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criure tots aqweHs rèqnisits que degudament garantisin,que en lo poble notari; mentres que la consignada en lo Cósia dificilíssim, per no ,dir impossible, la suplafttàció de dicïi sòlzament permet, cleixofnt apart 'la lorma ológrafa,
la voluntat. No obstant això, que 'I sol bon sentit dicta, que 's fassin testaments sense! notari en lo cas d' una epino sigué apreciat-aiitfs per aquells sabis d' Ateneo y Àcà- dèmia y en lo d' inminent perill -de mort del testador, y
demia, que no iattïfetí ab dictar pera son poblelleys tant encare en aquestos casos no val si 4l testador no mor dinsabias y tan bonàs, se *mpenyan tots los dics, en contra tre Ms dos mesos següents al acabament de 1' epidèmia ó
de ]p per. nosaltres dettlanat, en regalarnos las mateixas d' haver escapat de la eníennetat.
Molt s' ha parint del testament olò^iafo ab motiu del, lleys de que 'Us disírutan; però, en; cambi, are, en sos
Nó: no hi ha anuonía entte la forma ológrafa y las detristament íélebre ptocés d' aquest nom. No anem ara à anals criminals hauran'de anyadirhi jDéu vullà que 'os més (oi-rras de testar, y es absurdo que quan lo [legislaoçupamse dels incidents, detalls y minucias qu' ab profu
equivoquem! moltas falsificacions de testaments ológrafos. dor, per por à las suplanlacions de la voluntat, ha suprimit
síií ha donat a conèixer la prempsa de tots colors. Volem
Si las consideracions abans ditas demostran que 'I tes- las memorias testamentarias y ha reduhit los cassos en que
soteameot donar à conèixer, als llegidors del Setmanari T tament ológrafo es dolent en principi; dolent en sa essèn- pòdíari ferse testaments sense 15 intervenció d' un notari
arma ó instrument punibte que '1 líegislador ha posat à la. cia, dolent per se tantfcorn per accidens; altràs considera- en los denomínàts'comuns y ha prohibit en absolut I' otormà dels criminals, autofisant dintre la testamentifacció la cions demoslran fins à íl' evidencia que nó solzacnent ès gació dels especials sense !' intervenció de certs funcionaíorma del testament ológraío, que tant facilita la ja de si una planta perjqdicial jí nociva, sinó, à més, una planta ris; vinga, en cambi, à autórisar la forma que 's mes fàcil
faci'l falsificació.
exòtica eh lo dret;tte Cistella.
poder es;er falsificadà, y contra íjaina íaisificació es imposUn cop sabut que, de confoimiiat ab lo establert pel
sible pr.événiïse, desde'l moment que, segons lo establert
Que no té el testament ológrafo, si s' exceptua là. for
Cótiich, pod:n los majors de etat fer testament, sens com- ma de:testar permesa abans de la vigència del Códich als. pèl mateix Códich, han quedat •suprirnidas, en la ocasió en"
pfir.ni sübjectar3e à cap més tequisit y solemnitat que cs ;: que gosan del for militar, pr.-cedents eri la (legislació de. la.que més valor ^odrían tenir y més .utiliUt portar, las
-criúreiéHs mateixos de sa mà y lletrats» voluntat en paper Castella; basta per den\ostrarho la consideració de que, clàusulas qd çciutekim, ó , ^erogatorias, ó sia, aquell as en
seljat de 1' any en que ho fassin y at? expressió de 1' any, abans de la vigència d<# dit Cód'ch, no podia haberhi tes- que '1 testador disposa que no valga.la revocació dej. testa.. mes y díe en q,ué V escriuhen; no hi ha més sinó pensar y tament vàlit'entre 'Is Ccfeteüans y demés personas subjeç^ nient, siflp.laifà ab certas paraulas4,senyals. = H
reflexionar, sens apassionament de cap classe, pera veure ; tes à son dret, sense !' intervenció de testimonis, y l ó tesVulla Déu qu' algun díe no, .haguéoi dertémer;, com
' a*b claretat extraordinària- que,/ permetre I' otor^ació\ de tament quç pera ésser vàüt necessita la presencia é inter- av-uylas aberracions1 y err-adns d' aqoellas pi-'ivilegiadas insembïaats test^njetits dantloshí valor y eficàcia jurídjcas, venció, de persi;nasrai.!orMadas de certs y determinats re- teligeneias, queacmain desd^ld Capital de -ia. Mcynarquíi
esdonarí&Gfl.tta(!s.peca que adquireixi proporcions majors .quisits,,'|jéra,que,desprcj de la mort del testador manifes- ;de üegisïaddís Üe'totas las regiohs, éncàre qué;isovint no
úri'dèfs'ífélïctès que per£desgfacia' son més freqüenti en tin 1' última voluntat d"arjuest, radicalment se distingeix coiieíxiri sòn drèt',.rsàs tradícion's,' saisi;cbstünts;y1p'écüliarís.,lqsvana4adels nostres crímens; un dels delictes que à|Es- del testament ológraío, que pera tenir tal caràcter;.•••no n'è
síih rho.ao d"" ésser; y que 'nfs'bís ènserfari à Íl.è:gislàr'per la
vpanya, y eiv això Catalunya es Espanya, més desditxada- cessita més intervenciójqu 2 la del mateix "testador. Per terra qeej'is^ ha yist'naixeK Vullaliq Déu; cfonchs es molt
•;. mélïtke troban -encarnats ett'cettàs y detefrhinadàs natura- consegíiènf,: cauhen"per falta de basa las afirmacions de trist ydolQijós cjue haguem d.ç témer,, com^passa avuy, que
. .lesas perversa^, còm eseíide la, falsificació.
certs autors y juriscónsuks que 'ris diliüen que 'n lo Fuc-, ab lp.pre.text,de sernoa aplicable en últiïn, terme,y en con• •••-: Quart veyémi que 'a falsifkaa los bitllets de banch, Ics ro Juzgo s'hi contenia lo testanjent, ológrafo, ja .que en- cepte çk- supletori Jo Códich civil, se .vujla.n; suposar, valits
títols èt pbftadóí·, tot, tot; nostreís grans {legisladors han- aquest cós del dret visigótich no 's regulava forma de tes- à Catalunya, lps; te&tam;ents .ptorgats eti íorma ológrafa,
;'" çònsifl'erat ,pr,udent introduir en.lo Codich Civil lo testament tar mes lliure, que là que, al passar à nostre Recognove- que dia viodràque suecehirà; coni: efetà succehint ab la-insológra.o. Quan hi ha à Castella tants plets de .'nulitat de runl Proceres, va pendre '1 nom de testament sagramental, titució del Congeli de familia, institució que si d Castella
•''•• testaments (éfs'ab coíidicforrs y requisits acumulats pèl y en aquesta manifestació d' última voluntat, com de tots significa la introducció del parlamentarisme en ; lo dret de
. :i,íen|p,s y e,xigi|ts peç.las'lJéys; han cregui los Estadistas de es sabut,-se necçs'sita I' intervenció de testimonis pera que: fatnilia, no encaixa ab 1' actual órgànisació "de Ta tutela y
Madrit tenir asseguradas sas fortunas ab un acte pèl qui tinga forsa, legaL No es ménos cert, que lo q.ues' en diü- curatelà à Catalunya.
• ;
sÇtrasrneten grans tnàssas de bens, à títol gratuit, consi- hen memorias tèEtàmentarias, ó sia aquells documents priSom los catalans los qü 'hem de mirar ab rezèl la forma
derant com impossible que en comptes de son testament svats als qui lo'testador se refereix'en.son testament,, tam- ológrafa de testar, pér rnés queia [legislació catalana s' ha
n' aparegui un altre d' un espavilat calígrafo.
poch poden confoadres ab la testament ológrafo; perquè distingiu sempre per una'grari scncillesa de formes en la
Certament sembla poch ménos qu' increïble qu' aqu-es- aquèllas fan relació ai un testament fet ab totas las solem- manera ^'.otprgai, las últitpas jQÍunfàts, .e.n,cate, que exitas consideracions no pesessin, però ab forsa, en I' esperit nitats de la Llçy,; ^ portan generalment vma.(;ontr3?'s?n.y,a,,, gint sempre las indispensables
di
i
y.precisas.pera evitar
tota
de la Comissió de Códichs primer y despiés en lo del Gp- que està continguda ien lo testament al que fan relació, la &up!antació;.ja que, en téiis.general, requereix 1' intervenque sols coneix lo testador; de manera que 'I testador pot ció de Notari ahx sols dos testimonis y set en lo testament
vertí;-pero al contestar aquest en lo Senat, quan sfc' disca
tia '{Códich, à.certas objeccions formu'adns per un distin- posar en son tèstarfient tota classe de garantías pera r:sse del. cego,.y-à falta rfe Notari 1' intervejició del Pàrroco ó
git professor-de -dret, digué per boca d' un jurisconsuít gurarse de que la; memòria que després escriurà no serà sacerdot ab veritables atribucions noteriàls, à diferencia
tant il·lustre com lo Sr. Romero Giion, que '1 veritable pe- íalsificada per los. medis ab que tant fàcil es falsificar <3e lo que sucoeheix'ài Aragó yNavarrà.-ahdnt es menesrill sortia d'e) ambent social en que vivim, en lo qui las aquestos documents: mentres que '1 testament ológrafo ter adveràr to testament*'óforgàt per fó Pàrroco; y son los
pertutDacjons morals que 's produheixen en lo sentit de las queda indefens, sens altre testament solemnea que 's refe- cataíans'lòs que,* tènihfonaHIègislació que ; ttóit sè distinfakificacitmí son massa extesas, perquè sens dubte los res- reixi, settse conlrassenya ni.cap classe de defensa dintre geix per ï'a sPbWetat efe fornnàs, en térrriys 'que,'diguemho
sorts mofal·s d' aquesta societat estan molt malmenats y las formalitats legals y extrictas à què deühen subjectarse d* una vegada, admet .yfejul.a una veritable forma ológracstà.0 molt enardits los apetits materials; per lo que s' ha Jos testaments ragulars y solemnes; queda sol y abàn'do- ía de testar," devem tamér que se 'ns vulgui imposar lo tes
de lluyta* ab-ells.tant en lo testament obert, com en lo nat à la disposició de la cobdícia, de la tàcilíssimafàls^fica;,, Jament plógrafo..del Códich, Civil..
tancat !y com en lo ológrafo. Si I' estat social millora, ció, de la suplantació y, per íí, de tots los'iriedjs; que dià; Sí;,Catalunya,,^ense necessitat d' anar. à copiar servilanyadía, hi haurà tnénos falsificacions; si I' estat social riament veyém surgir en aquesta societat •"moderna. Així, ment lo Códich Napoleón, desde. antiquíssims temps ha
empitjora, per més precaucions que 's prenguin, no deixa- se deixa indefens lo dret de tantas fatíiilias, lo dret de tants tingut como yna.de sas formas,de testar, la.coneguda ab
fills y de tants menors; y, sobre tot indefensos los drets lo nom de testament inter liberós; per lo qui una persona
rà d' hàbérhi falsificacions.
Vaya una lògica y una manera d' argumentar. De mo- generals del ciutadà debant la perfídia de la falsificació.
pot disposar de sos bens entre.sos fills y demés descen:
do què 's và defensar en lo Senat lo testament ológrafo
Ab tot yaíxó, passà'1 Códich yab tots sos defectes dents,' sénsè subjèctarse à més requisit ni solemnitat que
perquè'hi ha una perturbació del sentit moral y perquè hi lo testanjent ológrafo; y ^perquè?, per una sola rahó; per escriure dè sa mà y Petra Ta data del testament, los noms
ha molts falsificadors. Nos sembla que seria lo mateix que lo de haver trobat aquesta forma de testar en lo Códich dels instituhíts y las parts què .i cada hun se senyalan, essi'1 Ministre deia Governació presentés un Projecte de Napoleón, quin Códich ha sigut lo patró obligat de nostre cribinthó tot ab iletras y nÓ ab números ó guarismes.
Lley pèl qui se manés que 'Is ciutadans deixessin obertas Coriich Civil havent sigut en moltas de sas institucions serPerò, notis bé, que pera que aquesta forma ológrafa de
las portas à la nit, y al Ser objectat en lo sentit de' no es yilment copiat, yse demostra que la.rahó d' haver impor- testar .tinga efecte, s' exigeix que 'Is instituhits* sjan desser. això .possible* per hàberhí molts lladres, espongués.: tat al Códich Civil-lo testament ológrafo, no pot ésser al- cendents.; de .manera que en lo cas d';haberhi. un.,.;llegat à
no 's molestin vostès, ni 's preocupin, perquè opm aquí hi tre que la qu', havem apuntat; ab sols tenir en compte que favor de l'.ie§ppsa, es menester pera que sia; valit i' inter.
ha molts lladres, lo "que veritablament interessa es corret- semblant introducció s' oposa; però molt més, íib lo .dret venció de. testimoais, Quanta diferencia- tïo hi ha entre
jir las costums. De segur que ningú tindria semblant cort
del Códich, què nó ab lo anterior à n* aquest cos de dret, aquestaforma.de testary el testament ológrafo de! Cótestació per un=açte de cordura, quan lo procedent fora re- ja que; al cap y à la fi, la llegíslació anterior admetia las dich. Segons aque-t, íos in.-.tituhits poden ésser qualsevol
doblar Ja vigilància y.pendre totas las midas per estar ab memorias teslamecstarias, no admesas per 1' actual; la Ue- personas y, en lo testanvnl hiUr Iwnros solament los desrelativa seguritat dintre de casa: donchs, de la mateixa ma
gislació anterior permetia que 's fessin vàlidament testa- cendents. De.manera que encaie falsificant un testament
nera ocorre en orde a la otorgació de testaments ó mani- ments ab cinch testimonis, sense notari cas de. no haber- inter libetos lo resultat seria no sot tir los bens d' entre 'Is
festaçiofls de la v·luntat, essent lo légich y racional pres- nhi, y fins ab tres, y ab set testidnonis sols habenthi ó no descendents del suposat testador.

• SEGCIO POLÍTICA
DEL TESTAMENT OLÓGRAFO

IB:
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En suma y pera acabar, lo Códich Civil que en lo que
las formalitats externas dels testaments ià relació, pres
sindint del testament ológralo, representa y significa un ve
ritable progrés, encare que no ha sabut com lo dret català
beneficiosament influit per la saba del canónich trobar lo
medi de substituir en casos extrems lo Notari«per lo Pàrro
co; considerat en lo testament o'ógrato acusa una palesa
contradicció y antinòmia, presentantnos una institució informada per diferents y oposats criteris.
E. S. y O.

SECCIÓ DE PROPAGANDA

La nova filoxera
Tots recordem lo pànich que va apoderarse dels viticultors y dels pagesos quan aparegué en la rioa comarca
del Ainpordi la plaga de la filoxera. En efecte <ià qui no
havia d' entristir y d' alarmar lo véurer com desde las
estribaoions*del baix Pirineu fins à las planures de la Selva, las ufanosas sarments s' anavan tornant acanyolidas,
las brocadas perdían la forsa y s' assecaran los pàmpols?
Aquells ceps que'arrivant lo Setembre feyan bó de veure, ab sa abundosa rebimadà, no hi havia nies reiney
que arrancarlos, donchs no scrvtan sinó j>èl focli. Y vojereia prompte coberts d' herba y d' nrgclagas terronos oxtcnsíssi tus qu' eran avans veritables fonts de riquesa.
Los propietaris, abatuts per aqueixa calamitat, feren
pregarias : 1 Senyor que 'nsdoiiíi '1 pn Je cada dia, y rcsi<^nRts csperan la hora en quo, passada la mulurii, tornés lo toriam à oxténdrer SOR vcrt mantell per las feixas,
lo most à bullir en las tinas, y, ab 1' «legre trasbals de
la "verema, la animació en las vessanas y cellers.
Menties tant lo govern que deuria ser lo veritable
protector dol poblo, ]oca cosa feya en profit dels perjudicats; puig i4 be publicà una lley manant las baixas en
la riquesa imponible destruhida per la filoxera, aqnesta
lley no s' ha complert, donchs allà à Madrit molt be saben que lo prométrer no fà pobra.
Sacrifioantse de debò, los viticultors replantaren las
vinyas ab ceps americans, ab la csperansa ile que poch à
poquet anuian recobrant lo perdut; però quan à copia de
cuydados las han vist donar.fruyt novament, altra calamitat los amenassa, altra filoxera xuclarà d' aqui en avant, Eino 'Is ceps, las butxacas dels agricultors. Lo projecte de contribució de cinoh cèntims per litre, obra del
gran hisendista Gamazo, aceptada per lo seu successor
n' Amos Salvador, serà la mort de la viticultura. En Moret ab los tractats de còrners entrega à la indústria y & la
a grioultura, lligadas de peus y mans, à las nacions extrangeras; En Gamazo ab I' impost de sis pessetaj per
carga de vi, ha engendrat una plaga mil vegadas mes
terrible que la filoxera, que pesarà sobre 'Is propietaris
viticultors, que ja pagan crescudas contribucions pèls
vinyats que posseeixen. No podent contar ab lo mercat de
Fransà, que no consumirà nostres vins en la proporció y
cantitat d' antes, à causa de sér cada any niés abundosas
las cullitas en aquella nació;essent accidental y passatger
lo negoci d' exportació al Brasil, de que s' han aprofitat
aquest any algunas regions espanyolas, s' ofereix un pervindre molt negre pera la riquesa vitícola en nostre país;
y no obstant la nova filoxera vindrà segurissimament à
gravaria, donchs d' algun modo s' ha de cobrir lo dèficit
de 60 milions, que han de figurar com à primera partida
en los nous pressupòsits.
Es d'absoluta necessitat que 's fassa un esfors per
salvar à la pàtria de la completa ruina que la amenassa.
Las exposicions que 's dirigeixen al gobern fent'i à saber
las jultas queixas del poble, son paper mullat, de res serveixen; & Madrit no s' escolta m*y à la rahó sinó que sempre s' obra à impols del oapritxo, ó de la ;convenienoia
pròpia.
Las Cambras de Còrners, las Associacions agrícolas y
Societats económicas existents, són organismes morts, que
estan al servey de la política ó à las ordres d' un cacich
afortunat: no responen ni poch ni molt al esperit que las
hi donà vida. Los pobles que tenen conciencia de lo que
són, de lo que volen y de lo que poden, s' han d' imposar
als governs cegos: som dèbils perquè volem. La unió es filla de la necessitat; per lo tant los viticultors, aixis com
també los comercianta é industrials, deuhen unir se pera
contrarrestar las forsas contrarías, pera fer cara als vividors de sempre.
Y (jahont trobarem tots la forsa y la unió pera triunfar
en la lluyta desesperada entre '1 contribuyent y 1' explotador? En lo Regionalisme tan sòls; en la emancipació de
las regions respecte del centre; en lo Regionalisme qu' engrandeix la Pàtria vigorisant sos membres, sens atrofiarlos pera congestionar lo cap. Havem de remoure la opinió del país demostrantli que 'Is senadors y diputats no
'ns defensan, per mes qne alguns cops ho fassan veure;
que '1 sistema electoral es una farsa, que sempre dóna majoria al gobern; que aquest nos porta à la Bancarrota del
Tresor, després d' haver arruinat al pais. Es necessari fer
colcom més; las regions han de tenir sos periódichs d'
arrels propias, de propias iniciativas, que procuren adqui*
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rirse una llegítima influencia, no periódichs al us del dia;
las Cambras de Còrners, Agrícolas, etc, han de sér veritable representació del país y per ell han de trevallar,sens
contemplacions ni temor als compromisos. Es necessari
també que 'Is contribuyents no 3' acontentin gemegant
dintre de casa, malehint allà en un racó als explotadors
de tota mena, sinó que sortintse de la indíferenoia y de la
inactivitat, deuhen cercar la unió ab sos colegas, apartats sempre de las ingerenciasj|oficials; es necessari que
donem vida é importància als Centres y Societats que trevallan pèl benestar y renaixement de Catalunya. D' aquesta manera se 'ns escoltarà, serem atesos y podrem allunyar en moments de perill, com los qu' estem passant, la
nova filoxera que 'ns amenassa.
F.

CRÒNICA
EXTRANGER
Lo succés més culminant de la-óetmana es la inauguració de la Exposició Universal <|e LiÓ, à Fransa. L'
ensaig de desentralisació que ha dui à cap la segona capital de la República francesa, na resultat brillantíssim. En
lo parch de Téte d' Or s' han aixecat los innumerables palaus y pabellons que componen la exposició lionesa. Aquest parch es sens disputa úuich en lo mon enter; té una
extensió de més de cent hectàreas y en son centre s' hi
troba un lloch de disset hectàreas, ab dos illas.
Al acte inaugural hi assistiren los ministres, autoritats
y més de tres cents mil forasters.
—Lo dia 28 del mes passatfse celebrà en Praga, sense
grans festas ni ceremonias, la boda
de D, Càrlos de Borbón y de Este ab la Princesa D. a Maria Berta de Rohàn.
Benehí als nous desposats lo Cardenal Primat de Bohèmia.
—No tenim noticia de que'à Europa s' haja alterat T
ordre ab motiu del primer de'maig; tan solament à Viena
los obrers que volían fer una manifestació, tingueren una
lluyta ab la policia, resultantne alguns ferits.;
—Segueixen à Grècia las terribles conmocions terrestres que causan gran estraga y espant entre aquells pobles. La mar ha inundat las tférras fins à un kilómetre en
dins de la platja, y 's tem que s' engoleixi la vila d' Atalanti. S' experimentan continnas sotregadas, sentintse esferehidors sorolls subterranis. Fins à Atenas han sofert
desperfectes de consideració moltas casas. Lo convent de
S. Constantí s' ha enfonsat, colgant eh sas runas al prior
y à tres altres frares. A Eubàn han aparegut tres manantials d' ayguas minerals.
—S' ha incendiat 1' arsenal naval de Mourillon (Tolón)
pujant à més de 4,000.000 franchs las perduas. Los ferits
son numerosos, alguns d' ells' de gravetat.

ESPANYA
Ha passat lo primer de Maig "pacíficament y sens
més circonstancia notable' qúe la celebració de numerosos
meetings socialistes; creyem que 'Is que pensan que ja tot
ha entrat en bon camí s' equivocan. La classe obrera no
renuncia à ses reclamacions y cada díe se presenta més
unida y amenassadora; la qüestió social s\ ha plantejat y
va creixent poch à poch y nio passarà mòlt temps sense
imposarse à totes les altres per ses proporcions y persa
importància: entretant los polítichs qUe vagin vivint al
díe.—Set generals de marin* han sigut sentenciats à pena
d' arrest, per desaparició de, queviure? en 1' arsenal de la
Carraca. Sembla estrany que no s* hi nagi tirat terra à sobre.—Se diu que '1 còlera ha aparegut en un poblet de Galicia proper à la frontera portuguesa. ;Déu vulla que 'ns
ne escapem!—En lo Congrés eegueix parlantse de Melilla
sens cap resultat pràctich. En lo Senat s' està discutint si
's deu ó no perdonar al Govern, per haver obrat sense facultats al prorrogar lo modús vivqndi ab França. No hi sha
cuydado, lo Govern ha fet venir & Espanya tots los Senadors que eobran y te '1 perdó assegurat; y això que, com
ja indicàrem, los conservadors no son tant fleros com pintavan. Y, à propòsit del modus vivehdi, lo Sr. León y Castillo, nostre embaixador à Parlis, s' ha guanyat lo vïatjè,
d"0nant al Sr. Cànovas una embestida que 1' ha deixat desarmat: ha dit ni més ni ménos que '1 Govern havia donat als francesos lo que '1 proteccionista Cànovas los hi havia formalment promès. Després d' això no falta sinó que
Ms industrials de Bilbao, de Sabadell y del Foment de la
producció de Barcelona .li envihin algun altre telegrama
felicitantlo per lo molt que 's desvetlla per sos interessos.
—Lo deute flotant d' Espanya en lo més d' Abril ha aumentat en set milions de pessetes: bon pico pera nivellar
lo pressupòsit.

CATALUNYA
Encare continúan los meetings contra 'Is tractats de
comers: lo diumenge n' hi và haver un à Vich, lo dijous
un à Calella y se 'n preparan & Vilafranca y altres poblacions. La comissió de surers que va anar à Madrit ha tornat molt satisfeta de ses gestions: sembla que 'n les esferes oficials los esperavan ab camleletes, perquè fora 'Is
lliure-cambistes teórichs y 'Is comerciants de Madrit, ningú més y sobre tot cap productor havia parlat bé dels
tractats.—S' assegura que son més de set los condempnats à mort, ab motiu dels últims atentats anarquistes de
Barcelona.
.

NOTICIES
—Ajuntament.—(Sessió d e l díe 30 d' Abril.) Presidida
per 1' Arcalde Sr. Ciurana y a b assistència dels Srs. Bajandas, Botet, Oliver, Sàbat, P u i g , Regàs, Carreras, Massaguer, Corominas, Majuelo, Pol, Canet, Llapart, Estecli,
Salvat, Roca, Cat y Garriga, se oomensà la sessió llegint
1' acta de 1' anterior, que fou aprobada y firmada.
S' aprobà la devolució à la companyia qu' ha actuat en
nostre teatre del depósit que tenia fet.
S' aprobaren varios comptes y dictàmens, entre ells
la compra de cadiras per la Devesa y 1' abono d e 30 pes-

setas à la empresa de la il·luminació eléctrioa pels balls
que 's donaren en lo Teatre.
Se donaren per rebudas las obfas fetas en 1' edifici d e
a Audiència.
Se concedí à B» Fr&noisoo Ortega.ab certas condicions,
lo Teatre principal pera que hi puga actuar desde '1 primer d e Maig fins al 15 d e J u n y .
Se nombrà u n a comissió composta dels Srs. Ciurana y
Bajandas pera que passi à Madrit à gestionar assujnptos
importants pera la població.
"
S' aprobà la distribució mensual de fondos.
S' aprobà,ab alguna esmena,ló pressupòsit ordiha*ri per a 1' a n y 1894-1805, essent rebutjat I b v ò t particular del
Sr. Botet p e r 14 vots contra 5, que foren lo» dels- S r s . Botet, Bajandas, Sàbat, Pol y Canet.
•.> i-.; *
Y s' autorisà la recomposició d e varis banohs d e la Devesa y de la Rambla.
"
—La festa obrera del primer d e Maig ha passat aquest
a n y en Gerona y sa comarca quasi del tot desapercebuda.
—Pera '1 díe 20 del mes vinent està convocada la elecció d' uíi senador pera aquesta provincià. Los candidats
son lo Srs. Quintana (pare) y Alvarez Marino. Se parla d'
algun altre, però pe,r,are no hi h a res segur. També 's
diu que '1 Sr. Alvarez Marino retira sa candidatura.
—En 1' últim pàrrafo del article titulat Recorts d' « n
die negre, se va patir u n a equivocació que hem de Teotificar. Allí hont diu temple de Jesús, havia de dir temple
de Juno.
• ,
. .
'
—Aquest mes comensarém à passar rebut à les personas à quinas hem enviat Lo G È R Ò S È S y no 'ns lo h a n retornat. Confiem que 'Is que no '1 vulguin nos avisaran
com més aviat millor.
. »; ; .
; HM;
—En virtut d e permuta h a sigut nombrat oatedràtich
de Matemàticas del nostre institut D . Narcís Xifra y Masmitjà, y del de Cuenca D'.' Joseph M. Bartíina' y Capella,
que venia ocupant la mateixa càtedra en'Gferòn'»;
—Diumenge viftént eelebrafà sa festa • itfajor to poble
de Gahusas, 1» dia 7 los de Celrà y Yiiire«;lo d i a 11 ; la vila de Ripoll. E n lo's días 6 y 7 celebrarà lo poble de Santa
Coloma las firas y festas de la Verge dè Fàrnés, qué segur a m e n t e s t a r a n molt animadas. '
—Demà celebra '1 Roser lo vehí poble d e Santa Eugènia a b ofici solemne al matí, professo y ballas à p l a s s a p e r
la tarde.
"
,
—Eu la tarde del dilluns 1' inspector de policia, acompanyat d' alguns índividuos, visità 'Is establiments piiblichs de la capital p e r averiguar lo que hÜrmàFeni de

que en Oerona se jugo, als prohibits.
De l'inspecció resultà lo que no podia menys de ïesultar, això es, que 's trobà 'I 6au : abandonat y la sala del
crim deserta.
•
.••.... .' - i ,r .-••
.....
No fem cap cas.de dita inspecció, perquè saben\, com

sab tathoni, que d só de tabals no s' agafan llebras, y per
lo tant, persistim en la mateixa afirmació, ab "jrrios "motiu
encara, quan: nos consta d' un modo positiu.que no solzàment en Gerona sinó en Figueras y altres f^unta se ya extenènt lo joch.
'
.
:
Es cosa corrent, Sr. Governador, y que fins las rAaynadas saben, que la policia no sempre ho véu tot' y també
ha demostratl' experienoia que sempre gtt' unGovernador hò ha volgut de debò, no s' na jügaí^ *
"
No obstant «El Correo de Gerona» que's titula Defensor delos intereses morales, mater iaies, etc. etc, potser
per burla d' aytals interessos, !S'-amar,r| sa djt^a visita com
nàufrech à T arbre de salvació, y cometé jà ignocentada
de calificar la nostra uotibia de paparruétia y à nosaltres
de visionaris.
'
;;
. .
!
Sàpiga «El Correo de Gerona,» qu& tenim fora la llana
del clatell, y que nosaltres, gracias à Deu, podem veu- 1
rer las còsas ab molta olaretat, puig que no 'ns deixem en*'
lluernar.
;. ;
Perquè una altra volta no clesafine, li recomanem qu'
aprengui '1 ooro de muts de la coneguda sarsuela Co&ra y
calla.
A última horafie'ns ha: dit, que !1'die de Sta. Creu à
Figueres no 's va jugar per. hayeirsíhi; oposat lo Jutje y í'
autoritat local.
—Molt lluhida resultà làVetUada que va çelebrarse en
lo Centre Catalanista la nit del últim diumenge, festa de
Ntra. Sra, de Jíonserrat. La j)art mosical fou molt ben desempenyada ab piano, armonium-y cant per-;los Srs. Va-,
léntí, Auguet, Quintana y altres. Se llegiren, írevalls originals de la Senyora Agnès Armengol y dèli Srs. Cost» y
Lloberas, Apeles Mestres, Querol, Franquet tfíS&erà, Bori,
Dalmau y Carles, Rooay Jordà, Fontanilles ,y Majuelo.
Molt complascuda p.' isqüé la nombrosa concurrència,
composta en gran part de distingídas senyora« f senyoretas que vingueren à honrarnos ab sa assistència.
—Lo Sr. Blay ha exposat en la botigai Wt, 4rte un bust,
en guix, de Sant" Joseph. També havèim vist exposats en
los aparadors de Ta llibreria del Sr: í*ran<ïríèt y Serra un
notable quadiàJ" al oli delSr. B&tgtaipwíh} fèpíéSenk.at ttn
hermós paisatje de primavera, en lo qual se destaoa com &
fondo la montanya del Puig-Sacalm, y altre bust, també
en guix, delïSr. Berga (fill) d* iÈttVellet, que son autor titula Lo Samayrè. Tots aquestos trevatls són bona mostra
del mèrit de sos autors, que tant honrau à la nostra comarca.
—ContiiMían rebehtse queixas de varis, pobles relativas als molts abusoS que està- cometéfit la Companyia arrendataria de lm óéclulas éa eixa provincià en los padrons. El Distrito de Palafrugell, rebut últimament, en
un llarch article denuncia una sèrie d' 611,8. £0 propi fa el
Diarío de éffróna corresponent al dimecres últim.
Sabéïa de moltas poblacions en que apenas existeixen
en el quadro format per la empresa cédufas de l l , a clase,
Ja tindïém al corrent à nostres llegidors.
Recomanem mentres tant la cosa al digne' Delegat d*
Híaenda.
—Copiem de «La Renaxensifc
«S' han repartit ja entre tots los delegats de la «ünidt
Catalanista», ademés de la llista dels que han; sigut nombrats pera 1' any 1894, lo projecte, dé «Bases' pera la triqutacióde Catalunya segons. los principis regioivaHstas^
bue ha de ser discutit eu la Asamblea que dintre de mòlts
pochs dias se reunirà à Balaguer.
Dit projecte ha sigut foirmulat per una Comissió Ponent, nombrada. al efoote per la Junta Permanent, y composta pels senyors don Lluis Domènech y Muntaner, don
Francisco Romaní y Puigdengolas, don Joan J. Perma-

3
nyer, don Ferran Alsina, don Anjòni Aulestia y Pijoan,,
don Francisco de S. Maspons yfíi&bvós, don Joaquin Riera
y Betran y don Antoni Suftol; y à no duptarho cridaràpoderosament la atenció pública, per Ta importància y trascendencia de cada una de sas conclusions, així com per la
novetat é incalculable valor de tot verdader plan financier d' alguna d' ellas.»
—Las concjjisions aprohadas en lo meeting celebrat à
•'"XJàtella,
dijous al dematí, Bon los sçgfcents:
:
- - «Considerant que may los pobles se fan pera 4s governs, sinó. que'Is governs se fan pels pobles, y que peï
lo tant es son deber atendre 'Is interessos dels mateixos;
Considerant que, passada ja la època de las conquistas,
no 'Is hi queda als pobles pera viure y progressar altre
medi que *X <J©Í honrat trayall; entenem que 'Is governants
h a n d ' èsséí là^alvaguardïa del mateix, y que de no volguer ó sapiguèr fi'hò, no poden eòntar més ab la conflansa ni 's deuhen atribuir més la representació del país.
Entenem tambó que quant hi hagi governants que 's
vulguin rellevar dols seus debers envers lo país, donan
a aquest 1' excinp:e pera desentendrers d' ell.
Adeinés acordà la reunió recordar als representants
d.', asjuqst districte en los Cossos oolegisíatius, en especial,
y ois do tpts" J0s districtes igualment perjudicats, que es
, p Son dehè* apelar a ípta los .recursos pera lograr que 'Is
5. 'jT&Ctl&ls rkèrifi on' p;rj>joct»; y si, & pesar de sos esforsos
no conseguían res, que es queixin 1' acta y tornin als
•ens districtes & posarse à la disposició dels seus elcotors.»
;
•
-—La primer dia de las fires y fesfas de Figueras va
ess*er moft animat; à pesar de la menuda pluja q'ue queya
seguidament la gent transitava per tot arreu. A cada moment arribaban trens procedents de Fransa y Espanya,
plens do goma gom.
Lo firal estaba plé de bestiar, habentse fet moltas
transaccions y à bons preus. .
'
Avuy fa un dia espléndit, voyentse també tots los caf fr^rs. plens de forasters,'per quins motius promet ésser
molt animada la corrida quo deu eclebrarse aquesta tard » ;

,
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La d' ahir va anar molt vé.
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LLIBRES

DOOÏBINA CATALANISTA e t c , composta per Fidel Cons-

t.—Barcelona.—Estampa de Puigventós.—Preu: Un
ral.
,
Sempre hem eregnt que 'Is ideals catalanistas estavan
mancats de llibrets sençills y per tothom intelligibles de
propaganda popular. Bons"són y necessaris los travajls
d'estudi y de doctrina, pera inirar de conyençro y persuadir à las classes instruidas; pera al poble que no té
temps ni pot estudhir ni llegir, se I* hi té de dir ab olaretat y ab poques paraules lo que tnés li convé saber., pr.ooarant interessarlo y móuroli '1 cor. Si aíxó se fa, lo catalanisiue farà en curt temps ílarch camí; que '1 poble es
.fiàtfclày encare que no tingui estudis, en son conjunt té
'1 cor sà y això fà que comprèn fins per instint qui lo vol
vó y-qui no vol enganyario. Aquestas consideracions han
mogut à fer lo llibret quin títol hem copiat y que sembla
portar aquesta tendència, per mes que 'n nostre concepte no ha ensopegat la jnanera de ferho.

LITERÀRIA
DE PALAMÓS À FLASSÀ
A mon volgut aínich lo inspirat poeta
En Joseph Fr.taquet y Serra. • ..

duhir quo rs dedicaba al, entre ells, popular ofici de, la
mola.
Abdós me miraren de reúll, cóm solia fer la ÜIBVÍI sogra; s' adobaren en sos púestos y deu minuts després,
tornaban a renovar las interrompudas bacaynas.
De la boca del pagès penjaba una pipa do boix ribetejada de llautó y afegida à un Ílarch broquet de canya, la
qual, sense càurer; afilo trecateig de latartaifa,emprengué un moviment de va-y-vé que 's podia comparar ab las
isocronas oscilacións del pèndol.
jForiuria que la te apagada!—me vaig dir—ó del contrari, bona maftana 't tocaria péndrer entre 1' alenada
del tartaner y íó tresy mitj passat per la parola d' aqueix
tipo....!
Camina que caminaràs.Lo carruaije seguí sempre ab la velocitat que 'Is caballs volgueren, puig lo tattaner, segurament à causa d'
haberse llevat molt de matí, imitaba ab gran perfecció al
pagès y al esmolet, mos companys de viatje: dormia ab
tota tranqüilitat.
Pera matar 1' estona, vaig decidirme à fer cigarros,
vigilant sempre la marxa de las bestías.
|Y encare hi haurà qui renegui de nostra comoditat y
critiqui tan üxcelenfservioi!
Lo sòl, mésTogeneh que may, s' aixecaba del mar
daurant IOB cims du la vehinA serralada, mentrestant los
primers esbufech« d' un» forta tramontana nos regalaren
una pluja do polry sorra del camí que, à no portar ulleras, segurament m' hauria proporcionat lo desagradable
er.tretenimeHt d' entregèr pios ulls al oculista.
Lo tartaner ronxabacom un galgo. Al sentirse avisat
do un modo tan pocb agradable.descargolà un mal mastegat jjrehira......!! y un iixdü que féu parar al caballs en
8eoh; saltà lleuger del carruatje, y vegi com corria pera
assolir la barretina que la ratxada li acababa de robar'
deixant a! ryre sa mal pentinada closoa.
D'uns vifft miuftts fou la parada.
Agafà de nou lò íiíéti y{ desoàpdellantne unà dotzeneta dels més escullits de sotf.imple y nutrit repertori, masegà de tal manera la esquena dels enmagrits caballs,
que jo, mogut per la compassió, vaig dirli:—jHome! ^quina culpa hi tenen las pobras bestias?
—iQué sab vostè! Si de tant en tant un no 'Is hi ensenya la vara
! 'S coneix^ com no sab qué coga es tractar ab animals...... jBHUanta, Brïllanta!...... ;Rehira.....l
—Es veritat; mes avuy hi he de tractar per més que
'm pesi—vaig contestafli. i·
De segur que no 'in va énténdrer.
Mentrestant, 16 gabàix y 'I perdigot despertareij.
Feren mitja dotzena de badalls, estiraren brassos y
camas con?. 1^04,^06i,'à desvetlla per 1', escalfor del sol,
després de pararíi ties horas.clatell y panxa, y per fi,
sense donarse compte de lo succehit, determinaren buscarse un entreteniment.
Lo gabàix se tragué de la butxaca una grossa capsa
de banya y segui, tranquilameot, ensumant lo tradicional rapé.
,
Lo pagès agafà una punta de cigarro puro, la que,
sense trinxar, estiba ab mélt trevall & dins La pipa. Encengué tres mistos d'esca ;l la sola de 1' espardenya y,
després de xuclar vegadas y més vegadas, logrà tràuror
fum de üon envellit ormeig.
No vàíg tardar motj à participar d' aquella envejosa
delícia.
"
Per fi, resolguí dfrÉ:—Mestre, ^voléu fei-me un-favor?
• —Digui—re8pougjaé.
—Teniu, ompliu vostra pipa do món tabaco, ó del contrari, demano que 'in donguin 1' extremunció.
Me dona a.lguna satisfacció, y, sens esperar ojie tor:
nSaàcoriviültl·lo, ató 1*pinta d* un gkvmèt vuydaijapdrola; a' omplí '1 puny del méu tabaoo, enrasà sa pipa y

Eran las oinch del mati del'dia 8 de novembre del any
1882. Crech, per lo tant, excusat manifestar que 'iíemps
era ben fresch y que n o ' m debia fer molta" grafcja lo donar voltas y més voltas per la carretera que dóna entrada à la vila de Palamós, esperant lo ootxe que anava à
Flassa, ahont debía trasladajme.
••->,
Això ho tfbstahVm&vegï'obligat à fer miija horeta Ae
passeig, gracias à la riguroàa puntualitat ab que surten
nostras diligencia8.
•'-,
•
Lo soroll d' uns picarols ni' indicà, per fi, que algun
carruatje s' acostaba. Vaig girarme, y vegi baixar Jos
caballs ab més catxassa que 'Is del cotxe d' un enterro,
bo y arrossegant una llarga y envellida tartana que, al
pr aier colp d' ull, me féu 1' efecte d' estar contemplant
lo negró's forat d' un túnel.
,
Quan arrivà à món costat, vaig preguntar al tartaner
si era aquell lo carruatje quo jo esperaba; y, allargantme una alenada d' ayguardent barrejada ab lo deleytós
La Bisbal
perfum d' un cigarro de oalé que mastegaba, me digué
MESURES
ESPÈCIES
Die 27.
que sí, puig,, anyadí, en vista del poch número de passatjérs, habtat» suprimit lo cotxe; tota vegada que aquells
B l a V - ' '•'••''••
QtTAÍferSilA
16'
Ptas
ganduls de la carretera—paraulas textuals—no s' ente- Mastay
DE 8 0 LITEES
13'00 »
nían de rahóns y lo que yolian era ouartos.
Ordi
9'00 »
13
»
Sens confessar/ paraula, y preveyent las malehídas co- Sègol
>
9'00 »
moditats que pütíía oferirme aquell modern venien*, plan- Civada
Bessas
17'00 »
to cama al pujador, y ja 'na teniu caminant ab pe as y Mill
11
»
mans dins d' aquell negrós forat cercant un pues to de Panis
11
»
Blat de moro
13'00 »
conveniència. "'-'•
Sens reparar en quants y quins eran los meus com- Fajol
8'50 »
panys de viatje, donguí '1 bon dia, al que contestaren Llobins
Fabas
12'50 »
dúas veus estranyas ab un monosilab incomprensible.
»
Fabó
*»
Al bell fons de la tartana, y recolsats en quiscun dels Fassols
Monjetas
26
.»
dos recóns, vegfcdos homes que picaren ma curiositat.
Quart. 100 1.
L' un de '11B, àb^astft de veíluty barretina, acompa- Vellanas
»,
Nous
nyat d' ttn paraygua'delfamïlia que ni una tenda de cam- Castanyas
pament. L' altre era un gabàix ab gros chapeau y llarga Trumfes
6
41'60 1.
dotzena.
brusa, salpioada de fang, senyals que 'm permeteren de- Ous
0'65

1
fi
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pos.intse à la butxaca '1 que li va quedar y tornantme la
petaca, 'm digué:—Visqui molts anys.
Jo volia preguntarli si havia cregut que '1 convldaba
per vuyt días.
Ab això, comensàrem à trovar las primeras casas de
Palafrugell.
.
AiTivàrem à la plassa, y, tan bell pont lo oarruatje
fou parat, vaig baixar lo primer, pera provar si Déu voldria pogués tiovar raellor comoditat, durant las horas
que encara devia continuar posant à prova ma paciència.
;
<
J.T>;0..
(8' acabarà.)
'
..
''* .

'Vuy per cenféswima
g
li esplicaré que sent mon cor
y al foçh ardent de sa mirada
vindrà à ma boca tot 1' amor,

:

Hi'vindré ab 1' avia jpobre dona!
que ja es molt vell'a:y no sent rep-,
y podràs dirme aquella estona
lo que à ne tii te 'n plagui mes.—
Y ja han sonat sis batalladas
en lo relotge de la SeUj
y Jinoh las camas ben c^risaüas,
I y ^ n llocb,en ella selà feu. S

.

' Allà ia veix. ;Au! que jaesperho
dirte à l'orella rail retrets.
Sota las alea del sombrep».
- com parpellejan sos ullets^ ,

JSÍAEcfs DE FONTANILLES.

Gerona 19 Novembre de 1892.

Secció Religiosa
SANTS DE;, LA SETMANA.
Dissapte, 5.—La Conversió de s. Agtíttí y s. Pio V
papa
' ilunà n-l d las È;h. 29 m. tardè, èh' Tauró!'
Diumenje, 6.— VI després de Pasqua, $; JOAN ANTEPOBTAM-IJATINAM.

Avuy se* troban on,T iglesia de 1' Hospital.
- Demà cornensaràjl en 1' Iglesia de 1' Hospici.
Demà diumenge, à-les vuyt en la Capella del Sagrat
Cos la «Congregació de la Inmaculada y S. Lluis Gonzàga» tindrà la Comunió general corresponent al mes de
Maig, estant encargada la plàtica al Reverent Mossèn Anlèl-m Í$.evr&itz\ catédïàtieh de 1: Sè|ifí|i^l·i.
Establiment tipograíich del DIAKIO DEI GERONA..

Olot

St. Coloma Banyoles
Díe 30.

15'5ff Ptas
14'25 »
09'25 »
10'50" »
8'50 »
ll'5O

=
ll'5O
9'5®

9

?

13
14
19
26

»
»
»
»

i

Dilluns, 7.-^-N.a S. a do la Divina Gracia y s." Estanislao ob.
Dimars, 8. —La Aparició do s. Miquei arcàngoj.
Dimecres, ,.a.r—S, Gregori Nazíàiàcèni b. y dr. "
Dijous, 10.—S. Antoni arquebisbe de Florència.
Divendres, 11.—Stos. Pons, Eudal y Evali mrs. y san
Anastasi mr., patró de Badalona.
QUAJRANTA HORAS

Die 30.

»
>
»>
.

.

;Ira del Cel! Y và àb la mare,
y 'm fà qne no m' hi acostí pas.
Tant que m' habia- esperat^ y arOaU5.;.
com has vingut t' entomaràs.

Díe 28.
Ptas

**
^

Potser com 1' avia estant vellota
y te d' anar tan poch A poch....
prenem paciència, es la xicota,
fins qu'eiia vinga, jo iro ?m mòoh.

Gerona
15'50
14
8'50
ll'5O
8'50
16,50
12
ll'5O
13
11

Qu'ahí'm va dir tota riallera
—demà à la sis seré al passeix,
no hi faltis pas; d' eixa manera
podrem fé un xioh de xerroteix.

V
»••'•••

16'50Ptas
14'50 » '
9'

13'50
8'00
17-50
12'00
U'OO

»«.»
»
»

l3K)0

»

!

ll'OO

8'50 »
13'50 »
18 50 »

13'
14'
»
18'00 t>

Die 7.

Cassà

Figueres
.Dte 3.

Díe 2.

'60 Ptas fï'ólf'Ptas*. l&W PtasU'OO
»
13'00 »
»'O0,, »
19'11 »
ÏO'OO »
12'00
>
lü'00 *
00
»
s
8'00
» ^."-é'50 »"• 7'SG
•

00
13
11

13'00
tl
9'11
13'00
' 14
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17'00
»
16'00
>
12'00
»
12'50
>
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»'""
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i
:
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» ' ,; -'ett* •
»
9'00 »
8
»
13'50 »
12'50
»
14'00 »
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18'00
26'00

»
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21'00
27'00

»

6'50
0'65

«
»

0'65

»
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»
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0'70
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5'00
0'80

»

7
0'80
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SECCIÓ D'ANUICIS
Màxim Fernandez
PERRUQER DE S. M.

CO

o ^>

Aygua Minóxima vegetal pera tenyir lo
cabell. No té rival en lo mon, perquè amés
de sos efectes maravellosos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim.
Aquest assombrósy sorprendent específich, se vèn en dita perruqueria,
24, RAMBLA D&LA LLIBERTAT, 24

.ja, -tí

S "o -H °í

S.2 5

fs

PINTOE Y E M P A F E S A D O R

Magniflchí raostruiiris de papers pera decorar habitacions
desde 25 cèntims à 3 0 peBBetae la pessa.
Croímos, motlluras,y' tràsaúfàriU ci/ctdràlïJ' '
*
jfòyètQff bò'ii <jú$t j econQfnía
Gerona.--Baijíinift 4ftí Pont de pedra, 14 .

GEROISTA

Grans rebaixas al engrós.
També s'troba en venda en dit establiment la

S « —

Tinfyra asuericana instantànea
P

v

(D

SABATERIA
DE

S3

LA PUBILLETA
COMÈDIA EN DOS ACTES,
Preu: l'5O pessetas

Se venen totas en la llibreria de D. Jogeph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.

Depósií de baguls
SE VESTEIXEI Y YETLLAH MORTs"
PREUS SOMAMEHT MODICHS

JOSEPH 1 /VENTÓS
Calsat-pera senyors, senyoras y nens.
Especialitat pera '1 que s'encarregui expressament.

S' hi trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls y punys, sedàs y llanas y demés articles de novetat pera ves*
tits de senyora.
PRJETJS LÍMITA.D1SSIMS
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona

JOAN GR1YÈ

CIRUGlA-DENTISTA
Carrer d s la F o r s a , rLU.ro.. X, principal

Curació de las enfermetats de la boca.
Ernpastres, orificacions, etc.
Extraccions sense dolor, -Dentaduras
artificials.

S'hari rebut l|as últïmas novetats:perfepróximà temporada; los preus sumament ecoi i ó m i c l i s . '-' ' ' • [ ' ' ' '

Progrés (carrer1 Nou) 10, Gerona
Aparatós d'il-luminació per gas y petroli..
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Instalacions de para-llaraps, campanetas eléctricas
y teléfonos, à preus limitadíssims.

' . ";;•„ '; : ,.;.l\. ' ' . z ^ ; ',,..,

GAMISEEIA.--SÀSTRERIÀ PER N0YS.
Especialitat en trajos pera col-legiala

3, Bambla d' Aívarez, 3

Establiment de Pon Pere Prunsll

LLEU SABADÍ.--23, Ballesterias, 23.--GER0NA
LLEÓ

SQMBRERERI^

ÏILÍPL ï MSP."
,fu·p
. SISTEMAS AUSTRO-HÜHGAR Y DBUIOLAS

Tant per 1* üh comperl· .altre sisíèrna *s
fan las moltas à preus suniamént'móditohs.
COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIAS
DEL

Monasiir de Santa Mania de Ripoll
Se veneu & una pesseta cada una en la Llibreria de
Joseph Franquet y Serra.
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