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De ttots los llibres, folletos, etc, que 's remetin à la
Redacció, se 'n donàuà compte en lo Setmanari.

Dissapte 2 de Juny de 1894.
vava ja a la quantitat de 502.560 pessetes, ó sie 80.674
pessetes d' àumènt en un any, quantitat que ha anat pujant en los successius fins al corrent de 1893 d 1894 à Ja
xifra de 569.090 pessetes y 20 cèntims, ó sie 67.524 pessetes y 20 cèntims més. Lo registre fiscal últimament porAre qu' ha passat de sobres lo díe quinze de avrü, tat à terme dona un líquit imponible de 655.532 pessetes,
plasso marcat perles disposicions superiora pera acabar lo 27 céntimsj que representa iin aíiment sobre los enumerats
registre íi»cal de U propietat urbana, als electes, de gosar de 86.442 pessètas y 07 cèntims, ó sia un total, desde 1'
les ventatjes de la rebaxa del tipo contributiu al 17*50 per any 1877 a 18/8 al any 1894 à 1895, de, 234.640 pessecent pera '1 Tresor, Creyém òppítú cridar 1' atenció del pú- tas, 27 cèntims, prop del 54 per cent més de riquesa conbliçh, de les autoritats corresponents y, molt en particular tributiva.
de les corporacion* més directament encarregades de vetAb aquestos datos à la vista, se persuadirà qualsevol
llar pera 'Is interessos de la ciutat, sobre ia justicia que à que jutji ab imparcialitat, de que ó à Gerona avans no *s
Gerona assisteix pera demanar y obtindré dita rebaxa.
pagava res, fo què no es possible per les rahons jà esposa
Prescindint de cóm 3' hagi practic&t à Gerona lo regis- des, ó, que avuy np.lli. ppt haver ocultació, ó al menys otre y de.les imperfeccions y errades qu' aquest continga; cultació apreciable; y, en conseqüència, que es legal y just
s' hà dtí regPnexer què la Delegació d' Hisenda ha fet lo que Gerona tributi per la quota del 17*50 per cent, que es
possible pera termenar la tasca eh lo plasso senyalat y fa- lo que la lley volque 's gravi à la veritable riquesa y no per
cilitar axí I' obtenció d' aquella ventatjc. Però, no n' hi ha la del 21 per cent que es la que s* aplica hont se suposa hi
prou ab tenir dret, y ménos quant se tracta de que T Es- ha notable ocultació.
tat s' avingui a no cobrar tant com cobraria, sinó que es
Lo nombre total de edificis amiïlarats que hi ha avuy
neceiòari carregarse de rahó, y voler y saber íérsela valer d Gerona, comprertenlhi 'Is solars com mana 1* instrucció,
y r e g o a e x e r . s • > ••• '
es de 1623, y lo de contribuyefits per propietat urbana de
Per àxó nosaltres nos hem proporcionat alguns d.*tos 958;-per manera qiie serien moltes les famílies de la ciutat
que podtri servir pera justificar fins à ï evidencia qu' avuy que's gaudirían de ja rebaxa.
Gerona paga tot lo que pot y deu pagar y que, comparada
' Confiem que aquestas indicacions seran preses en compab altres poblacions de sa categoria é importància, es sens te, per tots aquells què poden contribuir à lograr; dintre
dubte de les que paga més.
del dret y de la lleyf los bsneficis que desitjém pera nosFa anys que à Gerona la propietat urbana tributa à ra- tra estimada ciutat.
hó del 26*63 per « « d« fa ^qtiewímpomble - amil brada,
J.B.yS.
en agaestà ibrtna: ^í'^SIpi^ra 'f cupodej tresor y premi de
cobransa; 3*628 peta recàrrechs, provincials. y municipals,
més 0*328 per premi de cobransa.
Si anyadíssim lo qué ' j ; propietari paga per rahó de
Vérdadera pena va causarnos la lectura d' un article
consums, cèdules y altres y altres impostos y arbitris, de publicat en ÏJX Veu del' Mànïserrat, de Vich, corresponent
seguí quttsè 'n faltaria;mòltpoch per àrrivar al 40 per al dia 12 de Maig, ab motiu de la Assamblea de Balaguer,
cent de tot 10 que percibeix.
donchihos entrà desseguidà la temensà de "que 'IS enéLa veritat d', aquesta prppprcjó tant crescuda y real- michs de. la nostra causa havian d' aprofitarse d' alguns de
ment msoporíable,,, 4» palpa totHamy np ha pogut esca-? sos conceptes, pera combatrens, ja que certament lo setmaparse al mateix Estat, qui per boca dels ministres de Hi- nari vigatà, sens dubte ab los millors desitjós, los hi posa*
senda ha tractat de desvirtuaria djhefnt qu' essent molta va les armes àle^mans^'Nò han resultat ïallíts nostres" tela rji^uesaamaga^ynó pagant J03 propietaris per lo que mors; un periódiçnd' aquest^ província, enemich acèrrim
positivament tenen, la proporció resulta molt més petita. ' de tjOt lp que té 4ayr,e de (Catalanisme, reprodueix en son
Nóneguéh* què àj Espanyà hi hagi molta riquesa ama- derrer número, los pàrrafos dlel article* de La Veu que més
gada y què en òònjupl'pügui tepir ^ q n fpnamenJ.V esçú- cremaH', pera tirarlob à ià.'cara* de tots los que som catalasa donada pera mantenir \' elevaci^ de la quota contribu- nistes cpnvensuts y que yenjni lluytant d& molt temps pe•.'.
tiva; però, tinguis present; primer, que de les quaranta nou ra aquesta idea salvadora.:
provirtèies de Espanya1, Gerona,i segons ï' estadística ofiTeBfamia plUmà à IS rf^a pera escríurèr quelcomab ac«aL.« de lM_gue.,t|é__m5nxs. ocultació; segon, que la ciutat quest motiu, quan havem rebut lo número dè La Veu code Gerona, per ésser la-capital de ^a, provincià hont resi- rresponent al dissapte prop pa,ssat, y, hem de confessarhp,
dexen totes Ie3 autorii^isSuperiors provincial J, y per lo s1 lia aixamplàt lp nostre «or, havem sentit una satisfacció
Inateix hont «9 menys fàcil dexar de cumplir les lleys y inexplicable.després d' acabada la lectura del. article, que
^
^
çia, es tarhb^^e 's titula: t<q tercera Assamèiea catalanista. Efectivament;
^
^
fl?enpS.
riquesa,! en aquest escrit se declara ab entussiasme que la assamamagada; y, tercer, que los considerables y. cónstanb au> blea de Balagúèr'sòbrépuji i les esperanses més falaguemenïí'qü' 1 M tingut donant desdé ifdrs%st anys. la', fibueia res que 's podían tenir; que en dita assamblea, Ilun^JJó
-Ml'tr-7ü • í l d T . l m i . i · - · ' í l t r r A f:T--;7i ::VÍ<Í
. • - T u · - <\<^Wiír
discursejar y de parlamentejar en va, se tractaren matèries
amillarada de la ciutat y la manera rigurosa cpm,,.»,: han de vet dader interès- pera atràurer à totes les classes socials;
fet les últimes averiguationsé inspeccions, responen de que i Balaguer se reuniren, çom à delegats, persones de
que la riquesa imponjbl^ c ó t e p d à p«r f Hisenda es i» ben seutada representació en les lletres, ea lo. comers, en
més pró(^m^ 4^.^j^À£ftè4j^<^.X & ^ ^ la indústria y agricultura; que 'I poble s'identificà ab les
esserrnolt contades' y ençare de poch montaat les oculta'aspiracions dels catalanistes, donchs en les sessions totes
les classes socials hi estayan representades, responent ab
la rebaxa de là -quota contributiva : perquè pogués haverhi calurosos aplausos à la exposició dels principis que allí 's
alguns pochipróèíétíiris,buff 'Set àquéstàóàqüeHà manyai feren, jr finalment se regoneix que-'ía capithpsts dels • pair-!
conservin amagat una part de lo que tenen; dpnçhs, de ne,- tits poiítíphi són |ps que, no: comprenent ó, no volent enténdret nostre« aspiracions, nos califican de separatistes,
garla, & qui se castigaria fona ^ í a quasi totalitaí d«ls con
tribiiyents')/,^artiçtílarríifentals'hiitjans yj petits, que son, d' atentadórs d!a unitat nacional, considerantnos com un
com sab tothom, los que restçnen ni] ppçlen tenir amagat |;aplech,de rçypjucionaris.
Ben ensopegat es 1' article de La Veu y per ei! hauran
y los que metexea pep fíart de 1* Estat mé3 consideració.
pogut
cohvéncers los enemiçhs què tçním per aquí, que '
^vanà die la reéÜfica^ó Bel amiltar^ment que 's féu I"
setmanari
vigata, es un valent company de regionalisme
any 1877, la propietat urbana de Gerona figurava pçr una
riquesa liquida imponjble de 420.892 pessetes: després de si altra cosa s'^havian pensat ó tractavan de fer créurer à
dita 'i^tíficacïó^ en 1' %n^^>Ú^j^i
<fe Ï878 à 18^9, arri- sòs lectbrs.. [fio hi ha per^l giae d' aquest; dçrrer article de
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Núm. 9.
La Veu n* extracti ni poch ni molt lo periódich à qui aluAixó pot servirnos de Hisso piofitosa. Quan los partidaris del centralisme y unitarisme imperants veuhen que la
idea regionalista prospera cada dia més, s& valen de tots
los medií.pera i·idicplisarhps syifetnos la guerra, desde la
bromet3 càustica fitis i la persecució solapada y de mala
ll«y; per:fc>;tant es de sentit eòrnú que 'ns cal estrènyer
nostres files ja nombroses, presentantnos devant dels contraris com Uh sól home, may desunits. Y si en la marxa de
la propaganda catalanista s' hi no tan alguns defectes, dels
quals no pot lliurarsen cap empresa humana, val més que
'\ remey se procuri trevallanthó inter nas, àfide no donar
esqué à aquells que de. tot s'aprDfitan,à aquells que voldrían que 'Is catalans fossem manses ovelles de sa remada
perallevarnparla pelí.y xuelarnps la sanch fins à la última
gpta; lo que uo-han,de cónieguir; «tonchs, com. diu molt
bfe La VeM .dd.MonlsetMí al final del. article de que 'naocupem,.ab l^iajudade: Deu s';aniràn.estrenyent los vinejes d';acçióje.íijtr€ 'Js ekmeats sans dèr. noistre1' Principat, .'
ydpnan·tnos Jaifna,a|?;nostres gerijiafls-'.de Basepjnia y NavjiiYa, podtéifl-fjftts í'jeivindicar la.propja persanàlitatj read- ,
qlairintla vida que 'ns, ha pres lo modern, sistema de go-. ,,
vern que, sense, ésser lo cap directiu del Estat, es, noobs
tant, la gran gpja que; absprveix enspn ventre t p t s j p s e ^
lenjents de la vida d«l lesjregiQfls, qjje van mpçiut, d'
Fídek

SECCIÓ,DE PROPAGANDA
LO PAGO DELS MESTfíES.
Fixantnos en fes xifrés donades per la Gaceta, veyém
qpe '1 pago dels-mestresa" Espanya se fa d* una manera
desigual1.-
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; Hi ha provinefeb Cfúe np dèohén ni ún-sPlcéntint, altres
quin detíteí es irfsígnificàfiít,1 y rtloftes; & jutjar per aquells
datos, hont los méístíès deurien viuré;dé f àyre^dèl cel.
VeuSíiquf 'ííïre&grijpòs: ' ;
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Guipúzcòa yVlÉSa^a.
.
Que detilien Üe *.©oo à 2.Qoo pessetes; úniques,
; Navarra y Alava.
: Ab deute extraordinari;
Càdiz, ab 97,805:
•
• .
Valencià, ab 416^540.

•:•• •
'

, : Granada, ib.fòw$8. '
Màlaga, ah 1.006,810.
Advertexis que/segons noticies, l«s 1.434 pessetes1 ab
que Navarra està en descobert*; tttfson de persónaisjno de
.material;
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, Esdigne d' àteaaió lo "fet de <jue-4fes píovihcies que tenen'cobertes per ende* ses atencions, vó deuhen insignifi.; cants quantitats; sieaï tpi^cisaïae ne ? lèfsí fiarals, axó es, A? la :va, Guipúzeoa, Nftvaway Vízcaya.;' >: ; •" ••'• >':- • '-••''>'·v'.^·:>
Es aquest un nouídato que hautíahídeleflir en compte
los que odia0 lo régimen-espíecial'él aquesta: regió.:
. -'•
Y hauran de temrlò:present pera senyalar la diferencia.,
que hi ha entre nostra^adïnïnístraciòrnunicípal y 4» deies
poblacions subjectes àha opressió y mals-íexstnplesy del •
• • c e n t r a l i s m e .
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Aquí tenen-, p e r exemple, à Màlàga í qu© deu als pobrès
mestres més de «quatre milions d£ rals-»»
'••'

Axis se comprért qui aquella província, sie uaa de les
més enrederides per lo qúe aspecta à insïrucció.^
(De M Eco de Navarra.)

RL·GIQiïZUSmZ À V £XT«aHGER.
A Klausenburg, ciutatde la Transylvania, territori de
la Huagría, ha tingut Uoch un procés sunaament injeressant pei-a ;1' histoHaJel actual desveínamant; regionalista.
N' ha estat motiu ocasionaj^un.Meraprandum que/Impartit

nacional dels Rumans va publicar proclamant lo dret de
la població rumana que viu dins 1' estat hungar à fer vida nacional autonòmica, y protestant de la unió de laTransylvania à la Hungría tal com se féu en ia Dieta del any
1868. Aquesta protesta es lo fonament principal de la acusació. A fi de que nostres amichs tinguen clara noticia d'
aquest procés, que es ensemps pera nosaltres regionalistes
un argument y un exemple, ne donarem 4etallada explicació, començant avüy per traduhir una carta enviada de
Klausenburg lo dïe 14 del mes actual, y que ha publicat
un dels diaris més ben informats dè Europa. Diu axis:
Des de la revolució de 1848, no hi ha hagut à Transylvania una escitació tan grossa conv la que hi ha ara motivada per lo gran procés polítich de Klausenburg.
A fi de donar una idea de 1' entussíasme y de la per(ecta solidaritat dels Rumans, reieriré Içs manifestacions
de que han sigut objecte los 25 acusats, y entrarem des
pi és al tribunal que 'ns donarà, ab so.\ debats una idea ben

lur nacionalitat. Per la seva banda, ells K juraren combare sense treva y fins al darrer sospir, sacrincantho tot, ab
a vida si convé, per la llibertat é independència nacional.
Després lo doctor Ratziu rebé à una vintena de diputacions
que vingueren à saludarlo. A quiscuna respongué ab bones
paraules y veu commoguda.
La policia se mostrava desitjosa de provocar un desór-'
dre; mes los Rumans han estat prudents per no respondré
à les provocacions, evitant axis demostracions que haurien
pogut pendre proporcions alarmadores.
(De La Yeu de Catalunya.)

CRÒNICA
EXTRANGER

Fà pochs dies nos ocuparem de la exposició universal
de Lió y avuy nos cal parlar de la de Milàn, que acaba d'
obrirse. Per les noticies que 'n tenim resulta importantís-.,.
sima; s' aixeca en lo camp de maniobres anomenat Prado
e s t r a n y a d e la m a n e t a c o m la justícia e s practicada à H u n del Castelló, convertit avuy en un prat magnífich. La nota dominant del certamen es la instalació fotogràfica, sens
gría. -••; ;• • ••••• • • • • : .
'. •-.
•
.;•-..
que això vulga dir que les de belles arts, del sport, de,
Tots los membres del comitè nacional havien partit vins,
olis yfloricultura deixin de sér molt notables. En lo,
vers Klausenburg desde'l divendres, 4 del corrent. Lo dia de la obertura, lo qüe més cridà la atenció, fou la il·lupresident del partit nacionalrumà, Doctor Ratziu,* alsortir minació de la catedral, ab sos milers de llumísts de colors,*
que li donavan 1' aspecte d' un objecte d' art incrustat: de
de Hermannstadt, (cu despedit ab una commovedora ma- rubins,
d' esmeraldes y perles. L' any, 1894 f>odrà dirse 1'
nifestació de simpatia. Los pobladors rumans hi haví n a- any de les exposicions, donchs ademés de les dues de que
cud-i-t en gran nombre pera testimoniar ais defensors dels havem parlat, s' obriran pròximament ia d' Ambéres, que.
segons notícies serà verament sunvpjup.s.'!, Ja agrícola de;
drets de llur r«,ça Ió seu afecte, y assegurarloshi llur fideli* Sant Petersbourg y la metalúrgicà de Santiago de Chiíe. ;
tüt y Cvitiplcta devoció. Les doncs rumaiies olcriï'e» al ca
—En lo teatre Real de Berlín s',ha posat en escena,
pila t dïís Rúmaiis poms de flors, pronunciivr.t adernes al' arreglada en alemany, una obra dramàtica' del ínitioiMàl
^.uins Oiífursos. Al partir, lo Dr.'Ratziu dirigí à'l;t-gcivta- Lo pe de Vega. Lo públichva sortir eiïtussiasmat del co->;
da que !' acompanyà i la estació un discurs ardorós del lisseu tant per lo notable de la obra com per la interpreta- :
ció que tingué. Es una llàstima que mentre M's extrangers
quin citaié eix passatge>
admiran les joyes del teatro espanyol, nosaltres nos1 entre-;
tinguem
en aplaudir sarsueles insustancials del pitjor gé«Mos coacusats y jo emprenem un viatge qtre•• 'Is enenero. .
,
,
.'. , ; . . • . , • . , , ; • . . ' , •
,:
michs de nostra nacionalitat nos obligan à fer y del que
—A
Buenos
Aires
los
anarquistas
se
proposaran
volar
nint'.ú sab si 'n tornarem may més. Més per açò, nos esta- per medi de bombes éxplossíves los palaus del Congrés y
tém contents de poder dir als jutges magyars de Klausen- de la Botsa; à Rússia s' ha descobert un complot nihilista
burg que'1 Memoràndum es la obra de la nació rumana dirigit contra '1 Czar. Los conjurats minaren una casa qme
debia ocupar Alexandre III durant les maniobres que, !s
entera y res nos farà abjurar lo que havem dit en aquest verificaran pròximament. A Roma Han esclatat dues bonu
document. Sabrem fer cara à tots los entrebanchs y à totes bes, 1' una en una finestra de la planta-baixà del ministeles misèries que *ns esperen, puix los principis ; per quins ri de Justícia y 1' altra en una finestra del ministeri ée. la
Guerra; no hi ha hagut desgracies personals, però si desr
combatem son la justícia y la llibertat. Estigau certs de trossos materials considerables. Còm va vejentse, 1' arbre
que entrarem en les presons húngàres mantenint ben alta del anarquisme té arrels fondes per tot, y "mòlt los hi cal'
la bandera de les justes y llegítimes reevindicacions del drà fer als Governs si volen arrancaries. : •.-.;,
—Lo còlera que s' ha presentat gayre be -inofensiu; à,
poble rumà.»
Portugal, se và desarrollant en varies províncies russes,
En totes les estacions lo Dr. Ratziu y sos companys ab tot los seus rigors; Se tení que invatteixi'ia, Prussià 0qui venien de diferents punts de la Transylvahia, foren a- rïental, haventse pres series precaucions en la froiiterà,í
clamats per milers de,Rumans, pagesos e^h sa «tajor part. que may són per demés tractajïtse d' un hoste tan temible.
que '1 Crèdit Lyonés ha reclamat la p,rioritaj_
En mitg d' un vèrdader triomf arribaren los acusats èn lo pera—Sembla
encarregarse de cubrir 1' emprèstit que té en projec«Gólgotha modern» com los Rumans anomenaren ara à la te '1 govern espanyol, exigint.<pn| J, j g a r a n i í a ^ v i à ^ ' li
r
responga del cúmpliment del pago àb Ta renda deítàbaciutat de Klausenbourg.
co. Ja tindrem donchs à sobre una f.|tra cania del .pop
La agitació era grossa dins la ciutat. Los magyars se horrible de la Banca extrangera, que de mica en mica ,'ns
;
entregaren a violentes manifestacions conjt^a. 'Is acus.ts. anirà xuclant les engrunes que 'ris qued&n à les aíqüe's de
la nació; si Deu y. ï esfors dels bons patricis vúo hi pósan
En los dos dies que precediren al procés, aquests tingue- remey
aviat, los juheus se 'ns han- d.', engolir fina \\ .pltinii,
ren .llargues çoníerencias ab llurs defensors. Lo matí. de cèntim.
..,
. .
dilluns, díe 7, los acusats feren llur entrada al tribunal en—S' han celebrat à Sant Petersbourg grans festeigs :ab7i
tre les aclamacions y visques entusiastes d' una gentada motiu del dotzè aniversari de la coronació dèí Czaf. ïi
inmensa, composta sobre tòt de gent del, camp, que, lo Emperador poch haurà gosat ab les festes, donchs lo preo- .
cúpa en gran manera la enfermetat de son fill Jordi, que
primer díe, pogueren penetrar dins la ciutat. Inmediata- segons opinió d'e famosos metjes, es de cuydàdò.
ment darrera dels acusats anaven centenars dt dames ru—Segueix lo mal temps à Fransa; pliijèi^" neus, calamanes portant llaços ab aquesta llegenda;: «Tot per la na- marsades contínues y los frets extraordinaris,- amenassàn
de mort à les cullites, incluses les del viy delsfruyterarB.ció».
—Dels dies 7 al 13 de Juliol tindrà lloca en. Amberes
La sessió fou oberta à dos quarts de nou sots la presi- Ió primer Congrés internacional de la Prempsa; hi acudidència del baió Keresztesy. En les portes de la sala hi ran periodistes de totes les nacions d' Europa. L' objecte
havíeii apostats gent-darmes. Los acusats y defensors pro- principal del Congrés es procurar la adopció de medis encaminats à favoréixer lo desenrrotllo dels^nteressos matetestaren contra la presencia de gent armada dins la sala rials de la prempsa y elevar la dignitat dp ia professió.
de la Audiència. Més lo president no volgué aténdrels. Lo
—A Hungria la crisis ha arrivàt à' són' período àlgit
jurat no 's pogué constituir fins à les 11. Los qui '1 formen deguda à la determinació de Mr. Wekerïé de que '1 Mil
son magyars tots, y Cap de 'lis coneix la llengua dels acu- sobre'1 matrimoni civil sia convertit en Lley, à lo que s'
oposa 1' emperador. Sembla que 'Is ministres de Justícia y
sats. Lo president demana à aquests si volen fer us del 'de Cultos dimitiran ses carteres^ Queda constituhit à Frandret de recusació. L' advocat Francu s' axeca y declara en sa lo nou ministeri baix la presidència de Mr. Dupuy, uns
nom de sos companys y de llurs clients,.que noregonexen diuhen que seguirà la polític* de la esquerra, altres asseguran que continuarà la de Mr. Caasimir Périer.
de cap manera la legalitat del jurat, primerament, perquè
s'ha constituït contra lley.y després, per que sos mem- ESPANYA
bres pertenexent als diferents partits polítichs magyars,
La Comissió d' obrers catalans qa' anaren à Madrit peson per aquesta rahó enemichs jurats del partit nacional ra informar contra 'Is tractats de còrners y que foren rebuts en audiència per la Reyna Regent, asseguran ab sa
rumà. Per aquests motius, I' advocat Francu rebutja lo ju
firma que S. M. los digué les següents paraules: «Vulga
rat enter en mitg d'ardentes aclamacions del públich ru- Deu que no s' apíobin los tractats» y «Jo parlaré à mori
mà y d' imprecacions dels magyars. Últimament los ad- Govern pera que no 's portin a oap. à fi d' evitar kmgra*,
ves perjudicis que vostès m' han demostrat ocasionarípn.
vocats diuen que cedexen davant de la força.
Si de mi dependís no vindrían àquéts perjudicis.» Devant
d' una manifestació tant explicitat dels sentiments d e i a !
Passat aquest incident, !os acusats.demanen que la de- Reyna
Regent, oposats & la resolució que '1 Govern demosfensa sia feta en rumà. Lo tribunal s' hi nega concedint no tra pera que 'Is tractats s' aprpbin,. la prempsa: ministemés als acusats (dels qui una bona part no sap una parau- rial no ha trobat altre camí que 'l'denegar indirectament
paraules, com en altres temps foren negades'!&
la de magyar) la facultat de respondre al interrogatori en aquelles
de S. M. Alfons XII à altre comissió catalana, y ^pen eert
rumà.
que tant en aquell cas com en aquest, dites comissions se
Llavors los jurats han (et lo sagrament y la primera vegeren ademés escarnides pel polítictis ' centralistes, ja
que 'Is uns, en sa major part gent de carrera, foren motesessió ha sigut closa,
.• f
jats d' orats y mals patricis, y are, que soa tots obrera,
A la sortida del t ibunal, los acusats han sigut objecte se 'Is hi vé à dir tontòs y ases, ja que se suposa que no vade les matexes demostracions que à llur entrada: una gen ren entendre les paraules que van sentir. Lo que hi'ha èrí1
lo fondo do tot axó es que les tels paraules eouhen; nosal
tada de mes de 30.000 pagesos los adompamyà fins al jar- tres, respectuosos ab les institucions, creyem.queda Reyr
dí Banfy, tot cantant cançons nacionals rumanes. Allà íou na Regent tenia dret de diries, puig la Constitució de. )'
improvisada una tribuna, y 'Is Doctors Ratziu y Lucaciu Estat li regonex la facultat de nómbrar y separar lliurement als ministres y la de negar sa sanció al projectes de
parlaren al poble, escitantlo à restar fidel à la pàtria y à

lley votats per leS Corts-, 1* qual vol dir que li regoneix lo
dret de.tenir opinió pròpia y de feria valer en la gobernacio de 1* Estat. Si.axí no fos, malament podria anomenarse al poder real poder, moderador y se li trauria tota significació, deSajsíHff redlíW*.al|>*per d' autoritat purament
decorativa. Desgraciadament aquí à Espanya, la conducta que seguexen moltes vegades los que tindrian més 0bligació de conservar y enaltir la autoritat real, oontribueíxà Jrrelar en>i§ gent te çc|j^*d&|éJMHaos que manan y fan lo que volen sonfexciiislvftnre'ntidi grossos del
partits.
Ignal mal efecte nos ha^ cauSàtTTK'6Iü¥«rtaffiWà" Ta"
generalitat de la pretípsS in^epettdéttt, to Msesai-s pronunciat en 1© Senat per lo,Sr. Sagas,ta, 1'.endemà de canferenr
ciar ab lo' embaxador d' Alemanya, expresantab .energia
la voluntat de quedis traètats s' aprobin y culpfcnt è«l· retràs en aprobarlos à le* ©póMcioss. Dit discurs semblava
tenir 1' ayre d' una imposició al EarJament per una banda,
y per altre d' una satisfacció donada à les reclamacions
alemanès. Si '1 govern se va comprometre -é?lo qué no ha
pogut dur à terme, seva es la culpa, y cap compromís té
la nació, ni cap obligació tenen las Corts d' alterar en res
les pràctiques parlamentaries establertes, perquè axis ho
vulga ó axis èonTiíi^à|à ir|'a!n.íició 4s|ranya|. S i ^ l govern
l
h ddeclarat
l a a Ja
J guerra
g e r r &e*
d tarifes»
t l f e è èí
è <de
d sentit
tit
alemany
nos ha
comú que li hem de respondre ab~la matexa moneda; y si
considera^ules les negociacions seguides pera ,eoncertaç
lò projectat t£a,ctiiuífliè^onfeffi,:í|ji9,''';:pr^çufeii^à,!ÈJconiStt^£titnb;
d' altres. De tots modos qui hi pert no som pas nosaltres.
^Novament • se ononhen,- en ge to lefe companyies de , ferro-carrils pera demanar al govern algunes ventatjes, que
\s ajudin à portar les conseqüències que la puja dels cambis y altres dificultats1, en que no M tenen cap responsiabibüitat lqs'hi fan softiïaBn aigua*, eoaaj ,4e ilo;que:deui#-i
nan, no óïexen d£. tenir; rf hó y ab justicia, 1Q, gqvern hauria....
d'e cohcedirshi· poro iio considetóín éqújtktiu"/qnè s^ 'Is'
perflieti '#iujaf^ léà tart-fés. Hi tiïíHqfàifereÜ*íàquèsta qüestió
relacionada ab un
eiupïéstót qi'ieu'l geVjernítraeta de fer •:;
à^propòsit deilí!ia·TÍvaAA,a Mfttijçid, de Mr:5,P,^r:B)ir.B. . . ,, H,
—La; ^unta de, generala qug^farà. ;un,^ ^nip^e^çUes^s1^
havia
nbuibi'at; "pera kVi'eglar ladèïs sísèèhsós ïf'généràlàt,:ri(P's và è'n'tó&dííe'y^s'hatidíaolt i
res.s
•; I •*—ïambé-8'b^i-diso^t laGOslició •
guent-qu&fed^raj6]X uaita-m.fs^reií,, ,....,, ,..»^.,., : ., .,„ ,„..
solcps. Los
centralistes sí han reunit pera forraaf unpartit Ve'púb5!Ïtíàv'-unit'ai:í'tinifeh,''aícíotdaínt stfòr'garifsació, perd
sense^ues' hagin*posa»il*acòpt. respecte al progi?ata*'
del partit: teneuj. inasSjas-^ers^Míflíí^es y,pe,r axó tajjtsi çap.s».,
tants barrets. Los federals, que| ja estan organisats,
han
ampliat 9On pèògfaífl'a fen m'atèrfè'S eíéòn6*miquès;y éPófàli.;
—1/ acontèxémBnt'cúTminàní; deilàistítritónàay "i que1
ho ba eclipsat tot, ha sigut lt uiort, d' una banyadavdej
Espartero en la flassada torpSjdeMa^rlt^jIJíisti dir QXXQ
son enterro èmúlaV sinósüporàardel poeta Zorrüïd y que
la íraslació db 'sòtfcadàvrè'i S'è^íHa' &à príe.Pcí.f.iat
al go*
veunadar;d' aanella: prorineüíí 7 i,>qv.;r- oi ! < ;
;is v
Menos sqroll ha fet la mort à líàfòelòifíi,' aéru'. Marïtjí
al y QaaaraS; ipotflei* lodegi «Sefs lii-uníèiHatíoliaJesçiaVidal
monedes y medalles espanyoles y rel&e.ípnades àb ,E?\pa,r .
nya que
mòn.tíòmé^ de'b'ona pos'ióiÒ, ém'pléà
q 's cdneïjc:sà
sa laboriositat
yísà-tóSébgéntíàíJ^èi^Syyfe'inès ^oïe»
ai laboriositat y
xianta anys à recullir,
lfjy.jjjsjsftwips^
jgii:
nionede^de
nostre^ació,
y
la,
numismàtica
gtória
U es
detifórà' (I1 irinémiEn'a^les" "avénios' y ctesódb'^menis1. Là
posteritíaf GPfesèa·varft #a*lééta'íf*a^&T'm<QÏt méi tempB y
ab ï^és ràstiJiíjatjçQliUja^esI^ d'»!fePOTter«. jB§ gep Bj^
Roca y Roca que li dedica en ia. F«n$ttar$a 1un sentit
y merescut recort,
'"'"''' ".' "• - Í
k
\ —k* ha inaugurat enH'^te"n%ò àetJtíàroelona* i' éxpoí
%<à toíti sos^yftleiy'matisfest'àélbitó. Cfetfí-ií!
Jtt aoleroj?nita,t repreflen,taBtíí d4_res üütoris ^ de les corporacions .dtoctes£ Uegin^hi un, notable discurs En Joseph Pctla !y'Fofgas, avuy president de V Àtenedy Ml dÍBt{ngH'<i àllR'<iouià'reà geMfiin'avGom la eoaà" •
s' ho val, oe p&riftn&m.üetirtgttdajnèíit un aitr^núqwi-Oi ,• ,l
—}«', Ultin, Caaafta,s, Bisbf d'ürgfcíl, Ven^fei I» nova
iglesia dePuigcercós, ió" poble q'ue s' enfaníava y que s1.
ho r'ècohstruhtt & ïsi rj^òríncla dé'Lfè'yda.
—9' ban rèfaridít al* mòlt bon aceri, prenent >lo nom
de Lliga de prçduotore del JYimip/tt de Catalunya, lea
lljgctos do productors de Barcelona y de les demé3 províncies catalanes.

NOTÍCIES
Ajuntament.—(Sessió del die30 de Maig),—Presidida
per 1 Arcalde Sr. Ciurana yy ab assistència
c dels Srs Ba(M
R à Carreras, Massafguor, Majuiejj d v B ,
(Mivèr, Regàs,
lo, Fornés, Llàpart, Pol, Esteefe, Salvat, Roca, Puig^-Sàs
bat y, Garriga, se eelgbrà la sesajó, qu.' era de,segona-convocatòria, llegintsè l'"acta dè la"ahtècedent
que fóu àprobada y firmada. "
• -(Se prengueren los següents jaoorts; • ,
Primer., Ajprçbar varis cpmntes.. ..
Segon. ' Donar alguns permisos d* obres.
'Tercet. Àpíobaf-fà di«tr4bucSòi)nWlsüàlí dé fttírdos.
-Quact, ^utaaàzttKal.'arquitecte,yrA rçn JMS vetecinaris del Ajuntament pera que vagin à.Barçpto^.4, -.estudia.!;
lo matadero nou qque s' hií està
constrúhmt.
1'
'
; !!
í
• : ^tònf
Deixar so4ii
so4iiíee;íifr
íifrtàtila
tàtilaí^eW%tuüi
^eW%tuü djél^sV Tle^
gidors lo dictamen dqna.t;per la^ooinissió. espacial íiombr'ap;«B^ose®óói.delí3BàÈra%ecSb:·,dte#il#0iteeari
craip r Mwell Ramos,
indiv^d.ij.odeLCçiSj.d.'
Bir. ,
R
i dDit"
i ^ Sr.
d ds'Lfia"
C !encarregat
' Arxivers,,
A i tajnbé
b^iotècaris'y Anficüarïs.
7L0 coa d«i6om.aitenta armats de. 0ata\unya se eompótt
dè 38.692 individuas^, dels guals ne pertanyen à la^rovln'ciíi de Barceloria 'l5'."80ï;'à la àe Ger ona t. 960," Í"làde
'Líeyda 1l·1.265y·àla'd«Tà·ríkgónft: ».6&fe ; • '
'
,Jançru^ra^ciue nQ,hem pog.·ft^es.t,§mDar,.per, s'a,molta'p
sib, "éxirèyèin lo'seguent:'L'ò dïtinièrige passat sé Va ' c
brar la festa de l'inauguració de 1' estandart novament
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adquirit perdia societat coral euterpense.# aquella v i » ti- ,'ompl^na\r» tot. Y qll com ste n' havia despedit Saqusll ^etolada «El Antiguo Eco del Pirineo,» 4 Í a quef- havieri·j si-. '
f-ab la vou una mica tremolosa 1' hi havia-explicació
gut invitades les demés societats corats de. b r ptovijlciai''*
r de 1' «ssistenoia à classe, y altres cosas irfé«- *•
Hi toncorregué '1 coro «Erato» de Figueres f repre'Senta'La- meva [létria.
Uves
ella
protestava,
tot rihent, qu' hi havia noyas molt
cións de varies altres societats ab sos estandarts, entre
ells lo pendó de 1' Associació General. Lo nou estandart macas à Barcelona. Ella no s' ho creya; però En Joanet
Aymada pàtria mia. permet que avuy jo 't canti
fou acompanyat en manifestació al local que la societat s' havia proposat estimaria, adoraria com deya ell desde
cor,
P d p la casa de la vila.se çanureu varies pes- 1' fons de son cor, no perm.eteiït que uingú la profano!', $
aquesta terra
W l»íièà
í
k
j
d i à
irisa» l**estaïidart \t> éotíégkt poeta per ai^'motivà ^queli Senji ejtifado en aquell sopar, j EH
figuerenoh En Jo&çph Amat y Capmany. La festa s' acabà 1' hi escriuria una carta, una declaració en tota regla en
la qual se veges lo.^quQ/1' abrusava de dias.;
ab un. ball improvisat en obsequi dels for,as.ççr,s.
: Tos fil's avuy
coratge,
1
Aixís anava pensant, mentre girantse y regirantse a- qu' en temps a n t í c h ^ ^ ^ . . ^ r.a
— Dilluns à les vayt>d»l matí s' aní reti en matrimoni
desc-endonts,
lo notari d' aquesta ^.«tat^T, BiinjU Sagft©?:,y OJUvej,, fe-rín cabàper tenir la posició acostumada y entiegar sos pen-" y costi lo que co&u 1 $ 4Iets;".v-ç)len
catalanista y Vice-pre^ideru del Centre, ab la jove y* sim- saments al coixí. '"';
que ab sobras d' het^aiaie tots ells
i guanyarte,,
'
"
pàtica senyçreta Na Maria dels Dolors Canal y Coltell, filluytai)fc^«òto 4 valents*
lla d' un nc*h'cor'iiefcrant de<5erona. Los'íii donà la beneA'l cap. de quatre días qu' era à Barcelona, determinà
diccióf cu lojoain iril de la Verge dü la Mercè, lo Rt. En
Mon cor ;ay! cónj s' aixajnpla. volguda p
Miquel Baxor.s, loctor de la Catedral.y foren padrins En posar en pràctica son.pensament; bèn tanoadet à n'·el·· al véurer que ab bravesa tos §$\s han 4jj|pertat,
Joan Moragas, arçaldo.de Figueres,, y En Joaquim Fran- quarto-, aguf'à paper y ploma-.y,allí s' quedà mitja ;hora y '1 despertar del pobla ben bé;''! temor ; illuny*'
quesa y Barceló, també de la Junta del Centre catalanisde què may uiòs lluesea p.'ef noèbà Úftt^lunya
ta. Los nuvis sonireju, en lo tren de les quatre de la tar- esquinsant papers y tOFnanthiy fins que al últim 1' hi sortí ,
sa an^%<H'fb&^a·t,jr.' " . ,'
\
una c^rta ab tantas tüètàÉoi^asry plena de un foiili tan
de, e i | ékiof^ópi MoEfeer^at,:Deu lw fasse4bons casats.
volcànich, que JA es ben eert.ques costaria d' entendrer à
iOU j-alria, aytnfià?í ^atïisa-,-,.4^ fery^s la
nuel f | M @ l l ( i i | Í t t u n a l ^ f e f Í ^ t (tfiie'sa^pa.elajció &1 go- la Carmeta; però éll, pló d'sentussiasme, i' hi posà '1 sello dols brtius que un jofn-íaaarif6n,4éS8ent',tos
vern «i^dyWT^o%eei£VTa^ileSlió del jocli en nostra y la tirà al buzón y se n' torni tot content à casa pensant ^no escoltas com b' cs»ajap|i;ds''nou solbre la t e r r i
Ciutat, com podria dòduhirso de haver inclòs la nova de 1' afecte .que produhiría en lo cor de la tendra carnicere- un eco" que fcmembrft4fes glòries de ),a"*guorra,' ~
sortit del» noWtres cors?-ticia que al &3l|(fiwia«4om|eiMo""iHÍin»íoí·Uel tiissa-frte an- ta, perquè à n' aquí hem de dir que la Carmota era una
carnioereta molí gu^peta y_'.(jae 3' tío valia, qu' estava 'Si
', La fianeh que 'Is
ÜVis güsíófos
desde 'I dío 5 de Maig fins a*Í20 del matex mes, y 1' ofici carrer Major del seu poble. Ella, la Carmeta, talluva la pèr defensar jon
\4 totaa, de'tos drets,
de 8$ tm^lació; porta la ü»ta dtíl.díe· Sil. fíb tenifarineon^* carn a! tüTuïeiry és'èn aqïïósfà posició que la trobà un úia sens perdren una g
fafè l'iia;^
l ' i ^ r'ecullidaj.
'llid '
vonient dq cap^lasse en ferho constar, i
jélla
es
la"
quo
avuy
í
f
t
a
l
t de virfa"
en Joa.net y.l'hi agradà, tant,, qne ja es bon cert quo h&u^
que b
—Èém'i·èbtit'tfnaVulia etí la'qué DÍ* Ràfeí Corominas;'
ria
volgü-t
demanar
ío
cabàs;*
la
cuynera
per
anar
k.l'è\
dona compte à sos electors del fet d' haver sigut itícapft •
citat per la Comissió provincial.p_era exercir lo càrrech la compra'del mati..:. Peror'af diumenge següent eh' lo*
Lo poch cabal <juo 't restar prou volen arrancarte,
üo regidor de,.ço8l,re Ajunt.ame»i}t,;y. d,esfà >ab; bones, ra- .ball del poble, se rescabalà: mazurka, polka, schotisesh, que no 3' JSS bon perduda la rassa dels tirans,
í
i
f
honí 1Ò3 rçïraÀents'enq ciè'pr etéàpt)yarso dita resolució. 'valsos, tot hi va passar ab gran exu-anyesa de la Caírne- tos fills, aymada pàtiia, que ab tot lo cort t' estiman,
— M o s ^ ^ J,%|jí ^rón^íeo^no.iap dul jMercadal,;.. fea si- tà, quïe no sabia à qu.ft atributar aquells raptes d' entu- ^mirante esclava y pobre, despertan y e$ reàniman:
• - ;ta sort deixa en sas mans!
gut noinoràt Beneficiat d' aqueUa Sta. iglèsia Catedral.
siasme, Las ssyasa^ïigaSj-eaai, 1' hi tenían envidia per que
—La professo d^,Ç<>W4ts*quQ,va cptebitci- 'L diumenge ballava ab 1' hereu do ca 1' Aulet, y la Carmeta responia
No ploris, Cata'uuya, aymada pàtria mí.a,
la parròquia d e s a n t Feliu,"resultà üeàÍTútiflàà à causa
qu' encare tens qui t votlla, qui 't sab pMrti'i1
de "rjrp+njtrqtre'-à·rstos··CíiTirBé durantla-tard-er Dos"6*trw qu' ella Ui ballava perquè la veaia à busotr,- menwes b
cops i^»,i!*|sadfis IÏV tlUpieís^ren, ^uriy^-ivt ^>er í'í à reco-, jena:dia ell y 1' fii dèya cosas" bonicas y s' sentava tot a- [si las rahons no bastan, daréut saach do les venes
rrer Iw t|iífc^c6stui8^ïiií p4ç^ ^ f;ul'.'I&rC1!iytaj ^eris qft.u po» tiisfftt,.ipeÍBsaniseqJi-é la Ca¥nïbta ja era conquista se^i, per U'àuret vàctoriosa de les pesant» cadènae '
_ ;.;.-. Í; ; ab,.qluej?tiVíin'>subíectar! • ••"- -- • •-'- "•
gues* éïf oaHtarse*4ir'(?fflwiètfeuS en""tos'aiíeïnïnts"altà¥s qüa
s' havían arreglat en alg^ans carrers» La del Mercadal po
Francesch J. Majiïèlò.
güé celobrarse '1 dilluns ai» b a s t a r ITuhiment, assistinthi lenguaje del paTiuè^'shSé, Gaà-meta no era lias tonta: sem'1 col legi de Sant Nareís-y lo-del -&r- -Balmàu Carles; lo pre s' havia pensatj qtt' 6lfW &enzilià inenés&aleta, may
pendó principal touortava 'J. general Salcedo. ;-Lo vent més hi ai·ribarn?lt\cfisíirfi^,^.b 1' hereu d' una. caa4 tan
Beedió Religiosa
fret que i§"9fci8£íi^t!lXiií^^
y rioa com à oasai f Àúlet; ja poden iigurarse ab quina sorcarrers del b.|.^j^s^e^fS^ianunKíií,sfi.m?;> p r e s e n t a n t * ' presa robè la carta d' en Joanet: la llegia y no la compreSANTS DE LA SETMANA.
agradós aspectecaractorisüclí d' aquestes diades.
nia.... i Alió liu nhifcí ègeríade mis pensamientós!... £QJIÓ
Per 1' abundància d' original nos hem vist precisats
1
i
:
volia Jir allò?..; La entfé'gà à la seva mare, y tota ruboDls^apte, 2.—Sts. Marcolí, Pere, Erasintí y
à rètirrhí ï a 8hbciÍ'àè"EíibVès re&ttt&y hó pbdent bcuparnos
rosa
ja ficà al quarto meditant si tenia ó no tenia que con-- ms.
_
,'ns,
ha
eny|»t
D.
~
r
r
f
testar à n' on Joaupt,, in,entre£ aquest dosd,e.Barpelaiut piDiumenge, :ï. —UI. San Isaac monjo, y santa
ria: ho farem en lo número próxiin.
••

A.I nmicli A-lfons Veray.
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cava .de,peus y anaxa cada dia à la admlnisitaotó -eeuLluna nova ú lab 10 li. 41 minuts de la nit, en Gèmitraí, par véurer si tel·lía-eontestació de la Çarmeta, j ^ v
s.'M-Qalor. • - ' *•
. « - . » - - - --En Joanet unïía^que^^injivan, se, tromba tot sorprès,
. Dilluns, 4.—S. Frano!6fco.Q.vr3etí!oïo"fr.
quan la senyora PaufaV "Ei.digué que.tenia una carta:, lo
: Dimars, 5 . - 8 . Sanxo y santae Valerià y Marcia mrs.
Dimecres,.6,^. ílof,bçft
b, cf., y atash, 9fadja y Pau|,cor 1' hi bategà fort, Be pèrturbà, y los companys, ja se
"/HI i/ ! "i t? '' "ÍÏ-T H M "4.,-'i •;'• '
sab, la brompta acostumada: ^era molt guapa•. i&'tffiftfle} lina.
Dijous, 7 . ^ H Sabrnil iïir. y ' t ò . G y i v M ' f g r m r .
delpueblo,...,^.Y aixíi^'j^anavan atormentant^quail vegé
Divendres, 8.— Sr-Sal-astiàrcf.-y stítítJalíOpa mr.
que realment er^,ç^rta dej(a Carmeta, 's tancà.à xi' el
;
QUARANTA HORES.
quarto, boig d' alegria, y ànalisà punt per punt lo contingut d'aquella carta amorosa: la Carmeta no era tonta.

i

Tglesia deia itíerc^r·-tírCongregació do Maria Inmava d'arribarà Barcelona, y la seva patrona, la senyora propòsit que I''aüimav'à; si, ella 1' estimaria, però i'dese- culada y St. Lluis Gonzaga, d' aquesta ciutat, celebraPaula, lo rebia ab I03 brassos oberts mentre*! SO8 com- quüibri de las dos posicions era tan evident.... Volia dir rà la festa de St. Lluis, ab los següents cultos. Díe 3 de
Juny: à dos,.
iSmatí: Cant del ofici de la
panys tots s' aixecavan de la taulay j>er suludjy,lo··>> ^ * la± Carpeta q\je.(os senyoret^ sou molt, dolents, y q
~"'
1í'&j|i!'
etí'.pferfiar
gayie'.
Ella
no
'
Verge,
Mi
al ab platica preparatòria
Joanet ab la maleta à la ma ar-rrbíiva j|bofegan^,à n'
regant honorari. Die 4: à
que dirà 11
úhttt
bonste^'opóafts.di,eo
J
o
a
u
e
t
^
a
í
1'
quell quart pis, y mentres estreDyiei, tyr ma £té&kcor
rissagi Marian per la cados quarts
i
tfefiía
oonsttiii^Si,
qrfli^Sp
,
ftlgún
dia
sí
~que
panys, anà després al quarto R&frentarse, yrfTcapí d'
dira lo Rt. P; Aguilera,
pella de la
^J^s^set vegé lo cel obert. Abjo <
Hirane, So
SSm.
rato comparegué siguent objeetg^d' a n í ovació Jft^i tot ?j
L' Illifl.
cessis concedeix 40 dies d'
los qu' hi havia à taula. En Joanet se suntà, desplegà lo" satMít&ció àgroflTlo baVi-et, (Sintant la dónúÚ'é
indulgència à tots los que concorrin à la comunió ó demés
—loballó ab catxasa y passejà sa mirada poi 1' estancia, arribà à la Rambla corrents sense saber ationt anava...
actes piadosos.
Y
trobà
à
un
ainich
íntim
per
explicarli
aquella
conquisnientres un pensaijient,de reçansa passava per son front.,.
aestàj à
Ell prou procur^ÀdWt^Ltííí&Bfls oiniipanjs pér U> tiüx.
J. BOSCH Y AKMET.
gre, enrahonar del Principal, del Liceo, de las modistePujada de Sant Fèlix, núm. 3.
tas del segon, de la carrera, de la festa major, pec^aüi
son interior estava tan trist que prou se 1' hi conexia: sos
companys ho endevinaren, y fent una rialleta de mútua
inteligencia lo deixaren enrahonar quan un d' ells, atrevit, 1' hi exposà la teoria de qnjlalgujia ,|Jflfa
na 1' hf%avia girat lo cervel#*E% M&úfèi%nèí' lci uUs
sorprès, com si 1' hi haj
protestà ab tota 1' energia de què era cap'Ss, mentres tots
los altres rihent com uns benaventurats so 1' miravan, y
Gerona
St. Coloma Banyoles
La Bisbal
Cassà
Olot
ESPÈCIES
MESURES
aquell, 1' atrevit, 1' hi digué:
Die 25.
Díe 30.
Díe 26.
Díe 28.
Díe 28.
Díe 30.
—Prou, Joanet, no parlis més, veyéoa que lo fet es
do
^bolyp&s^jfeitxós
:>
a4ístSftJ tot
^ lïrJU:4aJtrCfl»*£«ï^<l^·Xl«y
^ ^ _ __ ; ,..._,,_,
,1,3/50 Ptas 15 '01
as 15'00 Ptas %'00 Ptas 15'OífVía
honaat, y per poch~níe plantà an revés. A mi totas me do- Mast
13'5O »
DE 80 LITRES 13'00
13'00
13'00
14'5O »
13'50
9'00
»
8'50
ÏO'OO
Ordi
09'00
9'
»
nan carbassa.
<í
00
13
12'00
12'00
13'00 »
En Joanet s' n\
»trist y malhumo- Sego*.
8'00.-f« »
8'00
8'00
ss^'00 »
»rat y pretengué^
iciòns per no vol- Civ^da
1 5 '•' »
16'00
15'o0
16,50
17'00
17'00 »
18'00 »
Béssas
guer anar al Colón aquella nit. La senyora Paula que s' Mill
12
»
12'00
11
12'00 •
12-00
H'OO »
ll'5O
10
pensava que no s' trobava bé, l'M feu» una tassa de ca- Panis
ÏO'OO
11
li-QP
12'00
12'00
3
í
l'4'5t)
11-75
memilla y tota oa^ï5f^# 'tòíftlpc|t K^al'^(uarto. Ell se la
•SD.t,
l t ' 5 0 -•»-•-'
ïi
• - * 'r? V
ÏO'OO
tregué del davai*y^«*É»nl»fa1*Wl* f.ensà ab lo génit
0
9'00
8'50
8'00
9
09'00
Llobins
que gastava lo senyoret lo curs passat: era amable en ex- Faba3
13'00 »
12'50
13'50
12'50
13'00
ig'OO
14
»
trem; ell havia organisat aquells balls al terrat de casa Fabó
13'50
14'50
H'OO
14
14'0O
21 '00
20'00
21'00
19'00
2400
tan divertits, y era lo seu estimat; antes sempre qu' arri- Fassols
28
»
27'00
25'00
26
29
24'00
22'
bava 'n tenia una de fresca per contar, ara.... semblava Moujetas
00'00
Quart.
100
1
Vellanas
que à casa seva li n* haguessin fet alguna.
i'fÉtljíOUS
En Joanet, mentres J^^tííè^A.;3!e'i
«-.-4
'l-n JlasunyAs _
0
sent en sa imatge la sílmt^bgfS^W&tft'nfl,
O'OO
0'75
0'75
l'OO
0'75
0'85
ab tanta reçansa; ni sabia lo que feya, la Carmeta ho Ous
dotzena.
0'75
•i,
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Màxim Fernandez ESTiliEJIT T TIUEll
PERRUQER DE S. M.

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

WNTOS Y 1MPAPEBAD0B
^
MHgniflchs mostruaris de pApers pera dééornr habiUcions
desde 3 5 cèntims ü 8 0 pessetaa la pe.s«a.
>
Cromes, mot/lurat, y trasparents cuadros
Novetat, bon gtíst y economia

Gerona. —Baixada del Pont de pedra, 14

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

Tintura americana instantànea

d

t ietaPere Pr

o .5 5

*Gran establiment aríísiicli fbtogràfich
dirigit per JAUME CAROLÀ
Gerona, Rambla d'Alvarez, 2, ültím pis.
(Premiat ab medalla d' or, diplomes, y certificat de tenir aprobats los estudis superiors de pintura à l'Aoademia
de Barcelona.)
Espeoialitat per retratos al oli y al llapis. Retratos fotogràflch-artístiohs superiors, de tots preus y grandàries.
Combinació ab 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels Srs. Bonet y Pujol.
. Reproduocidois de totes classes tretes de fotografies per
fetes malbé que sien.
Eetratosjde busto y proporció natural per lo procediment dit «Platinotipia» à 25 pessetes un.
Se retrata à domioili.
NOTA: Pera qualsevol enoàrreoh dirigirse al amo de
la Perruqueria de Cot.

BREUS i L1MITADISSIMS
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona

"

3, RambTa dc Alvarèz, $

FILL DEFfiflHGrSCO ÏILfiBDELL ï

Progrés (carrer Nou) ÍO, Gerona

MOLÍ FARINER
SISTEMAS AUSTRO-HUNaAftYOE MOLAS

Aparatós d'il-luminació per gas y petroli.
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Tant per 1' un com perl* altre sistema's
Instalacions de para-llamps, campanetas eléctricas fan las mòltas à preus sumamènt módiçhs;
y teléfonos, à preus limitadíssims.

DK

Carrer de la Fona, aiim. 1, principal

Curació delas enfermetats de la boca.
Empastres, orificacions, etc.

Calsat pera senyors, senyoras y nens.
tíspGclilitat pera '1 que s'encarregui expressament.

Especialitat eh trajos pera col·legials

JOAN GRIVÈ

CIRUGlA-DEMTIStil

JOSEPH IH. VENTÓS

t. ::

S'han'rebut las últimas novetats per la prò*
xima temporada; los preus sumàment eçonómichs.
,

S' hi trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls ypunys^ seda»y llanasy demés articles de novetat pera vestits de senyora.

SABATERIA

A

:

Depósit de baguls
SE

Extraccions sense dolor, -Déritadúras
artificials.
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