvarcz.
esbir l'esperansa de que al fi Catalunya loJ)elicadesa
ÍTaria impofairae y treuria triomfant È! pat-iólic poasamenl posant la primera yiedra en
Copiem dVEl Noticiert» d'avui lo següent,
d superb edifici de la Unitat ^racional da que deixem textual y en castellà
Catalunya. I
•
v
«Hablando con d diputado provincial de
I Y el meu desusat optimisme s'accentu)à
mès encara quan els comissionats de Jes qua- la izquierda senar Puigpiqué acer ca de la
be Diputacions anaren a Mad i i a fer entre- política de don Melquiades nos ha dicho:
ga al Quefe del Govern de les bases ique de- nada he resuelto respecte al Ingreso dd par^"ien regular les funcions dè la Mancomunilat tklo reformista: però si algún dia me resolCatalana, ampliamenl disculides y previar viera a d l o antes dimitiria mi acta do diment aprovades per totes tes modalitats d d putado, ya que fuè la izquierda quien proPensament català. Certament aquell gest ple puso y votó m i candidatura- Entiendo que
de dignitat y de gaUardfa me feu concabir eso es lo deoente »
T'ü ! una lesperansa y per primera vegada vaEs una l·iiaBÓ psra algú.
'Uensarme pel camí de les ikrsions rialleEns diuen que la mateixa resposta, exao
^ y dels falaguers optimismes.
tement la mateixa, ha donat un diputat a
Y ha arribat l'hora de complir la paraula Corts de l ' U . F. N. R., que's a la vegada
empanyad'a y d senyor Canalejas ha presen- un profond escriptor, a uns que'l convidaren
J^1 d. seu Projecte dé lled de Mancomunitats; i a que's íes reformisln.
l'aolual ministre d'e la Govcmari S l'ha llegit
^ el Congrés; y a mí se m'han jesvait, com
jum. doncenalls, totes les ilusions y totes O R D I N A R I a V a l e n c i à y Madrid—Servei diari per correu exprés.Ribera, io,entresao!.
^
esperanses en mal hora ooncobudes.

í
Tols ds diaris d'ahir parlen exiensameint
fle l'intent del miting reformista, DO cílcbrat
par l'intoterancia deb lerrouxistes. Gairebò
tots esecren rincalificablo procedir dels t i lulala repuHicans radicals y de fot canalojis'es a ullransa.
Està clar que cada diari treu lea conseqüències que van bé a la seva pollüca. Així
«La Vanguarda», «La Tribuna* y'ls altres
diaris de dreta, sobre tol «La Veu», emb
l'ardor monàrquic del neòfit, diuen que de
tot aixó'n té culpa la República y que desgradalfl de nosaltres si governessin els republicans.
«El ProgreSo» bat amb motiu del míting
d «recosid» de la fantasia periodística y de la
llógica capciosa, pera demostrar coses triU
LndemoslreMics com aquestes:
Que de la protesta antimelquiadista'n son
la causa en Nakens, nosailres y'ls pobres
progressisies que no volgueren entrar ai nou
parüt; que'ls protestanits foren «d pueblos,
es dir un acobla ment de re,publicíin> de lo^s
ek camps, no un partit, y que'ls nacianolistes formaren hipòcritament en la protesta.
Les cinc columnes de proesa dolm!a y'ls
dnquania y tenCs tlluls que han sigut necessaris pera explicar tot això, no convencen
naturalment, a ningú. Com que tots els periòdics y «El Rrogreso» mateix porten l'arenga den Guerra d d Río «permctcnl» parlar a i'iluslre orador asturià y dirigida als
«amígoe y corre!igionarips!» Doncs si's demanava calma y silenci als «amigos y correligionarios», qui eren els que promovien l'esc'.ndolV Els progressistes?
«El Liberal», seguint fent d'aliat den I -ÏTroux diu que'ls qui s'oposaren a la pix>paganda reformista, feren els «etemenlos levawüscos». En un ellre lloc inseria les següents declaracions den Melquiades Alvarez,
fetes particularment, que no sabem quina
veradlat tenen que estan en contradicció amb
altres declaracions Dates en públic pel mateix pdiüc algunes hores després. I-os declaracions que l'aíribueix «El Liberal» y que
suposatoliesen alguns íntims mentres se buidava'l local, son aquestes:
«—Esto serà un pemidoeo ejeanplo—rafüriéndosa a lo ocurrido durante d mítift.—
Esto es lo que ocurrirà donde tengamos fuerres e intemlm «dlos» organizar algún aolo
púhlico»
«La Publiddad», orgue del nou partit y
aspiritualment en ell, encara que sembli aíiIStaft a l'U. F. N. R., dedica una plana y mitja a l'aote y surt fcirionta contra'ls lerrouxistes, la .policia y ' l governador.
En d banquet que dasarés d d miting fmguó llcíc: a la «Maison Dorée», hi anaren unes
cinquenía persones. E l i més personatjes de
aqiKaieis, segons «I_a Publicidad», oren :
Don l a u r e à Miró, don Josep Zulueto, don
Dionisi Millàn, don Jesús Calvo, don Tomàs
Romero, don Joaquim Forcada, don lldctons
Garoía d d Corral, don Ramon Afanaut, doai
Lluis Companys, don Emeteri P&Ima. don
Josep Vil . l a Comes, don Josep Bosch, don
Albert Aguilera Arjona, don Carmel Madrid,
don Toribi Fernàndez Morales y don Enric
DuarL,
A la ta^da d d diumenge, el ssnyor Alvarez viBità'l «Centro de ünión RcpuMKïiaB»
dd dslTicte sejó y al «Círculo Republiea»no» do la, plassa d d Tettre, tont en cada
centre un pe i l discurs.
E n d primer oenre parlaran els Benyçm
MLi^S y Alwirciz y on et segón els senyors Eusebi Corominasi, Romero y Alvarez.
Amb motiu dels octies mdquiadistes. han
fet més o menys osteasiWemmt demolració
d'adhesió al quefe d d nou partit, tots ds
prohoms d© totes catefioriïes de l'Unió Republkano, a excepció dels senyors Layrct, BasUirdas y amics seus.
Un diari d'anit diu que'ls reformistes se
proposen edebrar dintre poc un miting en to
liassa de toros, com a rescahalament d d
dd Bosc. No'ns sembla gai;e verídica la
informadó, que de iotes maneres recullim.
Nosaltres hem sabut d'ori .ea particular que
els radicals se proposen im rrompre lots ds
actes que lealisin ds novells reformis Ics,
fins arxivar a impedir la conitilució d'aquest
partit Visca la tolerànciaI

Itil 9111 ÜiiB iü ^iSI

L'Pscelonlisiim AirmtaT.ient de la rila dc
Canet de Mar, desitjant substituir Ics actuals
plaques inidioadoies dels s«us camra. per altres <!e caient ortfeitic y cafèlanesc; a to
vegada que, vdgient fc^ir de l'unifcrmitait
y procurar que siguin diíierenls el-: modds
<le ptoques, crida un concurs públic huix
Ics boscs seguonts i
Primera: Se deixa cn complarla Uiterlat
als artistes pera, presentar dilmixos, osciiliinl
a son gust les cLisses do pedra o majóliques, coimbinadons de coloi-s^ estil de lletres, formes arquitectòniques y odomos.
Segona : Gaita dibuix, u escala no menor
d'un quint d'execució, haurà de dir:
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i no rnuràn ds cantaires fen delicte? Y si
Segadors I» Y si Ja lletra so declara subversiva
aquestos son perseguits per les autoritats
iont trevax mjns de curials pera tants procesSTEM E N PLE període de lo que po- sos y od-lcs pera tants detinguts?
Pera abans d'ahir diumengo hi havia anundiiem anomenar diumenges oongesüoEi senyar governador, procuraré arreglar lo dades ies primeres proves de la desena dé
nats. Avans d'ahir, diumenge, un miting enor-1 n ^ i o f " p ^ j e
'^^^"^e
ve aviadó que ha de tenir lloc aquoste dfes y
me y caòtic, una cursa de braus, que foren !a SQbm
^
^ to Uetu de oom quo en ds punts ja ficsats id pncja\n
com unes festes de solidaritat taurómaca y ^
catalana te vbulcndes que no to banderola vormelto, Signe de que hi hauria
com si encara tes mullituts bultangueres no ^ troben en <GJs Segídora. y tenim entès vols, vàrem «ncaminamos al vell Hipòdrom
tinguessin prou espectacles, ds aeroplans fe- que ja h i ha qui's prepara a editaria en mi- de Con IXmfe taonvertit en Aeròdrom.
Després de deixar d tramvia, ens regorem
ren aixecar els caps hores seguides, com si
lers de fulles. Y la lletra de la Maraellesa ca- obligats a empendre a peu per ja carrefcfla
alguna cometa, estigués creuant per les estaiana, es d'en Clavé, senyor governador.
una regular caminada, 'car ej cronista no gastrelles.
—3—
ta, maJhauradament, automòbil. Per fí arriPerò a l'aereòdrom h i havia poca gent
barem al camp d aviadó bruts de pols y
Faltaran els aristòcrates y els homes de fir*
*
J
V
l
0
T
Qui se va alegrar més de que no dei- suant oom camàlif.s. '
n 4 y to gent que va a tot arreu, sense dubte
No sabem qui «fl l'encam^tt d'arreglar
xessn
parlar
als oraidors d d míting melquiaperquè estaven admirant la bellesa de la tesaquella earrotera, si l'Ajuntament o ^a D i ,^
ta ílamenea, en els budells desmenusats—- dista?
putació, però sigui qui sigui valdria la pena
—Efa taquf^aÉj,
ds aficionats veterans diuen que mai com el
de que Itameglessin una mica. Allò està detestable. No sembla sinó que'ls afidmats p
diumenge n'iü havien vist tanís—dels cabal'.s,
U n estudiant, llegeix a «La Publicidad» que l'aviació siguin de pitjor condició que'ls alo en la cara d'un picador que va caure de
boca damunt mílj metre de tripes que que- en Mdquiades Alvarez farà'l seu míting d tres ciutadans barcelonins. '
Entrarem a l'Aeròdrom y després de dodaaen esteses en la sorra. Encara que'l proble- pròxim Septembre.
nar algunes voltes bontemplant les tribunes
ma da laviadjò se tingués d'haver resolt el
—Sí, vaja, l'han sospés al Juny y l'han dtí- buides (devien esser als toros ds nas tres
diumenge a l'aereédrom, la nostra gent dau- xat p d Septembre.
«sportaBcn»), ens disposarem à contemplar
rada no hi hauria acudit. E l nom del Guerra
ds vols dels tres apardls que veiem fora ftels
ta mes soroll pera'ls nostres burgesos que
«hangaïra»: dos biptans y un monoplà.
De «La Publiddad», d'ahir:
no paa «i de Vedrines y comprenen millor
Pérò que's càs. Passaren els quarts y lea
—«El se fi or Zulueto, reprende su dis curso.,.»
l'eScocfa d'un parell de «banderilles» que no
hoVes
y ds aparells no s'aixecaven. E l públic
No pot esser. E i senyor Zulueta te'l valor
coraenaa a ptotestar demanant quo l i tornespas la d'un aereoplà.
de Ica seves oonviedons, y d d seu castellà. sin tlfl quartes. Una nombrosa comissió sa
El senyors marquès d'Alfarràs, Sagnier, Nedirigí iradament n les taquilles. La cosa sem>grever ras y altres significats eaballers barbtava pendre mal aspecte.
celonins, anaren a esperar y acompanyaren
Alesh.ofes s'anuncià que hi hauria volades.
al Guea ra. La nostra memòria no recorda cap
Y seguidament se portà u n aeroplà n la iliria
d'aquestes «»testes senyorívoles, pera un sabi,
de Sortida marcada per un reguerol pn el
pera un artista, pera un home d'energfa moque h i havia davades varies banderoles. Eren
P r i m ona a 38316
derna, pera u n polític El senyor marqués dc
les 6'20.
|
Ahir o o m e n s a r e n les sessions ddiberaWs
L'aparell era un biplà tipus Gouby tripulat
Alfarràs, per exemple, te u n jardí senyoria!,
d'asquest congrés, que com tenim dit, se ce- per en Boutner. Arrencà majestuosament y
conegut popularment per el labcrínte d'Horta. lebren em d Palau de Belles Arts.
enteirantee amb gran mestria feu un vol quo
En aquell jardí, h i ban escampades profusaA proposia d d ddegait de Vigo senyor Ala- durà 25 minuts 7 segons, arribant a assolr
ment unes làpides de marbre amb lletres nis, se reuniren les tres seccions plegades
una aisaria de 700 metres y fent d ú e s (voltes
daurades, recordatoris dé reials visites an a- baix to presidència de la mateixa taula de
gnífiques en « n a de tes quals passà per
qudl porc pairal. Allí una llegenda pcra'li se- ka sessió inaugural, això es, dds senyors sobra Montjuïc, poguentlo apreciar tota la
Isüdre
López,
president
dd
Sindicat
Nacionyor rei Carles IV y pera Ferràn V I I y
gran generació que h i havia dalt de to \monIsabd I I , prínceps y princeses de noms ar- nal de to Fomerla, Pere Quer, president d d tanya. Fou unn veritable «performance» per
eoks y sonors. Però en lloc s'hi veu un record Congrés y A d d í Goü president d d Centre la qual rebé l'aviador una veritable ovació dtf
Gremial de Sant Honorat de Barodona.
públic el aterrisar en un magnífic vol «ptoné»i
pera to representació de l'«If!genia a TauHi havia preeenls uns 250 congressistes.
Al cap ti un rato d'espera s'enlairà Un alrida». 1Y sa podrien enlrellassar aquests noms.
El senyor López obrí to sessió a dos quarts
més augusts que'ls de les majestats: Goelhe d'onze proocdiníse a donar lectura de l'a- tre aparell: tel monoplà «Dejwrdussin», pilooard de to sessió inaugural designant Ics tat per Inurens. Després d'un vol on d iqua
y MoragallI
apenes S'elevà a*50 metres, enr semblava no
Tal vegada ara, si don Rafael Guerra (à) taules de tes tres seccions y'ls lemes oor- anar moll Segú, aterrissà entre l'inditorcnda
responente a coda una d'aquestes.
Guerritn, visita l'aristocràtic jardí, se posi la
d d públic b qui no l i satiafé .gaire to votada.
Per no trovarae present don Pasqual Mar- L'aviador havia per mon escut en l'aire 4 milàpida que Goelhe y iMaragall no han obtingut
perquè ell, d Guerra, també es majestat a tín de Madrid que tenia de donar dictamen nuts 5 Segons.
la seva manera. Fou'l rei d d toreig y ja's sobre'1 toma primer, se procedí a donar kcAquests dos aviadors volaren fora do oontura p d senyor Quer d d dictamen unes BOveu, quan] se presenta en una plassa, üa l'efecte, brc'l tema segóu p d ponent don Emili Gon- oura y bols pera donar gust oi públic, jde
manera que tel Concurs no comensà veritaper grans que siguin els espases que hi zàlsz Buyo, d d Ferrol.
btemenl fins bhír, car, segons sèmola, encara
torejen, d'una mena de Francesc Josep, emEl tema portarà'l següent enunciant:
no havien pogut esser montals varis dels apaperador d'Au&tria, contemplant entendrit tes
«Procediments pera arrivar a l'abaratiment rdls que ïil han de pendre part, per •haver
altries retoto nisagues, de le» guals ell es permanent d d 1» a Espanya com a benefi- arribat t a r d f
ci públic.»
d patriarca.
De totes taanencs l'aviador Benoif voigué
El ponent senyalava com a principals de coma- d premi de vdocital y a darrera (hora
j cliís procediments,, ds següents :
prepararen d biplà tipus Sànchez Besa quo
Primer. — Millora de l'agricultura y au- tenia do tripular. Engegat el motor s'enlairà
OROS. DESPRÈS, profetsons. La present
dessegulda però Omb alguna diflíul.lat, segons
setmana, no podrà dir nigú que no si- mení da to producció
S·.·gón,—Aharatiment de transports y au- poguérem apreciar, degut a que'l motor no
gui ben espanyola. Nosaltres, francament, en- memt de vies de comunicació.
funcionava prou bé.
oara que excomunicats, preferim les profesToreesr.—Rebaixa dels tributs relacionats a
E n efecte, h l cap d'un minut, encara no,
sons de l octava del Corpus als toros. En l'indústria fornera; y
se Vegé ique l'aparell (que en aquell moment
primer lloo, pera anar a la professó, to gent
Quart—Limiiació y sanejament dds esto- se dirigia V o s to (anoto d d Llobregat), baise posa més neta. Després la tica de color WLments dedicat^ a la Jabricaciò de pó.
xava ràpidament, 'encara que planejant, 'j anaLa <liscusiò d d tema donà lloc a un ex- va a (aura -en un camp dtallí a |to vora, f
d'una pbssa resulta grisa, perquè si no hi van
soldsits, hi ha que regoneixer que'ls nostres Icius «tetot de considerable interès públic doDessegulda torregueren cap allà varis aupanyos de Sabaddl y Terrassa, 110 son gaire nada fe condició dels discutidors,
tomòbils y públic, seguits de la guardià d Doo
Pera
Quer
comensà
prwwníant
«na
vü y to Greu Roja Però sortosament l ' i r t i sugesfeus, on 1 agombolament del aire. La proimpljnció al tema en virtut de to qual d
fessió, en cambi, es el vermell, y d groc y Congrés demani una l l d pera evitar que'ls dent Uo Tingué conseqüències desagradables.
oi btou dds domassos, l'or de la ^.nesti, d blcdeas casdians puguin fer pujar Ics ta- L'aviador Sortí Indemne y l'aeroplà no sofrí
cap desperfecte. Aixís ens ho manifestaren ds
blanc do les noies, el negre dds eaballers, d riEes regul.wlores d d preu dols blats, ester senyora de '«L'Aéro» que en automòbils forermell dols soldats. Tota ba gamma. El cape bL^nlse a dit cíecte una escala gradual.
ren els primera en arribar al lloc ds da caiUà, senyors, esdevé més bonic que'l torero,
Proposà també gestionar q u e en Ics grans guda.
•
f
< v
amb la oapa pluvial, or, plata y seda, y si aipicals ds AjuntamcBts estableixin arbitris
Gderràrem taraLmcnt tan bon dosenllàs y
ds Lerrouxistes no hi intervenen no hi ha •ilts pern fes DOW fomeries que vulgum retornàrem •cap a Rarodona per to detestable
Nsrtalílirse, y (^emanar, en defecte dc io dit carretera y ten el üamvia, que, després de
cap desgradh.
que's limiti'l nombre de fonwrksv posant- lluitar a "hras partit poguereni agifar y que
Espectacle per espectacle, ens decantém per l:s est relició ;umb d nombre de veins.
en aquells moments ens semblà (apesar de
la professo, fora do la seva música y dels
Don Josep Valero ,de Valencià, apoià d anar plè de gom a gom), Un deüdós (vcícol.
càntics dds dergaes. Si en tes professons diclamtn de to ponència, enumerant les càrAhir bo feren noves votades, arribant un
toquessin la marxa de «Carmen»—i. per qué no regues que pesen sobre'Ls cstablimenls dés- dels aviadors, que pilotava un monoplà, B
si en ies ig'iesies se toquen prefanlssimes par- ÜUBPI n ta fcbricaciò de pa sobre tot cn lo que volar per feobre to d u t a t Se'l vegé bastant
titures?—y els senyors sacerdots no s'inmis- respecte als locals.
rato, fins tjue retornà telisment a l ' A e r o
El senyor Coll, de Barcdonai. proposà que dront
|
t
1 1
cuíssin en ds nostres afers pereonais y polítics, no ündriera cap inconvenient ea que'n als nous establiíiK-nts se'Ls obligui també amb
fortes càrregue> y sc-'ls exigeixi riguroscs confessin una cada diumenges ananthi a tirar ilidons d'Higiene.
flors p. Ics íiik« de Maria.
»
El semor Montaner, de Vilifranoa pro-
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N CONFERENCIANT reputadtsslm, que
no ta gaire va sofrir també les notes
quo al marge dels seus discursos anaven posant els inlerruptors energúmens, ahir va co
mensar a purlar seriosament de la creació
d'una Lliga de's Drets de l'Home, pera sos
tensrios contra la dictadura de la plebs lerrouxista.
Ln lerrouxSsta no enten ben be, lo que
vol dir això de «Lliga dds Drets de l'Home».
Carnsf da . . m . m m
Fora d'Uns quants se pensarien que era cosa
t m m m e t r o s tío l l a r g a d a
de l'altra Lliga. IJO millor fora uu somatenl
Se donarà en d l mostra d d caràcter do a io ianqui Tot lo altre, no es res més que
lletra y xifres, sense fixar els noms y'ls nú- Idieiatura,..
meros, perquó l'Ajuntameat, d'cnlre les plar
quos premiades, fiarà la dislribudó consegüent als carrers que millor l i semblin.
EFINITIVAMENT L A lletra d^Els SeTeroara: Se conoediràn premis en metàlic:
gadors» ha estat denunciada. Les autoriun de 75 pessetes; un da 50 pessetes; y diírants, a lo menys tres, de 25 pessetes, sa- tats donen creure que en Guanyabens l'acaba
gons d nombre de plaques-dibuixos que'n d'escriure, | Y fa déu anys que fou escrita,
siguin mereixedors.
que corre impresa, que's canto, fins a no saEls dibuixos prennats, quodaràn, segons berse ja gaire bé, si com to vella lletra es un
llei, de propietat de l'Ajuntament
caní popular o d d'un poeta I La música,
Quarta: Els dibuixos hauràn d'ésser prB- doncs, d'«Els Segadors», amb la lletra, d'en
senteits o re mesos a to secretaria de l'Ajun- Guanyabens, es «música proibita...»
tament, por tot el dia 26 de juny, expoPerò i no hi ha prescripció pera'ls escrits?
santse al públic durant els dics de la PesUna cosa que ha passat anys y anys, perta Major de Sant Pere.
Quinta: Cada dibuix haurà d'anar acom- què en ella no hi ha, no hi pol haver, matèria
panyat d'un plec tancat amb el lema y íir- dolictiva, sense esser denundada, ho pot esser
mn d'un nora suposat. Al ferso púWic d per interpretació d'una autoritat judicial o
feMo dd Jurat, remetran els autors premiat^ governativa? Y si en Ja denuncia ha estat
ds seus verdaders noms junt amb el su- opdicada to l l d de jurisdiccions i no consposat, escrit y rubricat amb forma exacta tituirà oixó un altre error formidable, no
al original pera computar l'identitat
tenint, com no té, aquesta llei, electes reSexta: El Jurat cal fiador e' formaràn dos troactius?
arquitectes, dos afitioiats art s'.cs y un indiAquestes seràn segurament tes preguntes
vidu do l'Ajuntamenl, domnt fe de l'bota
que nosailres formulartem en el parlament
d Seoretari d3 to c o r w a c i ó municipal.
Canet de Mar, primer de juny de 1012.— preguntes que deuen esser inmedfetanifcnt octoL'Arcalde, Mariàn Serra. P. A. de l ' E Ai rides, perquè json tants els quo canten «Els
d Secretari, Akxandre Mèlis.
| Segadors I» Y si to lletra se declara subersiva
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posà solicitar del Govern que estableixi bones d'exportació de íarines y la rebaixa dels
drets aranzdairis sobre'ls blats.
El senyor Sans, de Valls se mostrà tamitdori de to rebaixa dels aranzels pera que
[juguin ai] uir a nostre mercat bl·ils de forSA, com ds de Rússia, dels quals n'hi he
oscassesa.
El president senyor López, parlant en nom
dd ponent pneposà que en ks condusions
fà tema se concreti'l demanar al Govern
una l l d proliibint l'imposició de càrregues
sobre les íarines, y especialment els recàrregs munidpals.
El senyor Quer proposà a f ^ r una altra
oonclussió demanant se proibeixi pel Govcm
imposar tributs a les primeres matèries que
serveixen pera l'indústria fornera, somprenent eailre d k s , l'eleclricitat y la sal.
Dispres d'intervenirhi t a m b é ' l i senyors Trepat, de Banodona y Monlel, d'Al ican^, ne
declaràl tema suficientment discutit, proposant to presidència que tots els quo havien
pres part en el debat se reunissin pera redactar les conclusions definitives quo seràn
presentades a to sessió dc clausura. Però'l
senyor Quer se manifesta pnrtidari de concedir Un ample vot de confimsa d d president
pora redaclar dites condusions y aixís fou
aprovat després d'aocrdarse també acceptar
totes Ics adidons presentades.

Y a l'una d d mitgdia s'aixecava to s « sió. Efc (congressistes destinaren to tarda a
ter visites de complftneC". autoritats y a
entitats y a recorre'ls prinripe*. menu ments
de nostra ciutat

Oïvoraea

Pel W i m i i a i l l al Paït
Suscripció
Francesc Mathcu
Miqud & Oliver
Angd Guimerà
Joaquim Ruyra, j Oms
Narcís Oller
Joan Alcover
Joaquim Ca bot
Àlvar Verdaguer
Josep Franquesa y Gomis
Enric Prat de to Riba
Eduart Toda
Ramòn Picó y Campa mar
Bonaventura Itossegoda
Joan M. Guasch
Frederic Raboto
Carles de Fortuny
Joaquim Riera y Bertran
Ramòn E Basrégoda
Miqud Costa y liobora
l i u i s Guarro
Jadnto Terres y Reyetó
Joan Oller y Rabassa
Carme Karr
Gustau Gili
Rita Esteve •
Gustau Gili y Esteve
Montserrat Gili
Roser Gili
Eusebi Gttdl
G. Vididla
PUNTS DE SUSCRIPCIÓ: •

Ptes. 10
10
10
10
10
5
10
10
•
10
» 10
10
» 10
10
» 10
M 10
I
10
»
10

1 »
»
»
»
»

»
»

a

5
10
10
»
»
>

t
»
>

*

a

9
10

10
10

10

10

»
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IJibreri» d'Alvar Verdaguer—Rambla <M
». ' V |
Per un descuit involuntari ddxarem de MitJ, i M
consignar que en la sessió inaugural <te I ExIhistradò Catalana—Mallorca, ! » 7 .
posidó h i assistí també'l regidor federal naLa Veu de Catalunya,—Escudcllcrs, 10 bis.
cionalista don Anton Serra,
—El
programa d'avui es d següent: Al
E L POBLE CATALÀ -— Rambla de le!
matí, a les deu: reunió de l s seccioma Flora, 14.
A to tarda: excursió marítima. A la nit: conLUhrerto L'Avenç—Rambla de Ca'al n y ^
cert per l'Orfeó Barceloné» cn d mateix
Palau.
24.

«E3

la Sotíetal fllioifií ile telers

Poble Català,, — Dimars 11 de juny de^igjj.

es perquè lo que eocecuta, lo que inferproto,
es praton»! y raonat. Tinguérem La aatislacció de sentida no tant «oLs en obres de
rnef»· pràctica, <pie abans que tot s'ha pncocuP n la darrera ses.·üó o&k-brada por la Junta pat do fundar una escolia. Demaruí que totes Liszt que fn-terpre^ ceprcailmcnt, sinó tamDirectiva de la Societat d'Atracció cte í-o- .es entifits conlinuin eguesta positiva tasca bé en la «Sonato op 21 do líoethoven, en
obres de Sofiumnim, de Cliopüi, on «TriarasWs, baix la presidència de ckwi Mar.ün cuitural.
En Mer y Güell elogia la tasca del «Domo- na» d'Albéniz, en l'oterfura do «TannhàuRubió, fou w-cogat com a soci eí sa!ò Cine
Dorè y nomrmS deV^ife» don Josep Norat croda» que ha dcma.trat sentir sincerament' sor» de Wagler-Liszl, d'una diflcullat torP«i« pera (.irona y don Josep Serf Torrerp cis ideals p o t i ó t e s , lliberals y democràtics, rible, executada no obstant, amb una beiquo no boita tenir.'os a la boca, sinó fonda-, li!at meravellosa, sense tstors aparent L'épera Lleida.
. . . i ment arrelats en el cor y en ta penso.
I xit que obtingué fou dels més entusiastes. Es,
I Se donà compte oficialment de n n U M M , i o un comptari e.'o* de les E* olcs
A" « « « dubio, un astre nou y brillant que oby enfada en acpiesta ciutat dlina caravnn» j xentM'ïnsÜadoa a m í arreglo a Ics regles
d'ahimncs de l'Escola Surxrior do Coinors de hi^Vauquos y an els prinwpis de la mo- taiKlrà la celebritat a no trigar gaiiej

^

í a ^ i ^ x n

yT I Aqkiosts parts comprenen un nombre m à o r i ^ w l del malaguanyat Jaumo do Val
x i m d'obrers parats de 108.
dirigl'l seu fill l-luis.
Durant d mes terme na ren totalment 4 paLa concomncüij aplaudí amb entuseMno
a(s
junt amb ^ termenate parlots cte mi merres, degut al gran aa rt cai que . nj^rn-nf representen 2.811 obrers qoo ban
toren executats, y aannpBiuyals a psiio p a tornat al treball.
De dites vagues, una Ka sigut guanyada peb
mestre F. Rascll.
£1 senyor Ferrando, actual secretarii, lle- obrers, 3 perdudes y una acabada per tronM una carta cte nostra consod y benefic'ii» zacdò.
senyor Josep Ateix, quo fou moU apiaudicta.
Se posà en ftocna'l preciós diàtec dd senyor L I . Miilà, nomenat «Parrickla», llumlsi molt eb senyors J. Simó y A. Pujol.
El president, senyor Casals. Jeu'l discurs
de gracóM ewent molt aplaudit, y donà fi
a ta «Vetllada» amb un lluit ball do Societait

T

El Jiscal senyor Montcada, un ^
fe prova w retirar l S . c W ^ P Celcl»ti<k
Ux Marta, amb te qual ^

htE^t

U i K ^ S a ^ r r ^ S - .

nar a l^alfre processal dicta v ^ l ^ V ^ U t a t y ta Sata ccnfcnmanS
ai^1'
tencia absolutòria 'dc l'Horta d m . S o H ·
sà'I Iterat senyor Camps y Curts
E n la -Secció tercera oomponegué r
Amat acusat d'haver proferit
mart contra Son antic primlual d a r
^
Audiència Provincial
Munoz, amo d una subatoi ia de la V ,
, E n ta Secció primera se rcunfl furaí, ocu- EUiscal senyor Gabnrró, demani ^ J ,
^
pant d fome dds acusats Fèlix Marfn y V i - quo imposés d proces-wt ta pena d « V
''
^ 2jn«o«
cens Horta, acusats respectivament d'un de- y 1 dia d'arrest major.
licte dliomiridi fper imprudència, y de danys.
P
E b fels d'aules eren ds següents: ,
J u t j a t de g u a r d a
'En 25 do Mars darrer ol tramvia núm. 34
Durant ta seva darrera guardh l intuí -..
do ta Companyia do Son Andreu y extenstoi»
fc'*'
quo menava'l "processa* Fdix Marín, vn atro- db-ficto de la Concqvi^ escrivanfa
pellar en l a carroiera de Ribas a un indivtr nyor Guardiola, Instruí 13 d i l i ^ j f * •
duu anomenat Josep M oli nos, d qual morí vent decretat la detenció d"un indidduu' r
sustiluit dit jutjat pd d d didficlc de I n ^
CBÍIÍ instantàniament.
(
tal, secretaria AracU.
ll0BttE b dutadans, indi»nals pqr l'afropdl, que
sovin'jejaven moll pe.r aquell temps, s'amotinaren, ilensant pedres oonlra'ls cotxes motor S e n y a l a m e n t a p e r a a v u i
y remolc V Intentant volcarlos, lo qual hauAudiència tonitortal.—Sola ^ r i m e m ^
rien rec Usat do no compandxo oportunament dinari ddiahiu entro Ix·««x>ld Gil v f1,ii.,^r"'
eb agents "do l'aulariíat
j
tel·lón. Jterceloneta.
3 lla
Com a cap del motí fou detingut 1 "altre Sota segona—Pobresa entro Antoni Co-,
acusa* Vicens "Hcvte, d qual comporegué d nas y Josep Vaquer. Puigcerdà.
j u d i d vaüit amb l'Unifcjnne do sdcbt cte
Audiència provincial—Secció Secon,, D
cabalkfta. . . .
,
bo, contra J. P. Mataró.
,
^
E b danys causals p d públic en ds tramSecdó tercera—Danys contra E. P
vies ïoçen valorats en 509"20 pessefcs. En
Escàndol públlo, contra C Q Sur i
" .ujia

RIBUNALS
Y JUTJATS

Toulou^e y d'una altra d'austríaca que rea- derna pedage^ía.
UsA son yialfle a bordo d d vapor «Tholfarv
Exanina despiés lactunl Rüuodó polf'ica, BOSC
»lxts com de!s serveis y otacqub que de^- ~tan nocesiNilat
^ n ! , « n Jde
^ mantcuií·
^ l J e [ o . rtam ÍU.
f t ah.J N . R .
(El dia 22 del nws que som, obrirà ses
cA la Soeie'at els turistes que componien diíonainentniíiionl oposidu a tots e!s partits or- portes d Gran Teatre <ki Basa, amb una
tes expedicions.
ijiuj.-Lis a l'esiXinyola y diii. i:s desde'l oen- Companyia de «Varletés» no làbil ÍSR i ma y de
Se preíifricren, entro altres, els tégataiS tio ta 0. F. N . R: resum eifi nostres Ideala la qual tenim les millors rol rendefi.
•cords: Coo-orar a in«!nncies dok mtenes- de Pitrla y Llibertat Aquell que no'ls Benii,
L^Eirpresa so proposa pre» ntar respectar
MM a la celebració del Primer Congrés Na- que se'n separi.
clo amb lot luxe y expl'.mdides, y aixó, afeEn Riboia y Rovira aixcai la copa per Ics git a les còmodes coedicions del local y a
donal d'Indústries Motalúrgiques; fclialar als
prop^efam d* Amen-An Rar y Perles M a t a noies que hi ha en el local y pel digne pro- l'agraítable temperatura ques dislrula a l'es- L'Orfeó O a t a l à y o i
per l artlstica Instala-ió de llurs establiments; sidout del cenüe senyor Paíà.
Estudia ta situnció espectal (tel nostre par- tiu on aquells espaioses jardins, ta preveure " H B d a x o do t i e i r a
comissiotw al dole«al do la So·l-'at a Ma- f t y senta la necessitat oe manlenirlo ara més que "I més LUig :er èxit coronarà els csíorsos o s s t a ü o l a
drid, pera que as»»!;i'd a la reunió (te Sln- que mai.
de l'Empresa y l'espectacle se veurà sumaL'arealde ha enviat d tetegram» següent
dicwts dÍnV*ili\a, pròxima a ooiebrarso en
Elefant després te íesta que se està oelo- ment concoiregut
d ministre d'Instrucció:
tqueUa capint pera tractar de Porga nisació branl diu que les entitats del partit devien es«Alta honrosísima dislinción otorgida por
do ki temporada Artfclicn de tardor d'Espa- tablir una oanlralemiscicaó més freqüent, por- CONCERT
S. M. d r d al «Orteó Català» morcoerà pronya y d'nMres extrems mlacionats amb el tent n cap Una feina de germanor y inlensificant l'actuació política a Bareelono, mirall do
pròxim Congrés de Turisme; adlviir a
Avui 'dimars, la dos quarts do deu da la funda gratitud Barcelona, Efueivameuto te
Socio'at al «Scgón Congrés lïxcnirsioniïta Cn- Catalunya.
nit, se colcbrarà a l'Aleneu Barcelonès un lidto V. E. por patriótico acierlo soracitiendo
Aplaudiments icardoropos, ovadons loomlda- ooncort "en d qual pendrà part la senyoreta Decteto firma S. M. Personalrnonle agradé/telà» pròxim a odebmree a M n m a ; donar
bles BL-uliren tols els parlaments dels ora4NÍ efteencta trasmitiéndome baU güeila noks gràcies a don Mariún de Forondtt per son dors.
Emilta Yiílas y ds senyors Lozano y Gorcfia
ticia
y dcvuélvote ofecluoeo saludo expre^Icmt oferiment de oosícjar un exemplar de
do
Lens.
En
d
programa
h
i
figuren
la
fonnAl nlxecarso novament el presitlcnt, l'ovnr
te película de propaifindn cb IJnrcclona; en- d ó esdesiugiié intoiminabfc, enlutiasta.
ta «en faa de Mozart, algunes pesses d'AIbé- stón de sus sentimientos de amor a es te pcrlir al senyor oónsul d'Fspajxya a Toulousie El senyor Pa.'à donà per acabat l'acte amb nlz y la polonesa en <da bemol», de (Chopm, dazo de txera eepuilota.^
a Instàncies del mateix, un exemj^nr de la breus poraulo, maniítsUint que 1 Aleneu De- que -Interpretarà'l senyor García; y una ooreíerida fwlícula y acopi <te los publicacions mo.j-icia se troba sempre al costat dels que leeció de nidodies dol. senyor Lozano quo Olvopoom
do la Societat pera te propoíjanda de Baroe- tretollen y que no diiulllrí en la seva tas- cantarà 4a tenyoreta Vifias, acompanyada per
A ta nova empresa «Eteergía Elèctrica» »e
Ima cn aquella població; consignar on acta ca. Ter mena ronierciant a tots els concurs l'autor. .
<
i
i
x '}
li
concedeix peiinis pera canalisar alguns
que
han
preital
a
ta
festa.
Novament
esclaan vot de gràciesa tavor deb snnyors Puig y
ten els aplaudi menis, y, a peu dret, entona
carrers, fixant en 29,378 peasotos ds drets
Alfonso y Ribé por Mur briltant g e s i í cn tothom, an rnitj de gian entusòtasme, «Els
d'obertura de rasts; en 41,067 cb drets de
l'Assambien Pro Nogiiera-Pallanesa, celebra- Seaidors» y «La Marseilesa.»
festobdó; en 25 anyals el cànon d'una cai
da a Uotcte a la qual ooncorregucmn en reA ta porta s'hi posà una safatn para, rocullir
xia de distribució; e.» 56,480 pessetes ta ga
presentació de la SocletaL ,
canti tats amb des li ais presos per la vn^i de
nmtia pera respondre deb paviments.
Se donà compte de les•serjuent» comunica- Septembie.
IGNASI I G L E S I A S
—S'ha presontat una instància d'uns abasP E R E COROMINAS
cions: OHina dol ddcsfit (fa Ta Societiat t i
todors
de
bestiar
boví
y
de
Itana
cn
te
qual
(7/tf
e
n
s
s
a
Ténfler, donant compte d ' h a v e r » coastituit
demanen que's regularisi l'esJada de besti!<r
en aque'Ja ciu'.at un Sindicat WMÈÉm y
Diumenge a ta tarda foren detinguts yeon- ds corrate, perquè actualment, amb un trioferint cb serveis dol mal'ix; dVna altra
duita a ta presó sis revenedors que exerdan but iïcigniCcarl sob son utiUsats per uns
de la Companyia de Camins do Ferro dc|
Hur indústria a ta ptassa de toros nova y 1 quanta.
Ahir
d
vespre
por
cdb
ciutatlno
s'hi
veia
Mort d •Espanya acredint a h HÜcfhM de
Així i mateix fou dc ia^ul y empresonat d
ningú.
Quatre
periodistes,
errants.
seguien
aHan expressa* l'opinió d e que haurien de
la Socieíat en lo rehmnl a facilitar informa- quo^s corredors, eternament en iwforma, pe- ourander conegut per «Nlflo Dios».
cser '">• •• a subesto, com se va fer amb ets
cions y distribuir foüots relatíus a Montserrat rò també sempre com d un pis de dnc du—La Comissió organl adora del pròxim de porcs.
ais pas«it(?ers que prenen bitllets pera dit rus d mes.
Congrés hotder ha visitat al governador ofc—L'Arenl/lta ha publicat e l bàndol pen
punt; duna altra dol Reial Club de HaroeEl dospoíx de l'arealde desert, les depan- rinfli la prefidenda del mateix.
ks excepcions c k i dlistament do quintes.
lona donant les gràcies per la Copa que acor- dcnicies «superiors» desertes, també. Qui volia
i—Per assumptes d'interès provincial fra
—La oomiasió d'Ensanxe autorisa ab pro
dà donarli la Soclofat pera les próxiiiies re- iTKtigar. qui volií enterarse no sabia com visitat al governador d diputat provincial sefcaho.
Pcró
h
l
ha
quet^oïn,
diguis
Providenpdetaris do les cases núms. 54, 56, 68, 60
ga'-es; y d una altra firmada per vnris « x l s
i
diguis com so digui, que protegeix (ui nyor Duràn y Ventosa. •
y 62, d d carrer deu Clrirfa, para estiISai
relativa al projecte de transformació de les cia,
els penodisVs.
i—Han sigut Imposades dnc multes do 500 tota l'acera, de te fatxada a Li voràdà.
EDICIÓ P O P U L A R
Ramb'es en «boulcvard», respecto a quin asY dxls ahir vespre, on te blana soldat posseïes a cinc revenedors do localitats. •
—Aviat s'instdarà una font d encreuin
sumpte acordà la Jun'a inhlMrse per raona doís
corredors, va apurélxer un d'aqueUs reCom que no Ics han pagades han sigu/ de- ment Indústria y Padilla.
— 5.000 —
POEMA DRAMÀTIC
que acordà exposar als interessats.
gidors que no sembkntho, porten dintre seu tinguis, i '
'A
—Pd preu màxim de 16,269 p-eso"**», sc
' A p chorai: y cansons
Por ta Secwfarte's donà compte de que to- un arsenal de cos s pera o. n r..
i—Per no pagar los multes quo s'imposa- edquiriràn per subasta desinlectaní pera la
quen a son terme les
tions pera la realiLa conversa oomcírà.
JBI Cajsia Casademont
ren a un subjetíe que, vestit amb túnica y
mció del Congrés de Foment y dol M i l i t í
—Es quo vosr—vàrem nreguntaiB—persis- descab, anava fent do curonder per la barria- H:gie:-.o Urbana y modicamenb perab dis
pensaris.
d'Asiació en les quals irvfervó la Societat cn tiu en vostra ínterjjeladó
2 ITWSBTUS
—Ja ho ho ddnat córrer. Reconec que hi da do PbWet, ha slguj detingut.
—Se trac'a de demanar exempdó de subasta
quant a son objectiu se refereix.
:—L'insipeolor de Sanitat ha donat compte pera comprar mobles pera'l Itatzcrel del
una píta d'assuniplcs més Snteressanls
Per te pròpia ofiiina% comunicà baversa han
que rodoinea l'a t'n ió d d Consistori y es al governador d d estat deb migitoriï an eb
•dherk Tms al present a 1 iistencte presm- per d x ó que cediré'l torn a tots aquelk dels teatres y llocs públics oomplint ordres do- Parc, empleantbl 6,000 pessetes.
—Tots cb nomenaments d'industriais dcí
Preui 2'50 pessetes
lada per la Societat al minlitcrl de Foment mous companys que vulguin parlar d'aques- nades per «feia autoritat
i
«8TA BM VENDA EL TERCER MI LES
Munidpi s, ran piailate. Lo que ro's tussl
amb relació à extrems referents als nous fo- tos qüestions que son de verdadera tra&oonEn vbta de que alguns d'db, am(b lot \y per subosla, anirà a càrreg deb tallers muri (X«iTÍls transpirenalcs, larcalde de Barce- doncia pera Bo roclojia.
ta ordre dreujada, no sTian posat en condLlona, els arcaldes y Apinlnments d'Olot, de
— l 'oró Bquvs ©i Inte.ip^ladonSjdorealLsareo cnons, d governador ds conoeddx un plas nicipols.
—S'ha presontat una instanda, «lemanfliit
l a Bdsbtü, do Lleida y de Manresa, els mena- deurà ésser en sessions diverses, nsrque to- de 15 dies pera posamhi, baix pena cte ^clau l'obertura d d carrer de Baiten, entre Dtadors bisbe de Jaca, don Joaquim Bonei y tes en una mateixa deuria ésser Impossible. sura dels estoblinísnts.
t
i
—Aquí està la qüestió. E l dia d e Corpus ja
gond y Provensa. La firmen 276 vetes.
Amigó, els dipulats a Corts don Alexanj^à
I—S'ha posat nota de presentació als E s —Ha sigui invitat l'arciide al Cociffís de
LJBITOUX, don L e o o à Soler y Manhi, don Ró- s'havien d'ex planer totes, o al menys, totes
ta estaven anunciades; pcró lo d d Saturno tatuts de les Societats «La Terrestre», «Coope- Vía(iisl*s que oomiercarà'l dia 17.
li\ul Bosch y Alsina, don Joaquim Si-., i» P. :• • va pendre tanta votada que, amb tot
rativa Vegetariana Internacional» y aCircoi -j
Fargas y don Tomis Tarrés.
y que ta sessió oomensà més d'hora, no hi ha- Socorres Mutu us de Perruquers y Barbers».
gué temps pera rés.
—Y on la sessió de domà passarà altre tant.
—No, perquè fora d una. Jos demés InterpcU n a f e s f a s i m p à t i c a tadons no t n d r à n tanta importància.
—Y do que's parlarà t
DE
lo de tes obres de ta casa. de LactanBanquet a l "Atonou O o m o c f a o i a , , da—De
quo sembla cct-t;n un dineral y, com Içs
— L a Comissió Provincial, en sa darrera
sessió va despatxar els dictàmens proposant
El «lund» que, pera ooíobrar el primer do ta Seu, no porten camí d'aoabarse. Diuen
«riverjíri de la seva fundació, or^anlsà el crue d l ó es un palau, amb cada filigrana INTjVl·itiOE»,
l'aprovació y Tmlquit dds comptes municilAteneo Democmote» tingué lloc, com ja ao mï'·t·.u·a y esculptura que esgarriía Serà
pals
de Bigues, Caldes do Moníbuy, Gisclacuriós sapígucr de quina manera's porten tes
Ahir matí, se celebrà te regata kteiimtiva reny y Sant Quirze Safaja, de 1911.
o m a iarem, a.ans d'ahir a ta larda.
obres
de
roterenca.
Veurém
qui
treu
ta
cara
La festa resn'tà el amont simpó'ica, p w per dies... Després se parlarà dels comptes pera dispu'aree ta Copa d d r d en're'ls tats
^Resolent les consultes felevades par lés
ta ooj-citaliJat y enhissiasme quo hi regna- de ta comissió d'Assiis d d bieni passat, que de 7 metres «R. C B.» d d Real Club de
ren. H i assistiren pepres^ntacinns de quasi quedin amognts com eb de ta majoria prete- Barodana y «King-koafc d d Red Club Nàu- Comissions mixtes de redulament cte les
provindes de Barcdona y Tarragona, reptots e'.s centres de U. ^ . N |R , demostrant nen. S'han contret una pila de oompromisos tic.
CARNET D'AVUI.—A les deu d d molí: pera l'organssadó de ks testes que's tix>
pede a la dassificadó que deu donaj^e als Reunió d d Congrés de ta Foruerta al Pa- guin projectades.
Bdxís les soN·es simpoties WT nna entitat qi;e que nra no se sab córa sct'sferlos. NaturalEl
resultat
fou
tavorabte
al
iR.
C.
B.»
mossos
que,
sortejats
pera
l'actual
roemplàs
tant ha treba lal en bé dol partit, jxu-tant a ment que lo millor seria quc'b senyors que
lau de Bdl es Arts.
cup nma intcasa y honrada acluadó políti- ob contragueren eb poguessin, però aquí on que guanyà d «King-kooi», per un minut de en diferents AJuntamente do ambdues proGremtel ro-^orda novanent a tols
A les quatre de ta tarda: Sessió do l'Ajun- oisL'Undó
ventalja,
quedant
per
aquest
motiu
detentor
ca y o.ganisant unes escoles neutres y l b l - aquesta casa, no passa mai àíxLs. En dàrrer
víncies y que tenen ta seva residència aj^exSíndics deb gromis adiíerits a la nialel•CMKIIS a les quals assisteixen nombrosí- terme sempre pngr ta dutat... Sinó recordeu- de la Copa.
tranger, ds respectius cónsub dels quals han tament.—ídem, de ta Diputació.
xa la oonvonlcncla d'assistir a la reunió qua
vos d allò dels comptes d d Palau ReoL D*'
isims eiiiinnes.
També tingué lloc te recita dafinitiva en- remés les 'certificacions ex leses amb arreglo
A les deu del vespre: Con feren cta d d sé- tindrà lloo aouesta nit a los hou en son
Prop de les sis, ©Is comensals prenen sdent segur, doncs, que oixó acabarà igual... Sc pnr- tro'ls tats de 6 melrcs «Pilila» y «Rasiolap al artido
de ta llei anterior, s'ha clbposat, nyor Ribera, Baylina a l'A. E. P.—Concert tecul M f i M , Mendlzàbal, 21, priudpul, pern
B l'entorn de les taules que, en "número de Uuà també do l'abandó en que s trova 1 ser- ambós del Red Qub do Regatxa de Vden»
por l'Orfeó Barcelonès d Palau cte B d k s orfenlarios sobre ta revisió y rcfcriuu do
imb
caràcter
general, què'S contestin
vd
de
consums.
Segons
m'hon
dit,
ta
po.s
bes, s'han co'.ocat a la sala
da, guaoiyan» d primer y queduint por te dudides consultes, fen d sentit cte quo dtlea Arts —Reunió dds Gremis a l'Unió Gremial. l'aclual regtanwnt de ta conlrihució indui'
dies,
en
ptena
nit,
alguns
regidors,
en
autoOdUpen lo taula presidencial el president
dustrtal y de oomers.
^i
tant, delerutor de ta Copa do la Lliga Marí- aejrtificacions, expedides 'amWwrreglo a lo disde l'Ateneu DemoTacia» senyor PHKL nos- mòbil seguiren alguns tic lats, trovantlos cusi
tima
Espanyola,
primer
premi
d'aquesta
jetols
en
d
majór
ab.mdi.
Figureu
vos
lo
posat en l'article 95 de ta l l d anterior gx'Js
tres bons amics Rilwra y Rovira, Mer y
E L TEMPS.—A mida que's va anar ahir
-BRICHS, sombrerer, ARCIIS, 3. C 3
pot passar amb això, perquè sempre rie d'embercacions.
(aic'1 y Eduard Batalla, el senyor Rambla que
coosutats d'Esp-anya a l'exteanger, se tin aixecant d dia, se va anar enturrunyant d
han
sigut
aquestes
de
consums,
qüestions
que
La
regüa-crewer
d
Masnou
que's
celebrà
Marearit, de l'assodació «Joventut Socialista», han cremat..
guin per bastants en el present roemplàs, ser- oci, caiguent entre dotze y una d d mitgdia
La primera oonferencia donada a l'AlcníU
on Ricard Caballeiia, en reprsenlació del
dmmengí, no tenia m d a importància, però vint de bosc pera la classifteació dels inte- una lleugera ruixada.
—Y d x ò es tot ?
Parcconés p d doctor Dou, Jósep Vineta
•etmanarí «El Cor del Poblo» y ' l nostre
no obsumt y adxó h i prengueren part bas- ressats, sense perjudid de que, a ta seva conBdkisorra sobro «L'orbrut en les grans urbs»,
Després s'asscTcnà compleionient d cd y estigué
ooinpany de rcdacdò Andreu Nin.
tants tats.
dedicada a axposor ei conoeplc ^ •
oentració a files, sigui comprovat cn cada
—No, que por fina!, com a [mosso de íòc,
Una exp'éndida reiircs' nla-ió d l b d l sexe
bn·iilà'l
sol
expíendidíiment
durant
tot
d
resArribaran primer, dc la serfe de 7 me- un el bodioeot de la seva aptitut física
neral do l'arbre, d Etee cpi* ocupa en to
vindrà lo do tes escoinbrari--S. Per do prompfa més sa-iipatin y almienla la festa.
to d d diu, tomanlse ennuvolar d forse fosc. creadó, d paper benèfic y proiedor que
Awais de oomensar. un piano executa taLa te on Garriga y Coll te concedida ta paraula tres d «R. C. B »; de la do 6 metres^ d
Com ee veu, estem en un poriodo de desompenya |amb respede al homo.
cPUiJai
y
de
te
Sondcrklaasc
l'cllse
I».
pera
explanar
llnterpetadó,
y
en
Llubí,
com
W meUeafe» y «Els àjgadors», que son eotemps variable. La leniperatura empró, es
Adin.I després dgunos oportunes dics d"
vosuiuos
Ja
deveu
surfguer,
esmola
les
eines
De
canals
automóbib
no
n'hi
anaren
més
.'jsits y aplaudits amb entussíasme.
foraa agradable, perque'l Eovintcjar te plu- notables escriptors y homes de ciència q<i«
L'aole transcorregí6 en mil] de la més para Iníervenir en ef debat No h l faltaràn, que tres o quatre, per lo qud ta regata no
han tractat d'aqueixa missió boncfaclora da
(ambé, proposicions incidentals, que poden revestí cap interès.
ja, odresca l'ateió-dera.
•nn(«, sinicra y expansl\n oonltaJitat.
l'arbre o han oxpli al sa perenne poefitóte qüestió.
Ari-ibsint als postres el president senyor eamioranyiir
Els arbres son l'ànima dol pnisalgs y stM
—Y se poiL·irà d d s plànob?
Mà, s'aÍNO>a [Mira pu lar y per tota !a sala
Et dimecres últim, se celebrà al Ateneu d b ta Nahiralnsa perdria estèticament b mei—Napiralment, encara que no més fos per
l
e
s
vaguom
jessona una formidab'c ovai·ló y enlussütó- ta nostra alegria.
Barcelonès l'omniciada reunió pera pendre tat d d s « i enefs.
(es «visques al president honrat» y a l'AftD'gnc dc lloansa fou la «Vetllada» que's
Segons datos de ta secció d'estadística de acords sobre ta projectada Associació cte ChiNo h i ha decoració n i paisatge possikfl
—No,
no.
Se
n'ha
de
portar
per
dignitat
neu Demorracb. El sanyor Itala, apaibacelebri'1 diumenge poasat per beneüd y o i tes vagues, del Museu Social, durant d pas- tat-Jardins y Construcció dvica.
seiiso arbres. En d l r e aspcele, real ien ua
ads e's aptau liments, se redueix a concedir Aquests p'àno's han de sortir d'oli! on siguin.. bonior del jove en Josep Alaix, quo avui ee sat mes d'Abril se declararen a Cala banya 8
Regnà la major unanimitat entre l'eottraor- servei immens. L'home y ' b animals p-1'
ta pnnnita an d senyar Ducbvy Salvat, que Ara, veieu, varen dirme que eren en el Neparos do treball (Vogues o lock-outs). De dinaria conoorrencia, composta cn sa major la respiradó consumen una cantitat enorme
brindà per la prosperitat do l^Vleneu y ofe- gociat de Foment Doncs, siguin allí on si- troba en d servd militar.
guin s'hnn de desenterrar. Costi ïo que cosit
Hi prengueren port nombrosos socis d d dls, ne corresoonen 1 a Barcelona, 2 a Pa part de distmgidas persondilab, y s'opro- d'oxigen que's transforma on una caaitd
reix d seu concurs pera treballar, a costat Pesta
1 a PalalrugdJ, 1 a Valb, 1 a Reu.s,
equivalent d ' à d l oarbónic. Y'ls arbre^ s'enqui
pesi..
'
Centre
Rqp«d)licé Democràtic Foierafeta dd taíniói·?,
seu. « x bé da's idealí do Pàtria y Llibertat.
1 a Vüanoiva; y 1 a Tanassa. Aquests póros varen «n pratcipi les bases dels estatuts, se- caxreguein de puriffcai· l'aire, absorbint, do
El
regidor
seguí'l
seu
camí
per
aquells
Pobla Nou y ta distmgida tipje •enjorota A. comprenen un nombre màxim d'obrers de gons les quali, a diferencia do Ics cutitats dia acnidx àcít carbònic.
Y segnidanvent, parlà on Josep Marta Cai '.,
rreras qui. en nora do la j v d a c d ó de «El corredors desolats j els periodistes, errants, Costos, que feren k s dt.licies de l'auditori 3.257.
anàlogues extrangeres, tindrà la projectada
Per l o tant, et fonomenlarlos es qn«»0
Cor cid Poblo», fdií itu a l'AUn'u, per ^ varen poguer, mai sigui que per esplai, apun- amb cl ímor còmic L l u b de V d y'ls seDurant el mes terminaren totalment 9 po- un camp d'acció més ampli, comprenent no d'higiene, no menys q^ic d'or/;am<ntació,
seva lloable tas.a y exjK) a'b propòsits d d tar quatre notes en son carnet
nyora Àngel Sacosas y Francesc Nogués (te- rós, ois quo junt amb ds termenats parcmlr sols ta creació de dutals-jíirdlíis, sinió do les grans vies, on tes grans plass-·s y í " v'3
pou se'man r i , inspirats on »m prof'wl senX. G AM BUS nora), y ' b baríxms Jaume de Val y Miqud ment, representen 3.452 obrers que han tor- tol lo que contribueixi al embelliment, a ta espais inlorurbans.
timont do Lbeartnf, d'una tntatxable moranat al trobull.
Y amb adxó d s&iyor Viilota ddxà planColominas.
bigiene y d benestar giieial cte les pobtar
litat en é b homes del partit y d'un rr,.'gón
De tes susdites vagues, 8 han sigut guanya- dons, oomensan'. jier te nostra ciutat.
tejat l'asitimpte que's proposa desan0'1^
Rwdíaren
poesies
d
senyor
mestre
tí'és• m o r a Catalunya y a les seves fustes reivinpeb obrera, 5 perdudes y 1 acabada per
succesvi es oontor ncies, havent peresoota, Francisoo do A. Morera, yl's tenvors des
Se nomenà una ponència amb l'encàrrec en
dicacions.
tranzacdó.
cut aquesta introducció justos apiaudimcuc»
Torra dd las, Casajoana Bosoldudi, y ' b nois
En l ' t r o Sarsudo, dd gnipu escémc jrl·lors
dc
redactar
eb
d
f
nitiiLs
cslatub,
y
se
conDurant d mes de Maig el nombre de porós
de l'aníH'.ori,
de CLiglo». de 1 «Atén u». brinda perlaprosPadró, Llorente y Moncostés.
declarat ha sigut 8, corresponent respectiva- vingué «a oetebrar nova reunió'l próxkn dipedtat dei centro y IK-asa unes Koes y i n EJ chor de dit Gealre, entonà 1 Schoüchs ment a Reus, Valls, Puigcerdà y Burcdona. mecres, a dos quarta de sd, aà mateix AteAquesta nit de nou a dotze la Banda *>
tondonacles ironies sobra'ls dos hómes p ó neu Barcdonés, amb l'objecto d'oxamiíar y regiment de Vergara executarà en el ra"
P
A
L
A
U
D
E
L
A
MÚSICA
llltis 'Cambó y I x r r >ux.
aprovar en def jiiliva ds estatuts que pro- rald, cantonoda d carrer de Sani Pau, »
En Grandl, so retari de la «Joventuts d d
CATALANA
sentarà ta panaioia.
«Dentocruda» diu quo no posselx qualitats
•eguent programa:
.
Les impresicus d'aquesta primera entrevista
Avui, dimars, donarà en d Palau de ta
oratòries y quo d pot oferir, en cambi, c l
«De c a s c a » a Lisboa», pas doble, lpil<l«r0i
no
poden
ésser
més
optimistes,
ja
que
totes
seu concurs, fer en* y enlusstesla, pera tot Música Ca'ala no, som anunciat concert ta no«Mercha Indiana», Selcnich.
10 RECOMANO SEMPRE
d l ó quo n-sulti en p r d i t dds nostres ideals. table pfcmista senyoreta Pilar Castillo, exeles dassies socials, sense dbtLnció, han de«Giíïmles y Cab6;u<!os;>, fanla-ía, Ctw*™0*
J
P
E
R
A
CURAR
L
E
S
En Ramhln Mar^rit diu crue l i plau parlar cutant d siqgwont programa:
mostrat vhi biterés D«I *~I simpúlica idea,
«Promethe», ovcr.urj, IkJl'•ío^a^
au una en'dtat que sub Uuitar y honra, amb
«Odcllbca», sercna'a oriental, Vilorio.Calperiteulírmenl l'alta socrcail, ent sembla haPrimera Part—«Preludi y tiçpx en « n i
1,. ,.-.a Htttaci6L ets ideats que professa. Manl- menor», Itach-Liazt.
«Sóío pora li», mardia ile cojider.o,
ver ab'.ingut exlmordinarki acceptació.
teste que Is sooabstes no son enemics de les
vés
l
' 1 ?
:"'
Donat d greai nombre do poisoaes que
«Focs follets», Listz,
idvtiiujc»cions niicionaliMcB y que senten un
«Òlé m i Uerra?, pai dobte, J.
e'faiteresson
per
siqucst
assumpte
y
en
l'im«v
•
:'
listz.
eian aiiY*" a O t ü u n ) a ClMa^ lermena dient
; possibilital de convocaries a tortes porticubrSegona Pant—«Sonata», número 21, Ofx 53,
juirf amb m í ; Visca Catavuiyat y Vtaca'l Soaímplimentant l'acord de «^"^Vi'-Tmid
| mon!, se ta per medi dd present sdt pera roenatio
dalisnta Internacional! En fia taJa, refarintse Beetiioveïu
de rocondxemont a don " V " ^
•
quo
tota
aquUki
que
s'intwressin
en
d
x
ó
pud míting i-oformisla celebrat al matí, censura
Tcrocra Port—«Triana», Albéniz.
Marquis, que, en te re^bió aran^lana ^
ta conditcte dels quo han anat a pt riorberlo,
| guin comparèixer a l'anunciada reunió.
1906 y com a president en a^'' j ' V ' [ U
«lics jeux d'eaux a ta Villa d'Esto y Saint'
puig deuen respectensc totes tes idees, üfereix Frauoob <te n u l s marebant sur tos tots»,
dd Lomenl del Treball Naiior.aU »
d seu concurs uora l'obra dol Ateneu y pera Ltezt.
brLlantíssima campíinya que ^ j u C ,
P d redor de l'Universitat s'han expedit una
tota* aquelles onres iiis|)iraidcs en un profond
viva satisfacció recorden toU ^ ^ p,^.
«Obortum
de
Tanuhéuser»,
Wagner-Ltezt
títub
dc
batxLIi'cr
a
tavor
dels
dumnes
de
aomónKMü outite y Ibbi'i-.d alhora. L'Andreu
A ^ l S r i d s fe
La senyoreta Gas:i|k> ha obtingut ja grans
l'inslilut do Figueres donya Toreja Campa- tors y pera
ran g'osa l idcal democràtic, deduicntne, en
fon d 3{
La seva .&.«;«> cs ràpida y meravellosa en la Epileps:a (mal de Sant Pau),
ílà, don Josep Marta Duràn, don Jaume A I - ten
vici:v«xiueni4», tones tonsuras pera Is que han triomüs a l'extmuger. Végs lo que j l ' d i i
pw
ueituibtU d mlling rdoiniista. Enaltdx els diu «Le Monde Musical» do 15 abrU d d
meia, don Pere Aymerich, don Josep Aba- tement, per
Corea (ball de Sant Vito), Histerisme, Insomni. Convulsions, Vèrtic, Jaqueca
•vkvj.s ilc I I . F. N. R. que enoarnen y resiv- prcaoiít any:
dia, doti Estadslao Artigas, don Eauslí Pater sexider, en te darrera
(migranya), Coquduchc (catarro dds nros), Palpitacions del cor, Tremolins,
nteixon als i<V«'s patnòbcs y lliberals de Ca«Aaibem de sentir a una jovu pianista dc
de y don Manuel Julià.
principis protecciontetc
Deliri, Desvandxements, Pèrdua de la memòria, Agitació nocturna y tota
tahiaya. Diu que 10. F. N : R: e» l'últimn es- un t lent ecetraordinari, te senyoreta Pilar
í a dcsenrotltentee ta P ' ^ ' F f n ^ ' A h - r a ri i en
peransa políaca d e Oïtahinya y que hem de Castillo, una espanyola de 17 anys. Tanta
pafa, eL dta 15 del w n " c n L ^ / ^ bana"^
classe d acddents nirviosos
Fins avui no ho ingressat en l'Associació S t e c d da ta diada
lunntenbla pesi a qui posi y oontra tots ds
W ^ ^ S ^ Í
« k b Chois den Clavé ta societat chorai «Les en honor dds dtats senyors -".a/>(i.
oi'ilxit» y advvidtalB. Alsa te copa pel triomf torsa, virtuosi al, técaiica y musicciúa* sc tror
beu
rarament
reunides
en
una
artista
tan:
jooas ideal» tederata, U K à o n d b t e s y repubtiGudlerite» de Son'. Hüari, y desde aquesta y dei demés vocab catalans (te te J»
va;
y
d
l'invprx.dó
no
e;
ta
del
F a r m à c i a dot D r . A m a r g ó s , P S a s a a S f a . A g n a ,
9 data, cs posarà d'acord amb dita Assoctació Aianacis y Vateimions, que ama "
óns,

le l ' A j u n t a m e n t
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que calma, regalaris? 7 fortmea els nervis

t recoimat pis m\m més mm\$

Pobfó Català„ —DimarsTiTde juny de 1191a
^ - r o a ftí rasuliat obdnguf, don R6f O j ^ A y Akdna, don Josep Maria .CorP1" - Mas. don Matías Mun-adas, fen A.fons
^ J «nTor comto de Scrt don Josep (de
don f A. D u r i n íolguera y don
joiui'ita f é r t e ^ ' com a rocord de lliomcl ^ ^ ò f e r i r a n ^ ois senyors Marqués y
paVA .mes luxoses y arlísliaues plaipite fco
^ V am bo les fen-cs alcgóricrues, dels
íGS
Masriera, baix la direcció de don
S'ZL·i JmaeOt y an els demés ob&equiats,
, no nKnys artístics per^unins prnJiLs
1 rilat artista.
P ^ t o iji\ita(!cs to aquesta festa les au>its e's presidents de I s sociotats peonó•'.•••s V la pranipsa diiuia d'aquella caoi'1!11 r','
'
1 .
rtemi, eümocrca, dia 12. Undrí IlocTamiriera la constitució éUkdAm de la«Liil^rcelonina d'Higiene liscolan. ei» el
,' i de Metjes, l'La a d-; CaA!uii>-a, 0,
«Hncío], a les 7 en punt de Sa tnrda. Es
p-egi l'355^1®110^ do 163 Pf-'rones inscn'OB.
Fumeu Hispània (sericsi guerra Melilla),
El oonegiit psicòleg don Ignnsl Ribera
Biiv'iiia donarú a l'Atentt* Ewiclopédlc Po
pujar avui, dinars, a dos quarts de deu

do la nit, la novona conferencia sobro «PslSo noten grans preparatius pera fa pro
oología general y Terapèutica», en la qual pera temporada estiuenca. Els cafès ímn fe'
continuarà desenrrolllat el tema: tQuó SS importants reformes, t l de l'Unió po pot dll'hipnotisme, nuígnelisme y sugestió». . i
quo ha sigut tonslruit de pou amb ample*
L'acte, com de costum, serà publia 1
y espaioses 'soles tpie 11 donen un cnràiAci
Ha sortit cap a París, el president do olutBclà bcai propi d'un centre d'estlueix tan
l'Assoíiició d'Arqullecies do Catalunya» don renom enat oom aquest Els esliuejadors hon
Josep Puig y Cndafalch, al objecte d'assis- do veurer amb goig aquesta important millotir, com a delegat do dita Associació, u la
reunió del ComEé Pcrinanent InUnnacioral ra quo ha convertit al cafè rónac £4>ol>ie f.i
d'Arquilectes y a les sessions d ' l Congres abans en Un casino elegant y senyoriaL i
Arlfcüc Internacional que's celebrarà an
H i ha una gran demandn de pisos y hafciaquela caia.al durant el present mes.
lacions molt superior als demfe anys, fcnt
En el Teatre de Novetats, en et que ao- creure això quo la ooncoriencia d'estiuejo,'
túa la companyia Guearero-Mendoza, s'es- dors serà grandLsíima. I 1
També ois forasters trovaràn un altre notirenara'l pròxim dijous, dia 13, la farsa senrtiucnlal en Ires actes y en 'vers original de ^.at ben important amb LlnSMliclA d'una
don Riunón del Vnllo Int làn ti tllada «La nova bnnacfa excetentment proveïda y monniarq»iesa Ro5a'in<la», que augurém serà un tada amb tots «Ai avensos científic», dirigida
rntvnciiós èxit p e n i seu autor y intèrprets por l'ÍVu·.itrat apotecari y bon catalanista dem
Zom ho fou a Madrid el *ki ,lel beu ks't^Tio Pere Gallardo.
y en q>i.'.nlns representations donaran de
El dia 24 edebru aquesta pobladó la seva
ddla obra.
Ccnta major. HI lia oontraclada l& rqxiiiudB
cobla do Palafrugell y n'hi haurà una altra
quo encara no so sap quina serà. ; i t
Els in^xolors 'de Sonitat y do waterharfa
don Joan EsitiUas y don Ramón Bosch, han
^ANT H I L A R I SACALM 7 de Juny. j presentat un informe a l'Ajuntament, fvjpor
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-eflàn que prengui tes midffl preven'Jw» qué
lotallen davant el perill del còlera

Ateneu P i y

Margall

D E LA BARCELONETA

Hones de visita a l Dímponmanl
M ò ü l o públlo g r a t u ï t
Medecina y Cirurgia: dimars y divendres, de
sis a set del vespre,
Nas, gola y orella: dilluns y dimecres, do sis
a set del vespre, a càrreg del docí L·.· wr Moreu.
ilalellies do criatures: dilluns, dimecres y
divendres, de nou a deu del mati,
I ; ; a càrrog dol doctor Roig y Roig.
Assistència a parts: dijous y dissabtes, de
onze o dotze del mati, a càrreg de
la cliundana doaya Isabel Rabassa
Bofill.

C R Ò N I C A D E FORA

S E N A T
S e s i i d del dia 10
Presideix ei senyor Montero Ríos. En cl
banc binu esiàn els ministres de Gracia y
Jusiirfn, de la Guerra y de l'oment.
E l senyor GARCIA MQLINAS, so relari,
llegeix l'actn de l'úl'iraa sessió, q u 3 es oprovaca
i
L'aTcpicbisbe <fe SoragosTi formu'a un prec
respe>no ai ferrocarril *» Cariítann à Daroc-tj
El n.tnis'.ro de J-OMENT promet p t í t m t
'oxpodionl.
E l senyor RODRÍGUEZ SAN PEDRÓ formula un ona relacionat amb ol régimen
interior <'c s ports.
E l nir.isire de KOMENT ofereix corretgir
efs errjrs que's comoj-n on aquosl hssumple.
El senyor SAN PEDRÓ reeÜRet.
E l seny.r TORMO formula un nl'ro prec
reítuàonat amh un quadro do Van rler Goes.
S'entra cn i'ordro del dia y s'aprova'l
proiecte do I l ' i concedint una ponsió n la
viuda do! oxnünislro sonyor Lortnmna.
So pjsu a CÜSLUJÍÓ'I dictamen concedint

Informació

lo tatisliole È\ " W 0 M "
D e s p r é s del sinistre

d'Espanya

Lo qwe diu la prempsa

S

L a qüestió del Marroc

L a Mancomunitat

S

(>pé:

de

orípnfta, una festa pera el report do IttRtrís, 9.—El ministre de Marinn, M. D d El minlslre d'ESTAT, contes tan n i»na
Iwetes de l'Institut do PrevisiS entre'ls fills pregunta d d comte de Los Andes, mani.es- oasfé. va arr'bar anit a CnerOourg, pernoctant
d'ohiers que varen nàixer d dia de Ja fun- ta quo per gestions diplomàtiques s'ha lo- a la Prctecfura marítima.
dació de dita entitat.
Aquest mati, a les nou, s'ha embercat cn
grat que'ls vins dp Jerez y Màlaga puguin
La ptena major dols conservadora sort'ràn contenir, per la exportació a Viena, dos l'aeorasKnt «Gloirc»), trcs'adantse al Uoc ont
o no la querella presentada contra l'esmendintre d'alguns dies a fer un viatge de p r o graus y mítj do sulfat do fcolosa, fin lloc dels so va enfonzar d submarí «Vcndcmiaire.»
tada Sala.
dos graus reçjlamen aris.
Allí s han rendit e's darrers honor als mhL'ac e sflrà a p^r!a tancada por aeort de pogiuda poi- tots els pobles do la provlnda.
TER TELÈFON
rins desaparesculs. L'acte ha estat emociodit trilunal q u e i formaràn 2o magistrals
Respo-!o
de
Imnsa,
con
inuen
2es
gesVaga.—Peregrinació
y TELEGRAE
piesidits pal que ho es del Suprem, ,
Hons sobre aquest particular y adverteix nant.
Per haver sospés els treballs els burgesos <pie Ilala se troba en d mateix «as que
Poc després ha desembarcat M. Ddcassé,
V
i
s
i
t
a
eslàn en vagi 2 .'00 paletes.
nosai'rcs, havent fonnuiat las mateixes re- qui ha emprés el vkii'^; de tornada a PaMadrid. ÍO. de 10 mati a 9 nit
Una comissió do la Cambra do Còrners,
Arribà Ja peregrinació procedent de Bar- aan^ions pern'ls seus Vins generosos,
rís a (os 12'20 de to tarda.
ha visitat al minislro d'Hisenda pera tíema- cdona. Els per'-^rins assistiren a la t u n d ó
Ei HgOQ d d oconuss .t «Silnl-Louls» afirAluolnt als ressorts quo'l comlo do Los
nor'i quo dicti los mides conduents a ovl- d d temple del Puar.
Andes ha dit quo poden tocar ds governs ma quo on d moment de la topada va vei>
tnr que en les Cooperatives de .consum s"<•••pera obligar als governants «ttXOaigm a a o re eiiarainení mio'l «Vendeniiiiie» havia quen
Noticies del C o n g r é s
« L a Bf!af aaa>
pengui no sols als Sosis sinó fel públic
^ i r a les demandes, diUr el senyor Garcia dat partit en dos. I n mort do la tripulódó
EI comte do Romanonos ha sortit aquesta rtielo que, efedivaiwnl, e's governs tenen degué osser Immediata.
Ti n'.a l'arti i e de fons «Un ojeraplo», y general.
En un despatx de Cherbourg publicat per
tarda d d Congrés m d t abans do quo acabés fccLitat pera tocar aquests y altres ressorts
»moiita en é.l quo en d milin celebrat
L a missió nort-amerlcana
de caràcler aranzelani, però son prra ser «Lo Petit Parisíén» se diu que'Is escalandiir en d Tca'.rc d ' l lioso de Barcelona
la sessió.
amb p a n pmdenda y parsimò- drers han reconegut el casc del «Saint-Louis»,
A mitj dfa ha estat alí'alau.fcluniplimeni s concurrents no deixaren parlar a don
La desanímadó quo durant tota la tarda omp'eals
nia.
. \
t
tar als reis, la missió extraordinària enviano trobunihi més que unes rascades pioduides
Wequlades Alvaroz.
. . .
M
hagué
el
Congrés
s'aceatuà
a
darrera
d loixir amb d «Vcndcmiaire».
Diu: Una vegada per:irà'l qucle d Ls ra- da pel govern dels Estats Units neta inviEl senyor PÉREZ ASENSIO s'adhereix a
lur a Espanya a concórrer al certamen in- hora.
IHOLS revolucionoris no anjunclcnises
Duran* la discusló dels Pressupostos sols les íreunifosladons del comto de Los Anal teotro de la Gran Vfa r l - Aladiid, v's fva lomadoRa» que se oet brarà a Sent Irandemanant facilitats pera l'exportació de
T e l e g r a m a de c o n d o l
roinerc uu evangeli p l dis:urs del pon- clsco do Califòrnia a'nb l'objeele de com- h i havia ais diputots en els banc» de la des
vins de Jerez.
[cx àivmla comenit a\'ui por l'or y la po- momoR,r l'obcr^na del Canal de Panamà. majoria.
Ordre del dfo.—Després do Il-ugenm obParis, 10.—M. FalUéi-es ha rebut un telelítim en dictador d u n partit organit>aL
El rei ha conversat amb els comissionats,
«ervadona del sonyor PEDREGAR s'apro- grama d d rel don Alfons que diu aixls:
C o m p t e s g e n e r a l s de l ' E s t a t
So digué que havia d'axp)sar 1 orador •va- emteruntse de tots ela detalls d'aquella obra
va un dttomen concedint un crèdit extraor«La re na y jo, profondjmont commoguis
ries \eiibils pcm arnuí ar algunes oare*M. que té d'unir els dos grans oooeans.
A la secció primora del Senat so reuní a- dinari pera obligacions d exerdds tancats
per 1B terrible calaslrofc del «Vendemiíire».
Ningú va torvar A pla i JOS de l'acte. L I
A La una de la tarda. Ja mussió ynnqui questa tarda la comissió permanent de comp- del minislori de Marina.
vos preguém que aooeptcu la expressió d d
cap-d l ena deacnrjilknt se.ise obslad s pis ha SÍÍ-UÍ obseqiiiada amb un banquet bl saló
puintrafs de l'arengi. Diguó lo que l i flo- d'emkdxadore del mlnislcri d'EsíaL Hí han t o ganorals do VfSfiüí pera caminar tmpre- | Son.sc debat s'aproven altres dictàmens y nostres sncor condol y trasmdfeu n les tamise
prenen
en
coasideradó
a'gunes
propoBes do les víctimes ix nostra profonda simoà la gana. Per ocrl quo Uigué coses n a l - osswüt el senyor Canalejas, els ministres, sions.
patia. Da tot cor participem en d dol de
mcnl pintoresquee, ab o'utanvnt oii^inals el subsecretaai d'E-stsit, Ics autoritats y preAcordí la comissió tornar a reunlrse emb ddons de UoL
quo n.) han sa',nit prou detalladee.
S^udx d debat sobre'l píon. de corre- Eransa y de la seva vaierosa Marinà.»
sldenis dels centres comercials. S'han pro- objocie de pondre acords pera dictaminar.
ÍM. Faiéres ha oonkstat:
teres.
i
j ,
les poKiiues crea cl límit dei desonfado: iiindat oora's brindis per la oonfiatomltat
«Al essociarme al dol de Fransa y la sew
L e s Corts de C a d i z
lo més lartarinesc y arbi:iari que s'iia dit d'abdúes nadons.
El senyor GASSET defonsa'l plan que <or- Marina, VV. MM. ans donen un nou testimofii
• Madrid desde fà molts anys.
,
EI comKé do la Junta d d cenitcivwi de ïntóà saguont ministre do l'oment y diu que d'amistat dels més {rr-juaK Els ho romerdo
Aquesta tarda els comissionats han •ílsiNingú deia rés. El senyor Lorroux (se |d««- tnt e's monuments y aquesta" nit eeràn ob- Ics Corts de Càdiz so reuní examinant d in- nfeistà a ía Ud.
i (
do tot cor. Les fa-ni • . de les víctimes agraifogà Sí seu gust. Acabà la orograífa repu- scqvtits per la Legació porlugue» amb un forme dds senyora Bcnlliure y Repullés que
Adverteix quo abans se oontrufen Ics ca- ràn fondament la Kmputía Que V. M. ha
bacajía sen>alant pels seus noms els hima- bar/.niet al quo estan tnvlials el> (enyors Ca- proposen Ptrocdó del monument comme- rreteres per iní uenda polfticaydiu que pera tingut a bé dirigiries.»
leyaÉ revolucionaris. Tlldata l passat y lo nalc.as y Gartb Prieto.
v
moratiu a la gran ptassu de l'A du ona de evitarho, dictà la reial ordre que tothoim
que es més ddífcü on car e, profetisà l^jorvcnir,
oondx.
i
j
Càdiz.
«egors 'es conveniències del parat y del
L o d e l Marroc . - L e s n e g o c i a c i o n s
Afirma quo on virtut dol seu projecte se
gen quefe.
•
Se
tractà
dd
repari
do
medalles
y
diploANUÍ s'ha rebut la coatesiacló de Anglaoonslruirin 375 ponts.
mes oonnmemorat.us dd ceirterarL
[
Al Hnel de facto on Lorr.mx pr;ngu6 el terra a l'última nota espnnyola.
Diu que a l a provincià dia Palència, ique
«•u «miomóvil y l'OWTninà al seu luxós
RcspocSe als lestdjos se aeoi-dà que Un- representà a les Corts don Ablll Calderón,
i e resp,>sla es favorable als desitjós de
hotel del ctirror d'O'Donnoll.
Espanya en lo reial kn a la vall de lUcrghn. dràn Hoc d d í al 10 d'octubre^ quodoní on li oe«rrcsj)onton 30 ki/ómeíres de cirreteres
E!s con^mcionisles no Impediren l'acte
Non S o l d d
Amb tot, com quo hi hà diferencies no- comunicar ol president dol GenMI da mmjs- y que d u n o l dos anys qnfe dff SBtayor fou I
púb'.iü y no volgueren torbar la tranquilitat tables sobre altres extrems, les negociacions tox» d programa, puig d té en estudi defi- dlrecíor general d'Obres públiques so consLondres,
10.—Comuniquen
do Tànger al
tíe l'nlogat radical.
continuaràn per baslanl
temps.
i
truïren en aqudla província 167 kUóme- «Moming Post» que, segons notides de Monitiu.
["Cró aquest exomplc d'equanimitat no ha
í
,
,
g.-d' r. la primera part del exérdt de t'J Haihe
Se dond oomp'e d'una eomunicadó que Ires.
tingut eficàcia y a !a primera tocasió, els |LeAmb d mci» plànol do car rateres pirenai- va sortir do TLznit d dia 2 diriginlse cap d
ha envial la Cambra de Puerto Rico portici- ques
: i*
;s es h,-n pegat en maa monada.
no oxisieix cap compromís intemacio- Nort, sense dubte amb 1 objecte d'ocupar TbDemà's rrunirà la comissió <pie entén en panit que celebrà una reunió pera tractar ex- naL
i
' '' t
routbnl y avonau- sobre Marrakcsch.
" E l Fats,,
olusivamcnt
do
llnvilació
del
Govern
espad proecte de llei do Mancomunitats pera
En totes pnris treballaré pel puoblsraa &
So diu que Agadb- ha accepint la autoritat
«El Pafs» dúu suo es moll lamesitable lo seguir preparant al dictamen quo ha de do- nyol y quo acordà enviar dos represendants
de E l Hdba.
o-orregui ahir a Barce'ona, tant més quunl nar aviat.
, pena que assistdxin a Ics festes del con- les obros públiqiiieH.
El senyor CALDERÓN (don Abillo) recAquest ha ordenat al gavemodor de 1^sempre tingué fama d'hospitalària aquesta
En la reurnió hi serà'l senyor "Canalejas. tenaii, per lo qual se votà un crèdit de tifica.
Manifesta quo'l senyor Gasset rés va roumnt quo'n tregui als cristians, amb la
dutat, q<i© es la més eura])ea de tes gians
El ser.yor Moret ha comunicat a ta co- 5,000 dollara.
dit do lo quo mama la libi tespedo a l ' u l - advertemia quo nois permetré per ma néixer
t iiüuts espanyoles y adornés que don Mel- missió que tindrà'l soatiment de combalre'l
imació de carrelores.
an aquela comarca si les potencies no'I recjjíades Alvaxoz no ha despertat odis en ».Bp projecte y votar en contra, pels motius fn
B a n c de f i a n s e s
Afirma que'Is camins veinals son un eom- oondxen com a Soldà.
I y mai s'ha dedieat B fUubatíMfi fenjor sobuls, y m;e l i seml·la inconvenient piiinteS'ha cos is'l tuit la comissió d d Congrés que ulert desas re pera la nadó.
>
tous n i ais radi als.
1
jar el problema sonso arreniarlo de l'autoho d'entendre en la proposició de Uoi sobre l a noíar que eai d plànol do carreteres
Atrihueix tot lo que passa enlre'ls repu- romía deis organismes lo als.
De F e z
se'n eliminaren algunes y s'enclogueren olblicans ui afany do crear partits nous y
estabLiment d'un Banc de Ganscs.
Ires.
•
i
'
.
.
.
Assumptes d'Almeria
mantenir ois vells.
Fez, 9.—La situació va millorant
Se nombrà prosidenl al senyor Burell y soAnyaddx quo d oost de la conservadó
En la reunió quo avui etíebraren amb crotari ed senyor Romeo.
El general Lyautey se proposa anar a SeTota aciuesta vorinada finarà el dia que's
de
carroteres
es
de
400
a
500
pes
seies
per
d minisv'ro do Komenl íls reprosentonts a
írú.
fasrf el partit Únic.
kilómefro
y
mio
hi
ha
hagut
kilómelro
quo
Corls per ía provincià d'Almeria y ' l conE l c i n i s m e den L e r r o u x
El vietje d d Soldà continua normalment
ha costat 2.500 pessetes.
«A B C»
sell d adminisilració do la Companyia dels
«El
RadicaJ»
publica
aqura'a
nit
d
següent
El
senyor
GASSET
roctifica
breument
l'erroearrils del Sur, se convinguer^n les
« A B C » diu:
telegrama d d sonyor Lerroux:
El seriy^ GARCIA BERLANGA iniervé
Don Melquíades Alvarez no pogué par- seguocts conc'usions quo'l senyor ViUanuepera Bvideneiar que la provincià de Vadiarctlocia,
10.^Considero
censurable
au
v
aquedà
enaarreíjat
de
telegrafiar
al
gob r aïiir a Bantlona; no ho |)eriuetcren els
eiuia es la més dasíavoreseuda pel plànol
redva's y no bastà aiquesl aíropell: l'ultrat- vernador d'Aimería pera que l'-s fassl pú- Barcelona k> mismo que oensuré en Bllb&o dd senyar Gasset.
bMqUCS:
I
Conxlcno
am!.<>
ao'os
de
iutolenancia
coino
jaren amb xiiula;lcs y injuries.
Continua la d is us ió sobre l'us que feu
1.» No procedir a l'organitaació dels ser- todos sus igutUea. Proclamo la libertad de
Ei senyor Ahrrez y el senyor Lrm.iKc,
el senyor Soriano y en Pau Iglesias, podeu xeis proposta per ]n companyia pera el tras- la tribunaj y d xespelo a les doredios de los d senyor Gasset essent ministre de foment
enar a prediuar sona rlsch ni destorp con- litot ne l'escàs número d empleats senso ob- propagaatdísías aun en acl(» organizados con da la íaíiil at quo U concedí Una llei votada
tra la Iglosia on les du'ats ntés 'catòliaues y tenir l'autorisació del miiusíro sl tai cus poca opoitunklad y aun frcnle a domasías de a Corts pera la conslmcdó do 7.000 kilóinoircs de cirrctera.
I
contra & monarquia en les ciutats mes mo- arrivéo.
El senyor BURGOS diu quo no S'ha comnàrquiques,
i
2. » Procedir en e! terme màxim de sis letnguajo, pero mientm quiencs haoeui résE i republfcants, Intolerants y ferotges ron- mesos, a l SstoA del projecte de trasllat do ponsaUes a las entidades radlpmk» del {ra- p>!ert la Ud do carrderes ol senyalar tes
tni'l» sens enemics, també lio son en'.re ells, la via marítima, nombranlse un inspector oaso d d milki do ayen-, lo cual lamento.—Le- que corresponia construir en cada provincià.
.
. . .
y abans a Valenda, després a Serilla fjf (Sa- pel Govern quo de id'ixi les diferencies fel- rrouxj
Se d d do que no s'hagi tonslruil M ferroragossa y are y ia avans a Rarceiont do- tre la Companyia y ta Junta d'Obres del
L o de aBsoclacioaa
f
i
. ( <
o r r i l do la "Ràbida.
nen exemple do ío q»io sortí la República. Port.
Consiura l'oblit on quo's tó o la provinLa Intranagenda y la tirania s'har refugiat
Se reuní la comissió d d Congrés que eu3. · E l Govern f- rà oumpllr a la Comïn .el» qui bl:isonen de son jamor a la l l i - ponyía totes les conclusions quo s'acordin tes» en el jprojc.ic'.o de Ud d'.Vssociacious •.m ce H uoivu.
bertel y ei progrés. Aixfs donen un arg>i- a la reunió.
El senyor MATOS's dol do que fen la disi
oanibisnt impresskmfl sobre'l projecte.
cietit viu de lo que pnssarta fa la nació
(ribudó de cai re'.er-s hagi cornapost a t a Demà
tor;iarà
a
reunires
la
CopiMó
prevledo
»1 caigués a los seves mans.
narias foolt roduit número do kilómctres
paren: d dictamen.
y q^io cn eambi s'hagi aumenlal la la pro|Lo que seria la Repúblúsil es el comenOvkdo —Se tu a cert malestar cníje'Is ovincià de Guadalajara.
tari que sogereíx a tot al món l'escàndol hrere de les mines d'AUcr, encara quo's dePreiii.·.fa si". Go.crn pensa f r l s obree
do Burceiona.
,
derà acabeda la saga.
públiques do Cnnarlas pel sistema d'admiEl Sindicat Miner dirigi al ministre de la
dstraidó.
La Rifa
S e s s i ó del dia 10
El sonyor MÀGIA diu quo la Uei de que's
Eta ed sorteig d'avui han sortit premiats Governació'l següent tr k-grama:
«Solucionada Va huelgj dd colo de Aller
traila es inju.sia y quo'l senyor Gasset no
tob els majors:
S'obre
la
sessió
a
tos
3'15,
buix
la
proPrimer premi, 250,000 pessetes, número por promesa d d goheiriiador de admi'lr a los siden.ia d d comto do Romanones. y tro- tingué forsti pera Implantarl.i.
Considera quo'ls propriotaris deuen cedir
859, venut a San Sobasllàn.
oompaíloroo diespedU'.oí-, reanudaanos d üu- bantse en el banc blau ds senyors CBrnleja"!
terrenys pera'l plànol do carreteres.
S«gón Premi, 100 000 pessetes, número bajo; però la empresa no sólo no cumpto su y Barroso.
minislre do l·OMENT ofereix portar
lojW, despatxat a Huelvu,
Jekihra admitiando a los despedidos co.·nprmGran l e s a n i ï r a d ó en escons y frilmnes. o El
la Cambra l'expodiont sobre gastes do
Tercer premi, 60,000 pessetes, núm. 11,003 didos en ta fórmula de arreglo, síno quo s»S'aprova l'acta do la ses·aó anterior.
« n u t a Aletilla.
i
Pre s y pro^un'.os.—Varis diputats formu- oonservadó de oarrdcrcs.
gue dcspidkcido obreros y nmmtva con n>
Defensa itls enginyers de les censures quo
Premiats amb 6.000 pessetes, núms. 5,806
len
pnea d'escàs Interès.
,
Gnmade, 991: SevCla; 1-483, Barcelona; pmaflSàs
I E l senyor ROMEO pregunta «l's pot solr se'ls ban diriçit en aquost debat
El senyor Barroso després da odebiur una metre a presó pseventi v a un diputat des- El sonyor LLOSAS anuncia quo'ls car9.6I1, Barf«iona; 19,807 Madrid; 18,145, Mn?rtdi 16^21, PíLendfl; 19,978, Sevilla; 11,933, entrevista amb ol marqués do Conülkis ha prés de ooneodlf d suptiratori y qué deu listes v i r6n on favor d d vot particular
Ja LÍMO; 10,047. Hucl\a; 16,749, T^riajgona; ttlcgraDat nutifremt la fórmula y DME^pÉ quo ferse quan Ics íiorts esiguin Uuvades.
do don Abillo Calderón.
18,871, Cnmada.1!, 275
19,66?,Ma- l'empnesa fassi represàlies.
El senyor CALDERÓN insisteix en la
Prega al piesi<'cnt do la CambnUque amb
* W i 13,472, Guüda^iera; 15.00Í SanlsnNo serà eoctrany que's reprodueixi la vaga. l'urgencia pissiblo sa ooncerli amb d Go- mala distribució do fondos en d plànol
•
•w; 7^95, MadridiTS, Madrid; fl.555 BarEls soldate dd regiment del Príncep y ks vern y amí) la comissió de tuplicatoris, pe- de carroteres.
El senyor Gassot roctilica insistint enldooelona,
'
forses de la guarda d vil concentrades en ra que's concreti un acort sobra ía matèria, iensar d projecto que presentà a Ics Corts.
o bè que's pulsi l'opinió dels queies de les
ABer cootinujen en els zocs minera.
El* mestres d* les V a s c o n g a - í e s
Se suspèn d de nat y's rcanusa el dds
Q u o v l u r o s y
minories pera'l mateLx acort
Pressuposts.
El ministre d'Insfm ció publica ha diriV i s t a d'un p r o c é s
El
PRESIDENT
diu
que
podria
arc
anen telegrama a les trea Dipularions de
El senyor AZCARATE consumeix cl seDemà comonsarà davant l'Audiència la ticipar l a seva opinió, però essent la qües- gón torn conlra Ja totalitat d d capítul da
J províncies vascongados, comunl1 ar.U',8
tió
moll
important,
consultarà
l'opinió
dels
•i'w's proposa anumiar concurs para ascens visia del prooés seguit contra'ls unurquislos
übifgacions generals de l'Estat
X IntsUat de n « 6 U t B en la segona quliuona Antanà Vegi y Emili Renduefcs pnoccsunils quefes de les opostdons y amb d Govern
El senyor KEI-IU intervé pera alusions.
demà
o
passat
domà
pera
pendie
un
acort
ü*<ruest mes.
" por supceàrads autors de l'assessioat dd pa- sobre'l pirti.ular.
Conferencien men1rcsL"nt d comte de Rop El dimecres so celebrarà una reunió n tró Lanlero.
El seai*ur LLOSAS s'ocupa do lo mio man ones, Morct y Canalejas).
tiíla'' de representants de les Dipulaiions
El minis're d'HISENDA contesta als eeDefensarà afe procoisafs l'advocat setnyor passa amo d mosaic «El sacrifld de lü""scongades, creknbe que s arribarà a un
tyors Azcàrate y t d i u defensant cl Pressugeaiici,
que
està
ondavat
en
un
terreny
parBarriovero
loord.
post
,
,
ttcular.
»
Banquet
El
sonyor
AZCARATE
rectifica
insistint
Manifesta
que's
tracta
d'un
monument
de
En Weyler
•
Càdiz.—A bordo dd trasatlàníjo «AVfoi^o «ran vuior arilslc y pre«i a la .Mesa que 'cn les seves aprodacions.
. O ^sierel Weyler ha celebrat una confóEl seny * LLOSAS consumeix el tercer
ho posi lo més aviat possible Dn cóndxemcnl
XIII»,
cedit
pel
marqués
de
Gomillas,
ha
joroniia avui amb el ministre de l oment,
d d m i n i s í o d'Instiu. ció pública lo que pas- tom en contra d d dictamen.
Jjí·iilonada amb ela ferrocarrils del Sur de sigut obseífuiaida amb un gran banquet la viu- sa a fi do quo no Wrribi u partir d'Espanyu
Ei senyor PEIVÉÍ- OLI VA d conir4" en
^PHnya, per ser ol capità general de Ca- da d'ituxbe.
tant anreciadn obra d'art
.
nom do la comissió ddenssant d dietamm.
w^nya vaspreBident de dita companyia.
El menjador d d vaixell estava prafusoQueda aprovat d capítol ruíerent al DeuLa ffiMi d L - T * * traslladarà'l prec avui
te públic. .
ment adornat amb flors y plantes.
mateix d minislro d'Iastiucció pública.
A l Suprem
Després se celebrà un ball que durà §ns
El senyor MARTIN SANCHEZ formula
E l senyor PE D REGAL apoia uu vot parP E* dijous vinent so celebrarà davant ei
un
prec relacionat amb la axuropfcció de ticular oontra'l capital referent a ka dal'hora*!
e
a
Iscrtlda
do
l'exprés
pera
Madird,
'"JWm en píé. oonslituit en sala do |ustlmonts y pobladó forestal a la provincià ssos posi vas.
A visia de recurs do responsabilitat en d que va sortir ta viuda d'Iturba
da Segòvia.
El minis're d'HISENDA l i contesta dden^•orposat contra ia Sala primera
Els conservadors Saragossans
El senyor JOU HO formula un p w d'In- tont d projecto.
Se Buspén d dobaí y s'aixoea la sessió.
Garegossa, 10,—La Juventut Conservadora toréa local, i [
distutiràn la procedència dadmelra

iuiormació

u m pensió l i l a «xala delvapltiklVnginym
López Pérea
El senyar LÓPEZ MORA donwna qíKf'a
suspeng\n la sossió fins quo vinguin u la
Cambra cer's antecedents.
Els senyor SEMPRUN y SAN PEDRÓ
intervenen.
So wepta ol debat.
i t
S'aproven o s següents HrofMM do lira.
Concedint o! bronze necessari pera l monument a Manuel Camo.
ídem unn pensió al soit^orf judicial do
Suotn y a les fanrilies de l'habilital y ri t
agutafl que foren víctimes dels successos
de Okllera.
ídem nl btizo Morenlino Hevia una pensió de 000 posseïes p r serveis prestats f n
el creuer «Reina fífifetM*.
PToibmt d troball industrial nocturn dot
la dona.
So romusa la dfseusió del projecte do
Ud de bases de sari'at
El sonyur SAN PEDRÓ c o n m i d x cl leroor torn on pontra dol dictamen. Es:iKlla

l'Exranger

Les v í c t i m e s de l a n v l a c i d
Doa a v i a d o r s m o r t a
Mou rmo'on-Le-Grand, 9. — Ha caigut desde uns cent metres un monoplà pilotnl p d
conegut a^laaor Kinimer'ing, al qui acompanyava un passatger anomenat Toimet, morint tots dos al acte
Han sigti reculllls en un estat hturrib'e.
Mounnclou-Ie-Grand, 0. — L'aviador Kim»
meriing eaqijüVB a dort quarts do set de la
tarda, per última vegida, uu b.'p'ó de dues
places, amb d qual tenia do pendre part en
d míting d'aviació d'Angers.
L'aoomparyava oom a passatger, l'enginyer M. Ton net. • ;
Després d alguns minuts de vdar, s'ha vist
l'aparell oecilar en l'aire. El pilot ha logral
per ducs vegades fcr redessar l'aparil, prò
als pocs instants ha caigut vcrll alment Durant la caiguda d motor seguia donant voltes
a tota vdodtat ' j
j
M. Tonnot M ín'enfaf salfar d d apordl
abans do que aquest toqués a terra.
jEls dos cadavres han ; lot horriblemenl
trossoats.
' <
Ert KimmerlLng tenia 27 anys.
L a r e v o l t a de Cnba
I n Ha^nj».—Ahir se varen produir md-'na
oomitm'ls neflres, o r í g w n t més mtranquiLtd
que la nvu'eixa revolla d'aqudls
Mol's joves, entre'ls quo predominaven eJíi
estudiants, molts 'd'ells armats, s'han fnanlfcfjtat videntament contra'ls negros, ma'nnfso tres a Rogiagomez.
Fou prod«a l i n t e n e n d ó do nombroses /or*
oes do policia pera restablir l'ordre,,
V a g a de m a r i n e r a
- Parfe, 9.—El Havre.—En d moment guo
d oorreu trassatlànüc «Fra n ce» se disposava
a sortir cap a Nova-York, ds fogaíners y mariners, cn número do 550, han demanat auoient de jornefl.' ;
Aquesta petició Ka estat refusada y ha de*embarcat Iota Ta tripuladó.
La sortida da '«Franoe» s'Ha tingut úo
aplasser. I 1
'
<
.—S'han dodarat èn voga un miler do ii»orifs marítims per sdidarilal amb els marinem y fogainers d d «FVsnoe»,
;
'·
Revista.-Un disenrs
Londres, 9.—El R d ha passat revista a la
reserva nacionaL f '
El ministre de Marina, lord Haldane, en
un discurs pronunciat anit al final d ' m
bonquot, va expressar ta seva psporansa dó
que Anglaterra no sigui solament la més gran
potenda marítima, síno també la més gran
n a d ó mill'ar que s'hagi conegut al mon.
F I L L S

D E

R J Ü L 8

S A I I D \

RAUBU OCL CBNTRS, n. • iÍA»ara.jta
Negociem cl cupó dels Deutes 4 per 100 interí r y 4 per 100 Amortlsable, venciment primer juliol pròxim.

S I G L O

GRANS MAGATZEMS

C O N G R E S

íXPOSICIÒ
y articles pera

Taula y Regal

E

v i n s

ptanlm

baixa

Variadíssim assortit en conservas, de totes classes, Vins, Licors, Aperitius, Champaçnes, Aixarops, Horxates, Cervesa, Olis, Pastes pera sopa, Llegums seques. Mantegues, Formaties
Pernils, Embutits, Galetes, Bombons, Dols de
codony, Jalea, Xacolates. Cacaus, Cafès, Sucres, etc, etc.

Jïrfic/es de prinjera caliiat
preus reduifs

Poble Català,, — Dimirs n de juny de 1912

)PECTACLES
itre Circo Barcelonès
GRAM OIMEMMTOORMF

/

• ssions completes de quatre • «et Urde
y nou a dotze nit
X»MiXTS
3EIC·03>ï,<f>lVHCJai
f
ao PELICOLES, so
«El collar de Mlle. Carter», «Viaje de novlos»,
«La heroim del telefono», «La moneda de oro
de Tontolini», «Perdón filial», «Revista Pathé»,
«Por 100 m i r c o s » (800 metres) «La rosa de
Tebis y altres.

Teatre Tívoli

Avui, dimars
tarde, a les
cinc Grandiós Vcrmouth. Butaques, o'yo ptes.
Entrada, o'aa pies. (a actes). Primer: «Canto de
Primavera», Seg' n: «El cuarleto Pons», Nit, a
un quart de deu —Butaquts, 2 pesetes. Entrada 5a cébtim» El millor program.i de Barcelona. Primer «El príncipe Casto». Segón: Veritable èxit (z actesi

Saturno Parc M

Centre de retreus y atraccions. Obert y
amenisat per la banda del Regiment d'AÍcàntara, tots els días tarde y nit y festius
pel dematí de 10 a 1

EMa

Palau au la Misica Catalm
Aval dimars a dos quarts de deu del
vespre.
RECITAL DE PIANO PER LA SRTA

P i l a r

G a s t i Ho

Programa: LISZT, BEETHOVEN; ALBEMZ. Localitats a taquilla.
-«•Ï-T' -- -

|ii[|.jiu

mmm..\
EATRE NOVETATS- — Temporada d'istlu—
Nit: Gran eyit de la c'lebro etoile parisienns,
Compaayfa dramàtica.
MARÍA GUERRERO
FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA
Avui dimars: NU: aun quart de deu: El draExit de la étoile parisienne BERTE SYLVA.
ma històric en cinc ..ctes de Victorià S IAOXÍ
ALOAZAR ESPAfiOL. — 7, U n i ó , 7
traducció de Ricard Ülasco
Totes les tardes, a les tres; Gran troupe de
Varielés.
Demà: Dimnrs Quint dfa de MODA. Primavera en Oto:io.—Di;ous, estrena ,1e la farsa senti- nits, a les deu
(Grandiós èxit)
rnen'al cn Ires actes y en vers de don Raraón
dell Valle Inclan, «La Marquesa Rosalinda». Se
dcspntxaa comptaduria.

T

NITA-JO

fcl drama de los venenos

"

La r . Reïne de TAleazar

Gran Edèn Concert

T

Asalt, 12.—Telèfon, 3461.
EATRE CÒMIC.—<jran companyia dirigida per
Ricard Giiell y Julià Vivas, de la que for- Tots e'.s dies gran suec 's de l'hermossa troupe
Franco-Espanyola.
men part la genial Pilar Martí, Angelina Villar
Dimecres 12= Sensacional Debut
y Pep Vinas.—Avui, dimars 11 Juny. a dos
quarts de deu, Especial 35 cèntims.—Tres
Reestrenes de gran liu» èxit que acrediten la
Carns y balls cosmopolites a transformació.
Companyia. — Primer La sarsuela fantàsti a
iQUO VADIS , per Ricard Güell, toberbla pre- Número de atracció nou a Barcelona.
Buta lues gratis.
sínlació: Segón: EL TRUST DE LOS TENO- Entrada lliure.
Èojer reservat.
RIOS. reestrena que obtingué una 'nterpretació
n^tabil ssima. Veritable acert y novetat en la
presentació. Tercer: EI exit de sempre, aumenta: y corretjit LAS BRIBONAS per sa creado-1
ra Pilar Marti «lien'.os» balls despampanants,
ires reestrenas, tres acerts, tres èxits. Demà I
entrena «Los iingeles mandan.» El divendres '
«El País de la Machicha». amb decorat y vestuari nous. Prompte el «Cuento de Dragón» y
«La viva de genio». Se despatxa a comptaduria.

Cinematògrafs

I d e a l

DIA DE MODA
Boniques estren' s: Exit de la «Corrida
de toros de beneficència organizada por el
CIRCULO EQÜESTRE. Últim dia de la
pellcula del Festival en el Tibidabo. Magnífic programa.

Magnífic punt de vista del Mitin-j d'Aviació
Sporls.—Atraccions.—Concert. — Obert
tols els dies tarde y nit.—Entrada de pascig 25 cínts.—Carril de Sarrià y tramvies.
Servei extraordinari.

tasalóclneDoré

LA RABASSADA

Avui dimars hermosisim programa de
pelicoles y

Tots els dies. selecta lunció de 1 0 1 ta
nit, per distingides artistes.
HOT£L-R£STAURAMT
obert dia y nit. Gabinets particulars. Cuina
de primera. Servei a la carta y cuberts
desde cinc pessetes. Telèfon número 7.648.
en el Saló Men;ador del Restaurant de 1 a
3 tarda y de set a nou nit, per una orquesta tic profesors dirigits per el mestre Pérez Cibrero.

Atraccions Americanes

Scenic, Railway, Wàter Chute, Bowing,
AUoys, Cake-Walk. Casa Encantada, Palau
de cristall, Palau de la rialla. Paseigs, etc.
Tranvia directe desde la Plassa deCataunya a La Rabassada.

C i n e

Corts, 60; y 607, entre Passeig de Gracia
y Rambla de Catalunya.

Turó M

_
—

Ú
B passsíi ^ ú i \ i

Concerls

Maria Thompson

Presenlació espí ndida. Interpretació immillorable. Veritable acert que justifica son èxit
mondial —Di;o S, 13. Tarda grandiosa Matin 'e
ab «Maria Tiiompson».—Dissabte, 15. Gran Solemnitat. Benefici de Purità Montoro, estrenantse una obra dels germans Quintero.

62'00
Alm. Val. J Taira^ , no adher.
adherides..
78'IS
m m m
m m m
Med. Zam. Or. Vi-o, em. iSto.
50*25
UNDIAL PALACE- — Coocerts Santos tots els
_
_
— 18S3.
50*25
dies. Coberts desde pessetes y^a Els di—
— sèrie Gy H. 80'CO 79*75
vendres, bouiilabaise. Dissabtes, menil corrent
Asturiaa, Gal. y León, l."sèrie.
y vegetarià.
—
—
ï." hipo.
Valladolid a Med. de Rios:oo.
I05'00
Madrid, Otcer. Port- sèrie I . " .

4 Colossals atraccions 4

CARMEN DE TRIANA hermosa ballarina
espanyola, i . a. j . 4. HORAZIO 1. a. 3. 4.
acròbates saltadors unies en son genre. El
popularfssim carca to únic en son genre
l'EPE MARQUÉS rei de la rialla y bon
humor. Ovacions a la mes simpàtica y distingida de nostres canzonetistes

Diven Ires 14 aconteixement teatral a
benefici de l'hermosa

PAtim mmm

programa colosnl gran número de atraccions, el local estarà hermosament adornat
com mai s'ha vist pel jardiner Sr. COLL.
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96'00

OS175
95'75
95'25
95' IS

98*00
98'00
85'50
96'55

84'50
95'75

96'00

Crenses, (dem

27*75

Colonials (dem
..•
Andalusos, Ídem
•
Banc Espanyol de l'Illa de Cuba
.....
Cotons.
MB
Canvia do moneda

«...
95'25
—
— 1910
.....
— — Reforma 1908
86 25
— — Maig 189^ Knsae. 97'00
— — Abril 1907, Ensza. e/'oo
— — Mon. de Sarrii....
99'75 100*25 Alfons
5*20 p.l9)
Emprèstit DlpaUd6 ProT
102*35 102*25 102*50 Isabel
8*20 —
Fort de Melilla y Xa ariass...
I06*2S 106*75 lloses
•••••
5*30 —
Or de qoatro durus
4*80 —
Obligacions comptat
3*20 —
Opor
Dinat Papn Or de on 7 dos dunis
Dollars
8*20 —
Nordd'Esp., prior, Barcelona.
Lliures esterlines.
26*40 ptes
—
Lleida, Reus, Tar
5*40p. I »
97*60 98*00 Francs
—
Villalba a Segòvia.
129*50 —
—
esp. Alm. VaL Tar. 97*50 •7*25 97'59 Mai cs.
—
Osca aFr.» alt Ua. 96*00 98*00 96'25
de
J í a r c e / o n a
82*50 83'00 p l a s s a
Mines Sant Joan Abadesss....
Tarragona a Barc. y Fransa... 58*50 58*35 58'85
~ O L I S D* O L I V A
Madrid, Sarag. Alic, aeris A . . 106*00 IQS'BS 106'15
I02'50 103 00 Infennadi ae ta cota f. Rsais.
—
—
— B..
—
—
—
C 97*00 97*00 97*25
Dia 10 it juny
95*25 •5*15 85*35
Ebloo kH-j^ fSra constims
—

—

— — u.

.....

88'7S

S6'00

Andalàs, nou
Tortosa

Forges
^ ,",S0 * l*3'50
Büx Aragó
^ " • ' « • • l85's0
Mercat en tendència a l'alsa.
Estadó del Bogatoll: Existència
17 vagons
—
Arribades . . . .
8
—

<ft la easa V.OOA t P t u * 0 5 0 0 ^
T -guVBSSA,
Antic Born!^
^
^

OLIS REFIMATS
Encaixes deS bidaiu de 4 litre?
Regàa. extraverga
Ï'S»
9* ca U r 1
I05'50
6'58
—
— superfí.
5'5B
—
W1S 97 25 La Trompeta.
COTONS
Prenscorrents Je cotons en rama, donats perli fa*»
Sindical del Cole ;! de Corredors Reials de Co usrs
108'OS I05'75 I06'25
deBarcelona, en pessetes els 100 kiloírvni.

BS'OO
L a sessió d'avui ha sigut favorable pera la
renda Interior, que després de m Its dies de
96'CO B6'50
calma s'ha cotisar amb més feimesa. Els carI02'ÓJ I03'00
rilaires no han despertat entusiasme si bé se
92'25 92'75
mantenen molt s istinguts.
93'85 94*15
Companyia
Transatlàntica
.
.
.
.
A París tanca l'Exterior espanyol a Ss^o;
82*50 82'25 82*75
els Nords a 480*00; els Alacants a 469*00; els Canal d Urgell
79'25 79*75
Soc. Gen. Aigües Harc (jallol).
Andalusos a 3i6'oo, y els Plates a 4 5 0 .
92'00 92*50
—
(abril),
B O R S A D E M A D R I D Comp. Gen. Tab. da Filipines.
I 0 I ' 5 0 102*00
Interior comptat
85'20 General Sucrera d'Espanya...
— flde mes
85'33 Comp. Asfalts Asland
—
—
pròxim
,.
. ..
—
—
preferents 9 5 ' I S 95'03 OS'SO
Amortisable 5 per 100
101'45 l'oitda Barcelona, em,). 19)5. . . . . .
—
4 per 100
94'55
—
—
— 1908
Banc d'Espanya (accions)
,.,
455"00
—
— CíiciL 1909
Accions Tabacalera
295'00
—
mm
— I9IO
Riu de la Plata
478'0i
—
—
— 1911
Sucrera preferents
—
—
— 19"
— Ordinàries
103*35 I03'8S
Port de Tarragona
— obligacions
,.
80'75 Bonos pref.—Comp. reg. Ebra.
93'oa 93'50
Francs
105'50 Foment Obres y Construc
99'03 99'50
'-""res
,
26.62 Comp. Cotxes y Automòbils
IOO'SO 101*00
B O R S A D E B A R C E L O N A SiemensSchuckert, Ind. El e. iOO'SO •OO'SO 101*00
100*75 101'25
Societat Valenciana Elec
C o t l s a c l ó oficial
t • . 91*75 92*25
Opo--. Dinar P.por Navegació y Ind'istria
Societat Carbons de Berga
1 97*00 87*50
Londres, 90 dies vista.
26'28
—
xec
26'63
26'6S
Accions fl de me
Paris, xec
,
s'70
Opor. Cada acció ptes.
Madrid7pUsses banca, a3d r
0'30
F. C. Nord d'Espanya
606 '75 607*00 507*25
— Madrid a Sara; y Alac. 496'00 495*26 495*60
Efectes p ú b l i c a espanyola
Opor. Diner Pupcr Banc Hispano Colonial
QUEDA
Deute Inter, flde mes
85'375 85'35 85'375
Oper. Diuor Papor
— — fl pròxim
Banc Prestams y Dsscomptes
— — comp., serls A . . . 88'80
Catalana General de Cr :dit
—
_
_ B... 86'90
Societat de Cr;dii Mercmtil
— —
—
— C... 85'80
F. U Med. a Zam. y Or. a Vigo. 27 * 75 27*70 27*75
— —
—
— D... 85'5a
Comp. Reial Canalis-ició Sbrs. . . . 39*75 40'25
— —
—
— K . . . 85'25
Ferrocarrils Andalisos . . . . . . . 66*55
— F... 86*30
— —
— G.H.
B 0 3 3 I Y CANVIS
— —
— dir, series.
n'onnaclidt
la
cant
FlLU
DB F. MAS SA%DÍ Rai*— Araort. fl mes (15 maig);
tia del Mitf, « .
— — comp., sèrie A . . . i a i ' 6 0
101'23
Borsf del matf
Obra Taaea
101'25
interior. H de mes
85*25 85*25
— —
—
— D... l O I ' I O
Atacants, fdem
99*00 99*05
— —
—
— E... 101'OS
Nords, (dem
101'30 101*30
— —
—
— F...
Urenses ídem
•
— Amort. H de mes (juliol).
Colonials, ídem
— — comp« sèrie A . . . 8 t ' 9 t
Audalasos, (dem.
•
— —
— B . . . 94'80
Cotons
K/B
.....
— —
—
— C...
Borsf de la tardo
Obre Tanca
— —
— D...
Interior,
fl
de
mes
pròxim
85*35
85*35
— —
— E...
Alacantí, Ídem
99*05 89*05
— —
— dif. seriat.
Nords, ídem
101*40 101*40
Titula Deute Mutu, 1903-4-5... 96'75

Madrid a Barcelona, directes
—
— Rens a Roda.

CURACIÓ D£ LES M A L A L T I E S DE L A PELL
Y TAMBÉ DE LES LLAGUES DE LES

— i ' ^-

— tots els cent. Impus.
Basc-Astarii,I • hi .oteca . . . .
—
2.» ....
CarlBena a Saragossa
Olot a Girona
Companyia General Trirnviaj.
— An. Tr. Bar. Ens. G.
mm Tr. Bar. S. A. y eKt..
— Barc Elac

10 juny defle1912
j y í o v i m e n t

_

82*50
78,33
80*50
50*50
80'25

de 100*30 a 104*50 peasetei
de 130*00 a 143*50
—

ProcdoBd.
_

ílidJlicg

Fnlly eool
midd.

^"f.'J1<l"a»

N-OrL-Te·cas.
Altreaporü.

187 a 189
a ...
Fully mid

182 a 184
181 a 183

178 a 188
177 a 179

Middlioï

Lowmld

N.-Orl.-Texa3.

173 a 175

IP8 a 170

157 a 159

Altres ports...

172 a 174

166 a 168

155 a 157

Preus per 100 kilogtama franc eiv\s ^ 1 fctf
de Barcelona, salvo vjriaciV " • Hii.
Nhnt da sosa 9S per loo riquesa » »• ,
?2i5in
looízoe
"W
Sulfat ferro crtstallisat
"*
32'05
— — pols.
8'^
— — Cristallisat per 10 ton;la lès
J'oa
— — polí
— ,0
_
— amònic •/„ ízoe
Clorur potassa •/„ equivalent a " / l oe,","" «>'0|
potaaaapnra
" ^ ,00
»S'(1|
Sulfat potassa
equivalent a % peV
potassa pjra
30
Snperfosfat cals mineral ••/„ per lOO iciV r"! 30'5,
»ric soluble
''3|
Snperfosía cals mineral ••/„paj laa ^ { ' c ' '
fòric soluble
8'tl
Snperfosfat eals mineral »/w pjr IOJ i-H ' '

C A F È S Y SUCRES
ftric soluble
•'ts
informacii de la cosa Bauu GAISSBRT » G.*, tarrv Snperfosfa (cal óssos 'V,, per 100
"l'M
Prinetia, 6l,
Escòries Thomas >•/,, per 100 àcid fos Me^ó!
HAVRS, 19 diluny
>'51
lable.
CaR (good averaja)
Obra Tanca
Kalniu
per
100
potassa
pura.
luliol
««'50
«•'"
Sulfat coure "/1M puresa.
""
8'5)
Setembr
«S'O»
So re cn sacs de 40 kilos; el sac.
' * " 73'lli'
Desembre
84'50
84*60
— íor en sacs deso kilos; el sac. ..
Mata
83'"
83*75
VINS
Maig
...
83*75
83*59
Inlormacióde la casa Arnó. MariaUnyy Ca
NOVA-YORK, 10 Je juny
Eliícgeci del vf sepuei* H camí Mtà* a|
Cafè (Tlpa nlm. 7)
O""»
T " " nes setmanss endarrera realisantse oper •
JuUol
•
à preus superiors y dímostrantse
finsl^01"
Setembre
eia
que
•
pagís
no
hi
quedan
sin.)
' ea"
Desembre
•••
Mars

barriadas que globalment no tenent cap \ * ^
PARÍS, 10 dt juny
taneia.
^W.Sucre (niïn. 3)
Obre Tanci
Com que la vegetació de la vinya tè per
43'62
Juliol-Agost
<8,62
35'00 un aspecte norraal les esperances de U vir
4 Octubre
35*12
cullita son d'abundanda deu ssr perrjne], ^
Calma.
cancia mnnea forsa que la situació e; cad"^
HAUBURU, 10 de juny
Sucre (Base 88 pec loo)
Obre Tanc» de major tivantó fent^e mes difícil les tra" '
juny
'2 00 11'9S dons per les altes cotisacions h. nt s'hi ^riv"'
V l'especuladó no poden portaria sob^
Agost
I2'25
I2'27
Octubre-Desembte
10*30
19*22 vins de 1 anyada carrent buscar m . .Iine ( ' '
Janef-Mai»
10*37
I0·32 els de la propera, fen' g r o s s e s c o m M a í o , ^
Maig
10*55
I9,47 «ixis s'esUn realisant a Fransa y Alger tta(,(,
Calm
de molt» importància à preus que venen Mztï
Loso·'R* 10 de juny
dint desde que s l n i d i aqueixa canjpanya.tó,
Sucre (Base Sï psr loo)
OHre
Tanci
Uorat d'alguns francs per hectòlitre.
Agost
119 3/4
I I 9 S/4
Octnbre-Desembre.
10 2 3 4
10/2 1/4
Avni pot dirse que*n cetts mer als hihíiej.
Calma.
mesa per corapras y no's creu probable un carn.
L L A N A bi de situació pèr ara. pensant q-ic las e3peran.
HAVRB, 10 de luny
ses fonamentades amb la nova cullita no poden
Baenos Aires
Obra
Tanca
tornarse realitat « v u y omplenmt els cellers
Setembre
Desembrs

·7I'58
171*00

171*50
172*08

Farm.

PEBB8
HAVRB, 19 de jm
Obre Tansa

TeOlchcrry
Juliol
Setembre
Desembre

85*75
66*50
67*25

...

Man

88*09
68'S8

.„..

Maig

Sostingut.
METALLS
LONORBS. 10 de juny
78
190
17
28

Coure
Estany
Plom . . . . . . . . . . . . . . . .
Plata . . . . . . . . . . . . . . . .

17
10
13
S/li

•
8
•
0

BLAT
Paris
4 de setembre

26*29

BESTIAR
Dia 22 maig

J n / o r m ct Ï ' Ó

m a ri

MOVIMENT DEL PORT
ENTRADES
Vapor correu -«Rey Jaime I», de P&tntó
amb 44 passaigers y càrrcgi 3231c r a l ,
Vapro -«Volarde», Uc Melilla y escalas, amb
6 passatgers y càm-ga ^neral.
Vapor correu '«Moate Toroi) d-j Mahó, amb
46 posai'tgQrs y carrega general.
Vapor ouslriac «Borneo), de S-' annah.amb
càrrega general. ;
Vapor danès ïNautik», de Rafso, amb ftisla.
Vapor italià «Condova», de Buenos Aixa
J escalas, amb possa'gc y cànT/yi general.!
Vapor «Cabo La PLa'B >, de B.l jao y escalas^t tub càrrega general
•
E l vapor torreu ital/í «CIM di Mitenm,
sortí <te "La Guayra ei 1 en. dnreiccií» fes»
atjuest port. 1
7i
Ahir a les 9'15 relomà de l'Amèrica del
Sur el trassatlantic italii «Còrdova», à&embarcant 68 sacs de correspondència y un V a
nombre de passatgers. Ckàitinuanl el seu via!ge a Gènova amb 783 pa.'ïaalgers qne poriav»
de tranzit y 9 que n'embarcà cn aquest ^jort.
I—Ahir eortiren a l'hora de cosUim,
rapors correus «Montserrab peni Colón y
calas, «Bellver» pera l^alma, y Ivlsleflo» pam
Ivissa. > i
\

Moltons
—
Ptes. 1*80
Ovelles
—
— l'tO
Corden
—
— l'OO
Moltons castellans
— 0*00
Ovelles —
— O'OO
Corden —
— 0'08
Existències escasses. Preus ferma.
Todnos del pafs
Pies 2'19
— Valencià
2'"
— Kxtremenvs
— •'00
Impreínpta y estereotipia, Fortuny, 2 ter,
Existències escasses. Preus tendència a alsa.

CAMES

X a pell ~ Jfials de les cames

Fàbrica de uels y mantellines
Tuls y sederliL-Genres de punt

mm DE A. PLANA;
H

ABANS DE LA CURAOlO

Sani M , 15 (folre passeo
l fieM a I Da
i ssa OiíDaoiia)

«

DESPRÈS DE 15 DIES DE TRACTAIEST

Havem senyalat als lectors d'aquest periòdic el descobriment sensacional del senyor RICHELET, apotecari y quimic a Sedàn (Fransa), en lo que
toca a les malalties de la pell. Hcusaqu! la llista d'aquestes malalties que han
estat curadea després d'alguns dies per aquest tractament meravellós.
Eczema, brians, imjietigos, acnes, sarpullidoi, prurigos, rojors, sarpullidos
tarin5ceos, sycosis de la barba,//'«WÍ, variat, llaguts varicosesy eaemes varicoses de les cames; malalties sifilítiqves.
Aquest meravellós tractament exerceix sa acció tant sobre'l lloc ont se
localisa'l mal, com sobre la sang, que després d'alguns dies, se troba translormada y purificada.
Tots els assaigs han tingut bon èxit, y no ha sobrevingut jamai una recainuda després de la curació.
El preu del tractament és proporcionat a totes les condicions de la fortuna. (Hi ha també un tractament pera nois de tres fins a setze anys.)
El senyor RICHELET acaba d'instalar dipòsits a totes les farmàcies y
drogueries d'Espanya.
Un follet, en llengua castellana, tractant de les malalties de la pell aeri
enviat gratuïtament pels dipositaris a totes les persones que'l demanin.
Pcn nl-trnir també gratuïtament aquest follet n'hi ha prou ab d!rlirlrse

SECCIÓ D E D E T A L L :

ARIICIES DE P i l ,L·LMA!COffl A PRMS DE fABRICA

FENOL

peramecànicay reUoti^ria

Torns pera aUcionat}
REPRESEMTAMT

precisiJ ^
dels torns y útils ds precisu
• X J V o l t , O'U.sau «*»
ydeles acrediUdes MfjffflB^
mes suisses marcí ^rlc*

Fnanolsoo L a y ' · f ' . r

P. MADOZ. NÜM. 1, PKlNCIF^

ALSR. L. RICHELET, 13, BUE GAünETTA, SE0AM CFRANSA
BARCELONA.—SBNVORS VICENS FKRRBB y C", Gomera, 60; far.nicia y drogueria y la seva s ic.irsal.—SBM.-oas F LLS 01J. V.DAL t RIBAS, Moncada, ai,
larmacia y drog ueria y les seves suc irsals.—DOCTOR ANORBO, Rambla do
Catalunya, 66, larmacia. — SENYORS UR ACB V C", Moncadi, ao, drogueria;
StNvoRS RIUDOR v PARÍS, Porta de l'Àngel, 14, drogueria.—D, Jossr baovLÍ
ESTALBLLA, Rambla de les Flors, 4. larmacia, (Centro d'específics) —D. ViLADOT, lannacèuiic.—D, ANTONI SBRRA, farmacè itic.

LA POMADA y RS3BNCIA AOTlHBRPaTnJÍ3 da BOTPA. prJ3UiIs> PJ
BomIVcar·n d'ona mansra prodigiosa ela briana y dan •» aalilties 4J I I psll par i n f ! í '
oes qua tiguia Són tan grans les rirtuu d'aqaaiw ra nais, qas • haa carat a ab jll» porU'»»1
qno tenien molt arrapats eU briaos y qoa cada esüa Cansa da poalra baays d li^'J»»
roses, sense lograr curana.
„ .
U n i c d i n n s i í * F·^n>e,• Bonon, COMCB DB LASSALTÍ NJ^RO .«
*J"'^ *UPUSII.
cantoiuuU «i orre< do Sant Kaaóa).

LES MES CARES Y
ESPATLLEN MES

^.S

BOMBES

«

RAMON PUIGJANER «

Torrent de l'OHa, número 58, Barcelona

««.•Mpotoca.us·Jefri.i'JrP^

U I R C n mdiviseaTr sobre ^ ^ T g
DINER
carraatge» y tota garantia qaa conria,^

^

bla de Santa Minica, 4. entressoL

tres, proprietaris, industriaU J «"nal
desdel na por 100 al
Trf
Mobles miquine= custr,

'- ^ . i

Es el millor desinfectant, antiepidèmic, antihemorràgic, cauterizador e insecticida

^ «

COLERA - TIFUS - VEROLA, £ s

Cura tot seguit les cremadures, ferides, panallon», divelles, sarna, brians, picadures.
mossegades, mal de caixal, etc. Vègis el llibret qIjie
i acompanya a cada frase Se ven
' J"^a
totesles farmàcies y drogueries. OipÓStt Central:
± l Driach y C* Moncada, 2a. b » ^ *

