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bits del local, escoltant ab fruició 'Is dircursos, compeneS' acabà la Assambiea després d' un discurs-resúm d'
trat ab los disertants, fins al exposar aquestos leorías no En Guimerà, admetentse, per aclamació, la idea d' En Refàcilment assequibles; sempre atent y entussiasta sempre nyé d' erigirse per suscripció un monument à Balaguer,
quant eran las protestas més vigorosas, sanceras y relle- j conmemoratiu d' En Jaume d' Urgell y 's resolgué, de conVunts,
formitat ab ia proposta d' En Falguera, protestar contra
DEL &ATAOUUSME.
La; adhesions à la Assambiea dels Centres més ó mé- la ratificació dels Tractats de Còrners pendents d' ella.
nos políchs y militants de Balaguer no foren vana urbani- Crech que tampoch foren vanament íormuladas duas aitras
Amich Bótct:
tat: interpretaren las aspiracions y 'Is sentiments del poble mocions: la d'En Font respecte à impulsar Jos Irevalls
Vaig;sentír moit que se 'm tornés goig sense alegria la cansat de misèria moral y material y desitjós, afamat d' preparatius de la Assambiea inter-regional acordada ja; y
esperansa de véurei «1 Balaguer. Llàstima viva que no po- honrada transformació política que li retorni lo que 's me- la del qui t' escriu interessant que la regional próxima-viguesses concorrem' pet lo qui hamíàs patriòticament disfru- reix: dignitat y benestar, govern que no 1' estafi, adminis- nenta 's celebri à la nostra provincià de Gerona.
tat, per lo que haurías contribuhit ab tos coneixements al tració que no 1' atropelli, protecció constant, decidida y
Quatre mots pera finalisar.
gran èxit conseguit, y per la melíor fèyna que farías na- paternal à sos interessos de tota lley. Per ço sacerdots y
Celebràrem en 1' altar del famós Sant-Crist, honras errant pera 'i GERONÉS lo que t'~hàs servit encarregarme.
burgesos, damas y menestralas de Balaguer, que concorre- clesiàsticasà la memòria del infortunat Comte d' Urgell,
Si;nagúesses fet ab mi '1 viatje recoidarías als amables gueren à nostra primera reunió, assistiren à las aitras tres: que no pogueren ésser litúrgicament com desitjavam per
catalartanistasde Targa,'n Serés al cap, que tan bé 'ns mostra evident de que la Assarnblea interpretava llurs con- rahó del dia en que s' esqueyan. La iglesia plena, '1 sermó
disposaren à la realisàció de la empresa y que tan sentida viccions é hi donava forma apropiada y justa. Per ço 'Is del P. Calper, franciscà, elocuent y molt sentit al recordar
recànsi expressaren per1 haver de donar aplassament à la lorts aplaudiments ;ib que fou coronada la proclamació de nostras passadas grandesas y reclamar la unió dels bons
propaganda inmediata que desitjan pera llur població; re- ja Mesa elegida per vot unàniïn de més de vuytanta "Dele- catalans pera reconquistarlas en honra y glòria de Deu y
cordarías plassas y carrers típichs de aquesta, edificis es gats y k>: mada pèls distingits companys N' Àngel Guime- de la Pàtria.
galabrats y obras d' art que 's condolen de la deixadesa rà de Barcelona, president; En Joseph Viguer, de Vich, En
Lo dinar verificat en lo colegi de P. P. Escolapis de
en que i' unilormísme 'is ha tinguts, y que, com nostra ci- Francisco Serós, de Targa, En Joseph Cortils-.y Vieta, de Balaguer, extraordinàriament concorregut. Brindis entusvil isació política, exigeixen inmediata y justíssima repara- Blanes y En Ramon Gramunt y Juer, de Balaguer, Vice- siastas que ressonaren joyosament en aquell gran pati
ció; r^cordaríai, com arqueólech incapàs d' impenitencia presidents, que dignament alternaren en la Presidència, y guarnit ab garlandas y flors. Mereixen recort de sentida
qu' ets, un exemplar curiosíssim que 's conserva en 1' En Lluís Duran y Ventosa, de Barcelona, y En Jaume atenció las frases patriólicas del P. Director del Cólegi y
Hospitai,—en qual iglesia 's venera 'I cos incorrupte y la Pratdepadua, de Balaguer, secretaris; dich que '!s grans a- ias del Arcalde de Balaguer, los quals feren costat à n' En
preciosa sanch'de Sant Just,—consistent en un Sant-Ciist plaudiments ab que fou rebuda semblant designació y '1 Guimerà en-la presidència <ie la taula. També se 'n mebizantí esmaltat y exornat ab granadas pedras preciosas discurs inaugural d1 En Guimerà, brau y contundent com reix en Solsona, del Centre Català de Buenos Ayres, per
destacant régiament sobre las negrosas tovallola y corona tots els seus, prosseguiren en las restants sessions, reg- la significativa representació que poitàà Balaguer.
imperial de la singular imatge. • '...;.
nanthi, com en las anteriors Assambleas de Manresa ty
•CíuTaï àgfedòsàfpoble'dé cap de^rót,-1 Assambiea ter^
l'Y quina fruïció no hauria sigut la teva entrant, al ca- Reus, lo més exemplar companyerisme. Per ço, com bencera del catalanisme: recórts que durareu tant com la meyertt de la tarde, à Balaguer, límit d'aquell Pla d' Urgell afanyadas sigueren las mostras vivas y alguns cops deli- va "vida.
verdejant ab tons de divers esclat, entre cort enteras d' ay- rants d' aprovació que fs conquistaren tots mos companys
•
'
•
J. RÍEKA -í BERTRAN.
gua fecundant, sota d'un cel alegre de veurhi tant be de de Delegació ab ben pensats, substanciosas y patriótichs
Barcelona, ig de Maig de 1894.
Deul jQuína íntima veneració per. aquella ciutat,arracerada Irevalls, escrits ó parlats, merescuda fou, tant com delicaper,ufltamorós lteos de montanya, coronada de mur que da, la p:uja de flors ab que las senyoras que emboniqulan
sembla producte natural d' «lla mateixa,-tant s' hi con- la galeria alta d; la testéra del saló íestejaren à la Mesa
fon-^-emp&ss'ada tot à vora dél çàudalós Segre, dominant- presidencial al conclóures la darrera sessió de ia Assamlo en ala desplegada ab ren jlera de pórtichs més çaracte- biea.
rístichs que'Is de las Plassas antigas de nostra ciutat!
Ressenyar ara3 ni lleugerament, lo bo y mellor que 's
v iQofn sentirte agradat entrant à ja població per aquell modigué en las quatre sessions, me seria -impossible no conumental pont y pér sota aquella famosa arcada gòtica, piant la narració ben condensada que 'n feu La RenaxxenLlegim en El fíc,o de .Navarra del díe 16 d e maig.
despulla de més complerta construcció, bellament esculp- sa en sos números corresponents als días 14, 15 y 16 del
«Nostre Gosporació foral h a examinat detingudament
turada, tan severa com elegant, tan ben ideada com pri corrent mes de Maig, que podriau reproduhir sinó d" un la sefmana passada 1' important proposició sobre ferrocamorosa, ennòb i ida dè mena y més ennoblida per aquella in- cop, à trossos, en Lo GERÒNÉS—si, com jo, no "us veyeu rrils à Navarra presentada pel Diputat S r . Elorz, quines
comparable torrat metàlich de la pedra qu' en lloch he vist ab cor d' extractarho,—mentre 's prepara la publicació conclusions son les següents:
com à Balaguer y que si hermós tà 1' arch de que 't parlo, del volum que segueixi al publicat ja de la Assambiea de
« i . a S e nombra una Junta tècnica d e ferrocarrils, forhermósé imponent fa lo grandiós edifici de Santa Maria Manresa y al de la de Reus que conto sortirà aviat.
mada pel Director d e camins d e la Diputació y d o s Engidominant ta ciutat del inlortunadíssim Jaume d' Urgelll |Y
En Joan Permanyer y En Lluís Domènech defensant nyers que 's designaran, senyalatitloshi una retribució fix-a.
com t'haurías trobat à pler resseguint aquella grandiosa la totalitat de las Bases, En Puig y Cadafalch, los tres pri
«2. a L a Junta s' ocuparà i m m e d i a t a m e n t en rectificar
Plassa aporticada, com aporticats son alguns carrers, sem- mers principis generals que las motivan; En Renyé y Vi- y revisar tots los estudis fins ara l'ets à compte d e l a Dipupre alegra ab el borbollejar de 1' aygua que s' arremolina ladot, N' Antoni Sunyol, N' Antoni Gallissà y 'N Valls y tació, comensant pels d e via estreta, y reduhint à aquesta
joyos^ en una espècie de cascada urbanisada; admirant la Vicens (J. M.) delensant, respectivament, los principis V, classe d e via l o s p r o j e c t e s d e via, ample ó normal.
nau del temple abans aludit y contemplant ab éxtassis que VI, VII VIU; 1' alegat del respetable Romaní y Puiyden«3.* F e t a la revisió ó rectificació dels meritats p r o s' imposa la testa de la llegendària Imatge de Jesús en golas sobre reíormas de la contribució territorial que deu jectes, la Junta executarà tots quants estudis d e vies noves
Creu que la tradició atribuheix à mans d' àngels com atri- realisar lo regionalisme", En Folguera y Duran defensant sien à son entendre practicables.
buheix al mateix Nicodemus la labor del Cos santl Deia las referents à la contribució industrial y de còrners; 1' es
«4. a L o personal d e la Direcció d e camins ajudarà i
imaginació no pot esborrarse may més aquella cara de su- crit d' En Moliné y Brases sobre contribució de ingressos; la Junta en sos trevalls.
•„.**.-*>prem dotor esculpida ab una senzillesa y una intensitat de la disertació d' En Font y de Rubinat respecte à arbitris;
«S. a L a Junta presentarà à l à Diputació lo corresp.osentiment superiors à tota ponderació, testa tan divinament En Mon y Bascos defensant la base sobre Propietats pú
nent informe,; d e s ^ g ü í d a d' acabat cada projecte.
humana com humanament divina que atrau y esglaya ab blicas; En Verdaguer y Callis disertant sobre «Serveysre*6. a L a Diputació, complerts prèviament los requisits
lo prestigi de la verdadera sublimitat.
tribuhits»; En Sans y Guitart defensant la base referent à legals y-resolta avans la manera d e proporcionarse lo caDesprès d' això que, avesar de mon desitj d' ésser «Monopolis»; tots son merescudíssimament celebrats, com pital necessari, empendrà à c o m p t e d e la -Provincià la
breu, no hauria sabut estarme de consignar sense remordi- ho son los demés companys (senyors Muntanyola, Pareras, construcció d e les línees de via estreta quins rendiments,
ment, déixam dirte desde ara qué lo que t' hauria agradat Miranda, Puigdollers y Castellà) que proposan esmenas ó segons informe de la Junta tècnica, q u e d e g u d a m e n t e x a en gran, com à tots nosaltres, es aquella bondat y galan- adicions, prosperin ó no las pretensions respectivas. La da- minat hagi sigut avans aprobat p e r la Corporació foral,
tería del poble, de Balaguer d'.hont ens n' anàrem sense nera base referent à «Servey militar», defensada pel qui t' arrivin com à.mínimum al cinch per cent líquit anyal del
haver sentida una blaslemia,—ni dels carreters y tartaners, escriu, es aprovada com totas Ia3 aitras que, com veureu, capital pressuposat, y d' aquçlles altres q u e tio arrivant à
qu' es tot lo que 's pot dir—poble gens alarb, à pesar de forman un conjunt regular, harmónich, clar, més ó ménos n' aquest tipo, sien subvencionades pels pobles interessats
viure tan distanciat dels grans centres, que fraternisà (may radical é impugnable com tot lo humà y sobre tot, com tot fins à fer aquell interès.»
s' ha usada ab més justesa la paraula) ab nostras aspira- lo politich, però constitutiu d' un sólit cos de doctrina re«Y la Diputació s* ha servit acordar sobi'e elles, c o m
cions com si per art d* encantament algú 1* haguéb ja pre- gionalista sobre tributació que ha fet donar un gran pas à segueix:
'
parat, y àb nosaltres, com si 'ns hagués conegut d' anys y nostras ideas tan injustament acusadas de vagas y somnia«Aprobar la primera y la segona, anyadint al final d '
anys; que assistí à nostras reunions invadint tots los àm- doras com de retrógadas é impopulars.
aquesta, «y t a m b é aquells altres estudis fets p e r partíeu-
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lars, si aquestos los presentessin incondicionalment à la
Junta pera son examen y revisió.»
«Aceptar aximateix la tercera base, ab I' adició il' aquestes paraules, «sempre que s' ajustin, igualment à son
juhi, à la base 6.a»
«Aprobar la quarta, anyadinthi «y també '1 de les Direccions d' estadística y de monts.*
«Acceplar la base quinta, substituhint la paraula projecte per les de, ante-projecte corresponent.»
«Y àplassar ja resolució respecte de la base sexta, fins
que s' hagi complimentat lo que se disposa en la base an
tecedent.»
;Qué 'Is sembla d1 axó, à nostres centralistes?
Aquí, que ni solament podem íer carreteres provincials, ^quín serà lo díe en que la Diputació podrà pensar
en construhir ferrocarrils?
• En cambi gosem de la gran ventatje de que I1 Estat
procuri per nosaltres. Y, efectivament, si 'Is pobles volen
Audiències, s' han d' encarregar de pagar 1' edifici, lo material y tot lo demés que al Govern s' ocorri exigir; si volen guarnició, han de provehir als soldats de cuartels; y si
vo!en.(que 'Is orats no corrin pels carrers han de construhir
manicomis: essent axis que cap d' aquestos serveys son
provincials, ni municipals, segons la llegislació vigent.
Y, encare, si no hi hagués res pitjor. Pera conseguir
'qüe '1 Govern gasti alguna petita part de lo que té pressu
posat en benefici de! pays, se necessita, nó que la millora
siga justa y convenient, sinó que la demani y que la obtinga alguna persona d' influencia, ó sia algun diputat cuneio, paient, ó íntim, ó secretari particular d' algun perEon.ilge lolítich; devant del qui s' obliga à encorvar fins à
terra I' espina dorsal à subjectes que per altre costal miran
al poble per sobre 1' espatlla y M tractan ab lo menyspreu
més sobera.
Y aquestos son los que maldihuen de les Ileys de Navarra. Aquestos los que renegan del regionalisme. jComparsesl.

J.B.yS.

CRÒNICA
EXTRAHQER
En lo mateix dia y hora en que morían fusellats à Barcelona los sis anarquistes condempcats pèls successos de
la Gran Via, à París la guillotina tallava '1 cap al famós
Emili Henry,lo qual, segons certas modificacions que en lo
cor li notaren los metjes al ferli la autòpsia, resulta que
havia ja mort de por avans de sér executat. Lo que demostra que aquets fanàtichs que voldrían matar à mitj
mon y volarho tot ab la dinamita, quan tenen la mort à
prop, tremolan com uns gallines, per mes que, à causa d'
una extraordinària excitació nerviosa, donen instintivament alguns viscas à la anarquia.
—Sembla un fet la intervenoió d' Inglaterra en la solució del conflicte ocorregut entre Portugal y lo Brasil;
Itàlia s' ha" ofert també com à medianera. Del Gobern espanyol, que semblava era '1 més indicat pera arreglar aquest assumpto, ningú se n' ha recordat fins ara; y això
es molt natural, donchs qui no serveix més que per embolicar lo de casa, no pot créurers que serveixi per arreglar
lo dels altres.
—Un nou testimoni del fanatisme anarquista. Un jove
afiliat à eixa secta 's presentà à la Arcaldía de Marsella
demanant trevall; no haventlo pogut complàurer de moment, prometé 1' anarquista venjarse ab lo primer burgués que se li presentàs; y en efecte, ensopegà dintre
• curt rato ab un conegut comerciant y sense dirli cap paraula, li ficà un instrument punxant à la orella, que 'I deixà en gravíssim estat. Quan 1' home s' encega ab eixes
doctrines disolvents, es pitjor que les feres del desert.
—Una horrorosa tempestat d' aygua, neu y calamarsa
ha descarregat en les montanyes de Serra Nevada, NovaYorjc, La borrasca de neu, raríssima en aquesta època del
any, ha ocasionat la mort de més de 20,000 caps de bestiar: tan solament en la conca del Fresno han sigut colgadas per la neu 4000 ovelles. Un ciclón terrible ha deixat
també assol'-da tota la costa occidental del llach Michigan, inciús Chicago.Varies ciutats de la Pensilvània estan
inundades, algunes d' elles ab aygua fins sis segons pisos,
haventsen endut les riuhades pons, fàbriques, cases de
camp y fustes per valor de més de 100.000 dollars. A Fransa han ocorregut durant aquesta setmana tempestats violen tíssimes; s' han desbordat los rius, destruhint les cullites y milers d' abrers fruyters. La ciutat de Tolón quedà
inundada en sas dos ter,cjerns parts. A Londres lo fret es
tan fort com al cor del hivern, haventse posat una gruixa
d' alguns metres de neu en les montanyes d' Escòcia.
—Kesolta la crisis de Servia, lo primer acte del nou
ministeri ha sigut la suspensió de Ja constitució, posant
en vigor una sèrie do Ileys contra 'Is radicals. També '1
gabinet de Fransa ha sigut derrotat per 40 vots de majoria, quan res feya prevéurer la crisis y la prempsa s' ocupava ab preferència en discutir la candidatura pera la
presidència de aquella República. Mr. Carnot té la pre
tenció de sór reelegit, lo que no fora estrany donadas las
promesas que li han fét caracterisats peraonatjes.
—Diuhen de Londres que la Càcnara dels Comuns ha
aprobat, en segona lectura, lo bill sobre '1 govern local
d' Irlanda.
ESPANYA
Desprès de un esvalot produhit per lo Sr. Abarzuza, lo Senat ha acabat per votar lo bill d' indempnitat de
manat pel govern y ha donat per enllestida 1' informació
sobro.'Is projectats tractats de còrners. Ara solament falta que 's dongui dictamen, que 's discuteixin y que 's votin en lo Senat y després que 's repetexi en lo Congrés la

matexa feyna, de manera que ja podem giramsi de 1' aire costat y esperar sentats, perquè n' hi ba per dies. Entretant lo Sr. Moret tindrà temps d' entorarse de lo .que
demanan pera tractar ab nosaltres França é Inglaterra
y ooncedilshi tot seguit, no sigui que s' enfadessin y 'ns
fessin alguna mala partida, y les Corts se tancaran perquè 1' estiu nos vé à sobre, y 'Is diputats y senadors
se 'n
aniran à casa à buscar la frescay à reposar d1 haver parlat molt y no haver fet res. Per no fer. es probable que ni
's votin los pressupòsits, ni '1 projecte de lley contra 'Is
an'arquistes, ni rés de lo que al pays convé. ,iNo es veritat que '1 sistema parlamentari espanyol es inmillorableí1
iLlàstima que 'ns surti tan car!
S' ha verificat la recepció en la B. Acadèmia espanyola del Sr. Echegaray, notable dramaturg castellà, que liègí un bell discurs sobre Mesoneio Romanos, aprofitant 1'
ocasió per exposar ses idees sobre la Crítica y sobre
1' Art. Li contestà lo Sr. Castelar ab un altre discurs, eloqüent eom tots los seus, fent relluhir los diferents mèrits
que 'n lo Sr. Echegaray concorren, y aprofitant també la
ocasió pera justificar su retirada de la política: lo final de
son discurs es una magnífica exposició del Veritable concepte de Pàtria, oomo no la faria millor lo més fervorós
regionalista.
CATALUNYA
A Gerona fou elegit per unanimitat senador lo passat
diumenge M Sr. D. Albert de Quintana.—Dilluns, à la
matinada, foren fusellats à Barcelona sis anarquistes, pel
crim de la Gran Via. La autoritat militar, ab bon acert,
va prohibir 1' entrada en la capella als periodistes. Y hem
dit ab bon acert, perquè estem d' acort ab lt>s comentaris de La Renaxensa. Lo periodisme noticierista d' avuy,
es solament una explotació do la curiositat y del sensassionalisme del públich; fins al punt d' haver arrivatà matar ab sa competència 1' indústria dols romanços de ce
£o. Molts dels que passan per periódichs formals nos fan
1' afeote que 'n la literatura dramàtica los drainas que
quan estudiavam se representavan los diumenges à la
tarde en lo teatre del Odeón, en un pis del carrer de 1'
Hospital de la comtal ciutat.

rra. Si la brometà que 'Is excursionistes fln de siécle han
volgut fer desde les planes de El Eco ï haguessen feta devanfrd' algun fill-de Ridaura,, ja estem ben segurs de que
no hauríàn tingut ganes de tornar hi: los minyons de montanya 'n saben à la prima d' f moxà vespers.
—Nos diu nostre corresponsal à Sta. Coloma de Farnés
que en aquella encontrada està perduda 1' anyada si no
cambia el temps en bonansa, puig los blats comensan à
groguejar à causa deiina cucaíquB^£ój!%iélft les arrels
y les altres viandes estànmïtg éncniohadés per falta de
sol que les priva de florir unes y granar altres com tothom
desitjaria yes son temps. Semblà.qïïeàqïíéstanj en aquella població se realisari alguns casoris: sonan ja" noms 'de
alguns altres que dintre poch seran units en indesoluble
Has. L' Ajuntament, diu, te en projecte algunes millores
com la del alcantarillat y afirmat dels carrers Nou y Major, millora que els vehins eelebrarían s' estengués à altres que prou los hi convé. Tot es comensar, entretant donem al Ajuntament les gràcies, desitjant poguem prompte
veure realisada tan important millora.
'
—En virtut d' oposicions últimament celebrades, ha si- gut nombrat pàrroco del Mercadal, d' aquesta ciutat, lo
Reverent Narcís Bartís y. Poch, que desempenyava la parròquia del Torn y una càtedra en Jo Seminari inenor del
Collell. Donem la enhorabona à mossèn Bartís y desitjém
que per molts anys pugam tenirlo entre nosaltres.
—Teníam recullít pera publicar en lo present número
lo que dihuen alguns periódichs, tant'dé Gerona, coïfl d'
altres punts de la provincià y fins de Barcelona sobre la
manera descarada y escandalosa com lo jòéh à' havia estès en nostra ciutat y algunes altres poblacions, entre elles Banyoles: però lo fet d'haver pres cartes e.n 1' assumpto 1' autoritat judicial fà que per avuy desistim d' aquell
propòsit y nos concretem à posar en eónexement de nostres llegidors que à la fi sembla que 's vol fer alguna cosa. Efectivament, lo dimars à la tarde, alguns, guardiaçivils, nianats per un tinent del cós, practicaren üria batuda de la-que resultà portar detinguts al jutjat" vàrís subjectes é incautarse d' una ruleta. Com lo fet passi» en • ple
díe, no cal dir que cridà molt la atenció de tothom y, que
s' explican detalls que '1 públich comenta à son gust. De
tots modos, ja era hora, pérque les noticies qüe corrien de
boca en boca, eran per' esgarrifar: se deya que 's jugava
als daus, que 's jugaria à la quina, que s' establirian dos
ruletas ab sa corresponent salsa de cetntaoras, etc. etc, y
se suposava qu' havían arrivat ja à nostre oiutat y s' esAjuntament.—(Sessió del díe 21 do Maig). Presidida peravan bon número d' aficionats: finsà Andalucfa, anyapor 1' Arcalde Sr. Ciurana, y ab assistència dels Srs. Ba- dían, havia arrivat la fama de lo quapassava aquí. ,
jandas, Botet, Oliver, Sàbat, Puig, Massaguer, Majuelo,
Nosaltres esperem no tenir d' ocuparnòs més de 1' asCanet, Pol, Llapart, Salvat, Esteoh y Garriga, s' obrí la sumpto, però consti, qu' are y sempre estarem alerta, dissessió llegiutse 1' acta de la antecedent, que ub una co- posats a parlar clar.
,•
rrecció demanada pèl Sr. Botet fóu aprobada y després
Y à propòsit, La Luefya, diari que de tot això res n'
firmada.
havia meniat, es V únich periódich que ha tingut esment
S' aprobaren alguns comptes.
d' una visita manada fer, segons diu, per lo Sr. GovernaSe donaren alguns permisos d' obres.
dor al inspector de policia à alguns establiments, ab ordre
A proposta de la comissió especial al efecte norabrada de procedir contra los qüe faltessin,à la lley jugant, als
s' acordà emplassar lo matadoro nou en los terrenos de 1' prohibits. Fa constar ademés, eom la c.osa més natural,
Ajuntament qu' avans foren devesa y estan à la part ex- que aquesta visita no donà cap resultat.
terior del baiuart de Figuerola, per fer impossible la zoEscrites aquestes ratlles, llegim en lo Diario de Gerona militar escullir altre lloch millor.
na lo àeguent telegrama: «Madrit 22,;7'5P nit. Sa ^ g ^ : •
Fou denegada una instància del empressari del Tea- trasladat al gobern dó Lléyda 16 secretari del d!' aquesta" ".
tre demanant rebaxa de la quantitat que paga per funció provincià D. Manuel Valcarcel, y '1 de Leyda vindrà à
al Ajuntament en concepte d' illuminació.
aquí.—D. Serafí Massa, oficial primer d' aquest gobern
Se noinbrà una comissió especial que entenga en les civil, ha sigut declarat cessant.—Lo ministre de la Go- v
obres que 's podrian fer en alguns quartels de la oiutat, bernació Sr. Aguilera ha dirigit al gobernador de aquesal objecte de que pogués portarshi cavalleria.
ta provincià Sr. Gómez de lo Serna un etié'fgio&' Helègfil·
Lo Síndioh, Sr. Masaaguer, féu saber i la Corporació ma sobre '1 joeh, qui nu existència y dèsenrrotliU* ha deque s' ha axecat la suspensió del plet que JJ Aurora té nunciat la prempsa.»
,(.:
contre 1' Ajuntament.
Are entretinguis La Lúchà contant queriíos pér 1' estil
Y s' acabà la sessió.
del del cranch que tractava de fer em passa?» algú'l* àltró '
—Per R. 0. datada '1 díe 30 de Març ha sigut declarat die. No çra peix, ni roig, ni caminava enderrera; però era
cessant D, Jaume Comas, Secretari qu era da la Junta cranch y estava ben gras y tenia moltes oames. De
provincial de Instrucció pública. Aquesta,complint lo Or- cranchs n' hi ha de moltes menes, ó sinó pi'eguntihó als ]
denat per la superioritat, acordà.obrir lo corresponent metges, que li dirà&qtte ni ha que Sempre menjan, men.
concurs pera la provisió definitiva d' aquell càrrech, ab jan y n% paran fins que no trobau res per rosegar.
indicació de les oircunstancies y requisits que deuhen
t-La pluja persif tent, que si no para prompte 'ns tireunir los aspirants y fent constar la preferència que do- rarà à pérdrer tota la puílita, fóu causa de que la Corgç»'
nan als mestres ab exercissi les disposicions últimament ració Municipal no pogués assistir à la Seu la vigília del
diotades.
.
.
Corpus, segons antigua costum. Dijous al mati continuà
—L' Excm. Sr. Bisbe de la Díócess va conferir Ordes la pluja r de modo que ningú qreya que pogués celebrares
sagrats en la Capella de son palau, lo die 19 d' aquest la: professo de la tarde, pera no fou aixis; sobr$ mitj dia
mes, essent promoguts al presbiterat 27 diaques y al s anà aclarint lo cel, sortí '1 sol y comensà desseguida '1
moviment precursor d' aytals solemnitats religioses.
subdiaconat 27 estudiants de Teologia.
La d' aquest any resultà concorreguda, y ordenada,
—En una nnmerosa reunió celebrada à Gerona pels
propietaris de suro d' aquesta provincià, se va nombrar com poques yegadas s' haja vist. Obrian la marxa 'Is geuna Junta encarregada de la defensa dols interessos agrí- gants, los nanos y 1' àí'ga; hi assistí '1 Col·legi dels Mariscoles y particularment deis dels productors de suro. com- tes; Io3 alumnos del Seminari, de Gramàtica y Teologia;
posta dels Srs. següents: D. Maroial de la Trinchería.don les Confraries de la Passió y Mort,Puríssima Sanoh y molJoan Vicens y Puig, D. Pere LliureUa y Riera, D. Lluis tes altres; lo «Centre Moral» y «Congregació de Saní.
de Prat, D. Ramon Vancells, D. Narcís Clapés, D. Joa- Lluis»; los pendons d' aquestas duas nombrossàs soòíéquin.Aldrich y de Pagès, D. Narcís de Grassot, D. Joseph tats los porta van respectivament los socis del Centre Üa-' i
Bonet, D. Joseph Palau y Coderch, D. Manel Laporta, talanista D. Pere Rrmió y D. Francesch J. Majuelo. SeD. Joseph Noguera, D. Ramon Pnjol y Fornés, y D. Ma- guian luego las Comissions oficials, ordenandos, Claustre
nel Aragó. Molt celebrarem que la nova associació sia del Seminari y clero parroquial y catedral. Darrera la
profitosa pera 'Is interessos de nostra comarca y que les magnífica Custodia anavan lo Sr. Bisbe, lo Sr. Gobernarespectables persones que constitahexen la Junta -vagin dor civil, lo General Sr. Salcedo, 1' Aroalde, acompanyat
tencant
mòlt tocats y posats en lo que fan-, no sie que dexantse d' una nombrosa representació del Ajuntament,
;
portar de promeses més afalagadores que veritables y de la professo la música de Guipúzco».
Demà diumenge celebrarà la professo-del Corpus la
punts d' amor propi, en compte d' afavorir los interessos
de la seva indústria la perjudiquin, com podria molt bé parròquia de Sant Feliu y dilluns vinent la del Mercadal.
succehir, perjudioant al mateix temps los dels productors Lo pendó principal de la primera s' ha confiat al goverde la primera matèria y los de moltes altres produccions nador civil Sr. Goraez de la Serna, y lo de la segona al
é indústries que tenen igual dret que ells à ésser atesos distingit general de divisió Sr. Salcedo.
—Lo dimars, diada de Sta. Rita, tingué lloch en 1»
per 1' Estat. De tots modos, la constitució en los moments
actuals de la Junta de productors de suro, es molt signi- església de la Mercè la festa de «dita Santa, com estava
ficativa, y sembla mostrar qu' aquestos no crehuen prou anunciat oportunament en la secció relligiosa del nombre
segurs sos interessos, ni prou profitoses pera ells les ges- passat.
Lo Reverent D. Franoisoo Monforte estava encarretions practicades pels representants de 1' indústria tapegat de lo Panegírich de la Santa, fent i' apologia ab notara.
bles y ben pensats conceptes de llur vida; posant de re—En lo setmanari d' Olot El Eco de la Montaha, co- lleu
ab gran eopia de datos la» virtuts oristianes que arresponent al últim diumenge, s' ha donat cabuda à un ar- dornavan
à tan gran Santa; exposantla com exemplar •
ticle titotal Una excursión d Ridaura, en lo qual—y per modelo y espill
lluminós en tots los estats de la vida; ço "
cert ab molt poca gràcia, per mes que 1' autor vól fer lo es
com
à
donzella
reoatada, bona esposa, viuda resignagraciós, y ab pitjor estil—se tracta de ridiculisar la festa da y esposa mística
Jesu Christ; usant de nostra betípica que celebra tots los anys aquell poblet, fent mofa lla parla, com fora dededesitjar
tinguéí imitació en contambé de son ajuntament y dels pabordres. No podem semblants oassos y aotes.
créurer que de tal escrit ne sia autor cap fill de la comarLa part musical fou ben interpretada, prenguenthi
ca, puig aquestos saben respectar y estiman com se déu
les agradoses costums de la vellura; per la trassa no pót part alguns elements de la Capella de la Seu.
haver sortit sinó del caletre d' algun d' aquestos paràssits
Cal no més felicitar y encoratjar desd' aquet lloch als
que venen à explotarnos y no troban bo res d' aquesta te- iniciadors de aytal festa perquè tant ab los aauncis de la
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funció com en la mateixa, han sigut ló.gléhs y fet lé|
devían usant de nostre idioma,
c/''
J
—FESTES MAJORS:—Díe 26 Lla%ostfraj{ 27 Esponellà y Las Presas. 31 Agullana.
Firadela Setmana:—Díe 27 Tortellà.

vaig dir jo. Altra feyna | e la Guardia Civil, y la juslacia
no 's fica ab aqaestas toiïterías.
'
í)h! ftf!!

Estava j a cansat d' escoltar ilàstimas, reclamacions,
insults, e t c , etc. Lo conductor y 'Is mossos no sentien à
'
p t d è \Mindanàt> ningú.
Al cap cio tres quarts mortals:—jAlcoche, seüorest—dip t DJ£fjjff|n ^ à | J j E © J.89Í.— Un ; vo^úm en 4.t
planés.'^&ei'Ona/íinjprèntà de'M. Llàch, 1894.
gué una veu, quasi be a b la mateixa tranquilitat que
Lo general dé divisió D. Joan Salcedo, ab residència quan dihuen, un dia de fontada: «jMinyóns, à taula, que
al present en nostre ciutat, nos ha fet 1' obsequi d' enviar- 1' arròs s' estufa!»
nos lo llibre quin títol hem transcrit y que acaba de publiY al fi y al cap se comprèn: nosaltres érain la seva
car.
mercaderia.
'
L'oïtfeciedeí llibre e s d o h à r à conexer los projectes
Jo vaig esp&rar lo oarruatje promès, y no va faltar:
que per éïxSeadre. çoatre dominació en les illes de Mindanao y Joló y per eoionisarles y civilisarles, inspirà al ge- una tartana que 's recordava de la guerra de 1' indepenneral la- expèriehciíi de son mando en dites illes y 1' estu- dència, bruta, ab coixins que Déu perdó à qui va estredi que féu d' aqueíies llunyanes terres.
Lleohs nosaltres en assumptos militars y sense conexe- narlos, y un o.iv'all que, de tant vell y escanyolit, no poment pràctich del terreno, dit s' està que no tenim autori- dia :ib la seua ànima.
tat dp cap mena pera judicar lo trevall del Sr. Salcedo,
Hi havia puesto escassament per vuyt assientos y fósobre tat. on lè que té de.téenich, ptero sí podem dir que '1 rem dèu y i tartaner qui, no volguent ésser ménos, tamplan general nos-sembla ajustat à les exigències d e i a realitat y tU kv.cònveniencia f axi com al més pur y llohable bé 's po3à à dins.
Entre los viatjérs de la tartana s' hi trobava 1' esmopatriotisme.
Efectivament es trist y dol confesarho, que à la volta let, món company de glorias Jesde Palamós à Palafrude més de tjres cants anys qu' Espanya prengué possessió gell. No vaig poguer menos que dirli:—En lo séu país,
d' aquellesjri|eà, a h pfoufeynos dcSuiha/en algunes llen- mitiocú, no viatjan rostés ab tanta comoditat, ,:no es cert?
gües de seè-oostes, lo*que no priva que tot sovint hagi de
No recordo qué 'm va contestar; sòls sé que somrigué
sacrificar allí la vida de sos soldats
y 'Is recursos de la nació, 'seasé'ahre resultat que '1 d e : contindré les malifetes ab ironia y malehí set végàdas inoltàs cosas.
dels moros y .escarmentarlos per una temporada.
Pera fér nostra pena més lleugera, la conversa prompÏJn bon hora qu' axó succehís quan Espanya se dessan- te 's.féü general, y, com eà costum en nostra terra, 's pargrava pera poblar ses nombroses colònies, però no a v u y h\ de política.
•
que perdudes quasi bé totes les d' Amèrica p·ch li queda
Tothom hi prengué part. L' héroe, no obstant, fou lo
pera atendre yconse>r\rar,y quan. al costat de ses descuydades $ cobejades possessions occeàniques véu nàxer, cre- tartaner, qui 'ns digué qu' oli era més republicà que En
xer y prosperar les deies demés nacions civilisades.
Zorrilla y que anava inok més enllà que En Pi y MarLo Sr. Salcedo ho esbrina les causes d' aquest estat de gall. A mi això no 'm va estranyar, puig sé que la macoses, però algunes n' indica y altres se desprenen de lo
que diu. La malehMa política, la movilitat de les autori- laltia dola oastellàns es més contagiosa que la verola, y
tats..su.pfirio.£S, lajklta. d' u n criteri inteligent y seguit, la si no ensopeguem lo ; remey l dintre poch temps cada home
misèria del tresor, la rutina y la direcció aislada y à vol- 's farà un partit polítich per'ell sol.
tes cottí^iífròsada d è ^
cridats a dur à
Ben prompte 's parlà del tramvia à vapor de Flassà à
bon teïMIíiit colohïsàèió, tot ha contribuhit à là mesquihePalamés,
Uavoresen progeete, y que, avuy, j a fa temps,
sa dels resultats obtinguts.
es
una
realitat:
Fundat 1' autor en 1' estudfde les races que poblan les
— jAh pillos! jJo 'Is hi hagués de fer '1 ooínpte! jVolen
referides illes y en les posicions que'n; les matexas ocupan, aprecia com elements principals que dolmen interve- robarnos la sanen! ;Quan nò hi havia ferro-carriJsi totnir en la cojonisaeió la,jpolítica, les armes y la religió, ca- hom menjava! j Aquest pays quedarà en la misèria! jForda un d'*elíg en diferent grau y en distint terrçno. Aixís,
divideix la eokmisació general en tres ordres: primer, do- tuna que no 's farà may!—cridava irritat lo federal à la
•
minació y organisació dels moros; segon,atracció y reduc- moderna.
ció dels,?npíntanye$Q£^.y, itercer, situació, y protecció iiiaiiAb tot això, forsós es manifestar quo no 's descuidava
tada dels cristians; Pera los primers s' han d' usar la polí- de rómprer 1' esquena à la pobra bèstia, puig, com lo pès
tica y les armes; pera los segons la polítiea ydareligió, y
pera los tercers la política, les armes y la religió, es à era superior à sas forsas, no feya, ab seguretat, tres pasd i r E l t ' 6 tóte~s sé^ffianïïésfà'cTóns; CòïisTderànt que" sos cada cinçh minuts.
. Y à Flass* (ifl^uàn hi aKj·iyarém?
—Quan Déu vulgui y '1 cavalT pugui. ,
cpïe ocupin lo territori d e Mindanao y
Allí 's parlà de tot, ó més ben dit, se cridà de tot JE, no
Joló, convenientment distribuhit, y à les ordres d' un ge's
parlà
do rès; no obstant', no hi hagué barallas Cròch
neral de divisió ab les atribu$on9g^«aaçieg. tC§da-Tin$; d'
;
:
aquestes brigades se composarà de 2O57"hònies Òrgahisaís prudent ferho. constar. : ,
enii«lfifipaiiyi^l j ·íí l ·^l«s 18 primera europea, les sis seEn ma vida havia vist un tartanor més x e r r a y r e , mós
güents de indígenes y 1' úMiiaa de disciplinaris, ab perso- republicà à la seva manera, més intransigent y més dronal apte adeniés.que p e r a ' 1 servey d e i e s armes, pera '1
trevall y abE premis y ! recompenses adecuats à! sos ser- po.
Tots los carruatjcs nós passaren dovant.
veys y al preferent en càrréch qué se 'Is hi comet. Cómpletftjq j o j ^ n n a eglppsa^j^.ggr p^esid^jis. y l^jpjgftcj^d',.
Si. AJ cap d'.u» r.ato, VQgéjr.em.l'. estació de,,Flassà...,J. '1
unes Juntes de éolohisàeiò encarregades de certes fun- tren de Fransa que j a marxava, precisament 1J mateix
cions econòmiques y administratives. Creu lo Sr. Salcedo ab que nosaltres devíam sortir pera Gerona.
qu'aquesta organisació aumentaría molt poch'^ïo pressuLos., xiulets y la fumarola de la locomotora semblavan
pòsit q u ' a v u y tenen aquelles illes.-,
L'importància que dona al elcment"polítích,se desprèn dírnas: [Adéu, adéu! Si no m' haveu "atrapat, tauibé ha
també dels resultats obtinguts de son eiripleo per lT-autor, .- veu -pussàt un felís viatje.
conseguint la sumissió del Dat to Uttu y de krsultania de \
—iOli ràbia! Y ^quí ' n s |paga 'Js perjudicis?—fou lo
Talayan.
primer
crit de tothom.
Ab lo dit creyém que nostres llegidors s' hauran-fet c&:
%
Tú,
lector,
"podràs compi 4 éndrei· 1' indignació de 'qfuisrreoh de la trascendencia del projectes dels general Salcè"do y de lo molt que beneficiar podrían los interessos d' Es- cún y, per tant, suposar lo demés que varen oir las mópanya en 1' Occeanía, y més se 'u faran si tenen en comp- vas orellas.
te que l'illa de Mindanao es de.sp,rés;de la de Luzón la maTots renegavan de 1' empresa.1: Lo tartaner donava la
jor de les Filipines yique^jutit fito les r de Joló tenen un mi-culpa al cavall.
Jiótres cents mil habitants.

~
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Jo 3s hi vaijr dir:
•
• ;
—Companys, vostès s' equivocan; la culpa, fins à cert
punt, Ja tenim nosaltres; y per si no ho crehuen aixís, recordin, despassionadament, aquella sentencia: «Los pobles
no tenen més que lo que 's mereixen.»
No só 3i 'm varen entréndre,
.
J . D. C.

LA BENEDICCIÓ.
Com velarium inmens de pedra antiga
la ferma volta do "la Seu abriga
compacta multitut;
vestida ab velluts d' or y d' escarlata,
s' aixeca d' entre m i t j j a columnata,
d' esbolta magnitut.
Lo sol de primavera 'U raijs envia
dintre la nau, que '1 finestral destria
on franjas de colors;
del temple isrraelita 'ns fà memòria
lo tabernacle, flamejant de glòria,
voltat de.llums y flors.
De sopte la quietut 1' espay domina;
s' agenolla tothom, lo cap s' inclina
devant gótich altar;
d1 entre '1 fum del encens quo tot ho omplena,
la custodia 's va alsant, com lluna plena
del fondo de la mar.
Mentres vibra de 1' orga la armonía
y '1 viril incrustat de pediería
fà '1 signe de la creu,
la Rahó, quan pèl dubte s troba presa,
sent la F e que li diu:—Medita y resaj
creyeht lo que no 's véu;
Sí '1 sabi déu rendir lo seu criteri
quan topa ab !es fosoures del misteri
qu? envoltan lo creat,
jhumilíat devant del tabernacle
hont volgué '1 mateix Deu p e r un miracle
quedar 's Sagramentat! —
J O S E P H FRANQÜET Y SERRA.

Centre Catalanista de Gerona
Y SA COMARCA.
Se convoca als socis pera la Junta general extraordinària que 's tindrà en lo local del Centre lo diumenge 3
de J u n y al objecte de tractar los assumptós segaents: Primor, publicació del Setmanari; y segon, representació do
la Societat en los actes publicbs regionalistes, Gerona 23
de Maig de 1894.—P.A. de la J . D.—Pere de P*lol, Se-

Secció Beïigiosa
:"SANTSI>E:LA SETMANA.^"
mr.

;

-J

Dissapte, 26. r -,S. Féiip Ncri fdr. y s. Eleuteri popa y

Diumenje, 27.—II Lo venerable Beda pbre.
Quart menguant à 7 h. 52 m, nit} PiscU,—-^evolt,
'.:" 'Dilluns, 28.—S^'Jüst'b. y ' s . J u s t cf.
Dirnars, 29.—Sta. Teodosia mr.
Dimecres, 30.—S. Fernando rey d ' E s p a n y a y s. Fèlix I p.
, :'-'-:>f-;_
'
Dijous,;Bl.— I í i a S. a Reynà de tots los Sants y Mare
del Amor hèrmós y,sta. Petrpnila vg.
Divendres, l.-fLo DOLCÍSSIM COR D E J E S Ú S sts. Enecon ab. y B^rtunat cfs.
QUARANTA- I Í O R E S .
Continúan sospeses durant la vinent setmana.*
• Establiment tipogríflcEt def DiARto'DE
Pujada de Sant Fèlix, núm. 3.

SÉCCIÓLITERARIA
«DE PALÜWIÓS À FL^S^À
en treffdtee$te
^
(Conclusió.)
III
La parada fou de déu minuts, ó niés ben dit, 1' anuneiaraa.d«fj(tóa>»ii,BUts y fiasal cap de quaranta cinch nin-

ESPÈCIES

MESURES

L a Bisbal
Die 18.

QTJARTERA
Blat
15'50 Ptas
Kés, una puntualitat rigurosa. En això, sempre ha- Mastay
DE 8 0 LITRES
13'50 »
»
Ordi
8'50 »
vem guanyat als estrangers: à q u b c ú lo que siga s e u . '
13
Estava tan mítí%jïrtïquó no 'm podia tenir dret, y tot- Sègol
»
Civada
8'50 »
hom 's quexaba d e ï b m a l è i x .
Bessas
18'00 »
Ma primera diligència fou buscar al conductor.
»
Mill
11
»
Panís
11
»
—jTinguéu compassió de mi!—vaig dirli.—
12'50 »
—(Mireu cóm í n ' ^ a posat lo suoh de la sardina! ;mi- Blat de moro
»
»
Fajol
réame '1 pantalon! ipórDéa, tingueu compassió d' tquost Llobins
8'50 »
pare de família!
Fabas
12'50 »
»
—No s' amohini. Vostó anirà en un carruatje que Fabó
Fassols
posarem pèls amichs,—me respongué.
29
»
Monjetas
—Vulga '1 cel que aixís sia—vaig pensar.
»
Vellanas
Quart. 100 1
Tothom cridava:—jAixó es insuportable! \\& Guardia Nous
Civil! itornéu 'Is quartos y no enganyeu à la gent! jjusti- Casunyas
0
cia!
Trumfes
41-60 1.
dotzena.
0'75 »
—jQuó jus-Uicia, ni Guardia Civil, ni ocho cuartos— Ous

Gerona

Olot

Díe 19.

Díe 2 1 .

15'00 Ptas
13'50 »
8'50 »
11W »
8'25 »
16,50 »
12'00 »
ll'OO »
12'50 >
11
»
9
»
13
'»
14
»
21'00 »
27
»

• »
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6'50 »
0'80 »

15'00 Ptas
14'00 »
09'00 »
12'00 »
8'50 »
17'00 »
12;00 »
12'00 »
11'75 »
ÏO'OO »
09-50
13'00 »
14'00
2400 »
30'00
OO'OO »
ll'OO •».
00-00 »
Ò
«
0'75 »

St. Colomaj Banyoles
Díe li.
16'00 Ptas
14'50 »
9'
»
13'00
9'00 »
17-00 »
14'00 »
12-00 »
12-50 »
12Q0
8'50 »
13-00 »
J4'00 »
1900 »
22'
»

I

Díe 23.
14'75
13'50
7'50
00
7-50
13
12

10
12'50
11
9'00
13'50

Ptas
»
»
»
»
»
»

»
'»
»
»
»

14

28

»

Cassà
Díe 2 3 .

Figueres
Díe 24. ,

16'0O Ptas. 14'50 Pta
13'00 »
13'00 »
ÏO'OO »
8'00 »
ll'OO
»
12'00 »
8'00 »
7'5O »
16'00
» ! 15f50 »
12'00 »
ll'5O »
ÏO'OO
• » • • • • ll'OO
»
13'00 »
12'50 »
00
»
9'00 »
0
»
13'50 »
12'50 »
14'50 »
13'50 »
20'00 »
21'00 ' *
25'00 »
27'00 >
18'75

5'00
0'75 »

7
»
0'75 »

6'00
0'75

«
»

0
O'OO

SECCIÓ D'ANUNCIS
Màxim Fernandez ESTflBLIÍTlEKT YTHLLER DE PBD C8SSÍÍ
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PERRUQER DE S. M.
Aygua Minóxima vegetal pera tenyir lo
cabell. No té rival en lo mon, perquè amés
de sos efectes maravellósos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim.
Aquest assombrósy sorprendent específich, se venen dita perruqueria,
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24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24
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Grans rebaixas al engrós.
També s'troba en venda en dit establiment la

Tintura americana instantànea

05 " O Of.

<
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Gran establiment artístich fotogràfich
(//>/£/* per Jyíl/M£ C4 RO/J
Cerona, Rambla d' Àivarez, 2, ültim pis.
(Premiat ab medalla d' or, diplomes, y certificat de tenir aprobats los estudis superiors de pintura à 1' Acadèmia
de Barcelona.)

Establiment iefaFere Prunell
Yoitas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 28, Gerona

Doiy Fiancisco SaDaier
SOMBRERERJA,
S'han rebut las últimas novetats per la pròxima temporada; los preus sumament eçonómichs.
"

FILL DE FBPIS60 V1LHRDELL H0H1P."

JOAN GRIYÈ

SABATERIA

CIRUGlA-DENTISTA

DE

Carrer de la l'orsa, núpi. 1, principal

Caluat pera senyors, senyoras y nens.
Especialitat pera '1 que s'encarregui expressament.

Gerona.—Baixada del font de pedra, 14

S' hi trobarà un gran assortit de ca- CAMISERIA.-SASTRERIA PER NOYS.
Especialitat en trajos pera col·legials
misas, corbatas, colls y punys, sedàs y llanas y demés articles de novetat pera ves3, Ramb'a d' A'varez, 3
tits de senyora.
JPRJEJUS LÍMITADISSIMS

Especiali-at per retratos al o:i y al llapis. Retratos -fotogràfich-artístiohs superiors, do tots preus y grandàries.
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
Combinació ab 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels Srs. Bonet y Pujol.
Reproduccions de totes classes tretes de fotografies per
' Aparatós d1 il-luminació per gas y petroli.
feies malbé que sien.
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Retratos de busto. y proporció natural per lo procediment dit «Platinotipia» à 25 pessetes un.
Instalacions de para-llamps, campanetas eléctricas
Se retrata à domioili.
y teléfonos, à preus limitadissims.
NOTA: Pera qualsevol enoàrrech dirigirse al amo de
la Perruqueria de Cot.

JOSEPH •.* VENTÓS

PINTOR Y EMPÀPEBADOR
Magniflchs mofltrtmris de papers pera decorar habitacions
deade 2 5 cèntims à 3 0 peeeetas la pessa.
Cromos, motllunas, y trasparents cuadros
Novetat, bon gust y economia

Curació de las ènfermetats de la boca.
Empastres, orificaeiohs, etc.
Extraccions sense dolor.-^-Dentaduras
artificials,

SISTEMÀS AUSTRO-HUNGAR Y DE MOUS

Tant per r un coni per 1* altre sistema's
fan las moliasà; preus sumament módichs.

Depósit de baguls
SE YESTEIXEi Y VETLLAM MORTS
PREUS SUMA1EIT MODICHS

LO GERONES
SETMANARI PORTA-VEU DEL "CENTRE CATALANISTA DE GERONA Y SA COMARCA,,
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