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Dijans  dimití  el  (ovei’n  que  presidía  Doh
Anton  Maura  y  divendres  següent  de  10 a  11
jurá  el  que  presideix  D.  Segimon  Moret.

Heusaqní  la  constitució  del  nou  Govern:
Presidencia  y  Goverriació,  Moret.—Guerra,
Luque—Marina,  Concas.—Hisenda,  Alvara—
do.—.Foment,  Gasset.—Estat,  Perez  Caballero.
—Instrucció  pública,  Barroso.—Gracio  y Jus
ticia,  Martinez  del  Campo.

La  realitat  s’ imposa.
Deu  vulgui  que  ‘1 para—ilamps  destorbi,

aro  per  fi,  les  revoltes  y  inestabilitat  políti—
ques  que  tan  desdoraren  1’ Estat  espanyol,
en  data  no  molt  liunyana.
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A  l’edat  de  28 anys  baixá  al sepulcre,  el  dia

19  del  corrent,  Na  Primitiva  Masdeu  y  Cubi,
donzelia  de  costums  exemplara,  ben  vista  y
 estimada  de  tothom,

Al  seu  cusí  Mossén  Joseph  Santanach  y
demés  fanlilia  acompanyém  en  la  pena  qne’ls
aclapara  per  tan  (1oloros  pérdua.

A.C.S.

Ahir  foren  conduits  a  Puigcerdá  y  posats
a  disposició  del  .Jutjat  d’ intrucció  dos  joves
que  ‘a  la  nit  del  dissapte  úitim  pretengue
]en  entrar  en  domicili  agé  nombraütse  mdi—
‘vid uus  de  policía,

Es  objecte  de  moits  comentaris,  en  gene
ral,  per  no  dir  tothom,  d’ alabansa  segons
llegim,ia  forma  en  que  ve  redactat  el  Raya!
decret  acceptant  la  dimissió  den  Maura.

Fa  constar  el  Rey  que  queda  «molt  satis—
fel  deis  relievants  serveys,  del  acett,  zel,  y
Ilealtat,  ab  que  ha  deseinpenyat  el  córrech».

Segons  versió  de  velis  polítichs,  en  la
práctica  la  paraula  acert no  s’ havia  consig.
xiat  may.

Ha  visitat  nosti’a  redacció  l  amigo  del

iueblo»  publicació  quincenal,  portaveu  del
gro  pu  de  cultura  de  Bafloles.

Agrahim  la  visita  y  queda  ,establert  el
cambi.

Diumenge  per  la  nit  l’anunci  de  la  repre-’
seutació  de  Pc  Nou atragué  moltíssima  con
correncia  al  teatre  del  Casino.  Fou  posat  en
escena  ab  lot  cuidado,  ab  propietat  dintre  les
existencies  escéniques  que  posseeix  la  casa,
arrancaut  nutrils  y  rnerescuts  aplausos.

Per  la  nit  de  demá  está  anunciat  Tera
baixa.

Son  en  gran  nombre  y  expressius  els  te—
legrames  d’adhesió  que  reb  D. Anton  Maure,
y  de  felicitació  endressats  a D. Joan  Lacierva,
per  la  briliant  defensa  de  la  causa  del  ordre
y  dignitat  pátria  que  feo  en  l  Congrés
essent  Ministre  de  la  Governació.

Han  regressat  a Barcelona  durant  1’ últi
ma  y  la  present  setmana,les  families  Amat—
ller,  Ducloux,  Santanach,  Bach  y  Vidal,  que
vluhen  ab  nosaltres  en  la  temporada  d’ estiu.

A  reveurer.

liemá,  en  el  tcatre  de  1’ Academia  Católica
‘s  celebrará  una  vetilada  farsa  atractívola.
Comensará  pee  la  prqgecció  de  tres  boniques
pelícoles;  el  chor  ‘s  presentará  pee  primera
vegada  al  públich  cantant  l’himne  «Lema  de
la  Secció Choral  de l’Academia  Católica»,  (Ile—
tea  del  llorejat  poeta  D.  Francisco  Bonada  y
música  del  intel-iigent  professor  Mn.  Manel
Caballería;  y «EIs  tres  tambors».  Es  progec—
tarán  tres  pelícoles  més  y  acabará  ab  la  re—
presentació  de  la  xistosa  pessa  «Astronomía
Cómica,.

-      ‘  

REGISTRE  CH/Ib
del  dijous  día  7  al  14  del  correni.

4aseuts.  Josepl»  Jaurne  Eudalt.—Pere
Margui  Anglada.

Defureións.  Ramon  Torrens  y  Terrade
has,  25  anys.—Primitiva  Masdeu  y  Cubi,  28
anys.—Bonaventura  Casals  Soians,  26 anys.

matiois.  Joafl  Casadesús  y  Ordeix.
ab  Encarnació  Santanach  y  Francás.

RIPOLL:  imprempta  y  llibrería’de  Llorens  Boñet,  carrer  de  St.  Pare,  16.
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