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Preus

De tots los llibres, folletos, etc., que 's remetin & la
Redacció, se'n donarà compte en ïò Setmanarií

Dissapte 9 de Jftíiy de 1894.
Havem dit ab notòria mala fé, perquè n' hi ha altres
que cegos é inconscients satélite» de la política centralista
ó, més ben dit, dels cassichs que medran à la sombra cle
aquella, y de quins esperan la satisfacció de sa vanetat y
de sas ambicions, ó lo triomf de -sas mesquinas rivalitaíts;
homes incapassos de sostenir una ideà ab fermesa, ni ab
constància, ni ab deèihterè&j Tioníes que solament poden
surar sobre \0 !lot pestilent de nostra desballestada administració, homes, en fi, que no poguent entendrer que hi
haja qui anteposant lo amor à la terra en que ha nascut à
totas las vanetats y d totas las conveniencias, se apaítan
per igual de tots los polítiòh? y de tots los partits centra-,
listas; ab 1' intent de rebaxarnos pera que la comparació
no sigui pera ells tan defivetttatjosa han fét la següent deducció: Los catalanistas nd son conservadors, lliberals,
monarqüichs ni republicans, lo que prova que no estan
conformes ab los procediments dels uns, ni ab los ideals
dels altres; los catalanistas no demostran à la religió catòlica ni à sos ministres lo despreci ni la rancúnia que per
regla general es la nota demés relleu dels partits avansats;
los catalanistas son entussiastas de nostre idioma, de nos
tras costums, de nostras tradicions y anyoran nostre passat: luego son retiógrados; luego son carlins.
^Ahont veuhen la semblansa? iAhont esta lo punt de
contacte de lah aspiraíións del catalanisme ab las doctrinas dels tradicionalistas? Eh lioch. Ells prometen furs y
privilegis; nosaltres no admetem en aquesta forma una engruna de lo que tenim dret à pòssehir íntegre, puix es ben
nostre, iills anteposànatot! lo demés la forma de govern,
y 'Is interessos d' una dinastia determinada; nosaltres no
donam molta ni poca importància a una cosa ni à 1' altra;
puix si conseguida la autonomia, à que tenim dret per' la
forsa de la ralíó, y perla forsa de 1' historia,; sigues aquella respetada, mentres los catalans gosàssem de la pleni»
tut de nostres drets, jqué 'ns importaria- que la forma de
govern de la nació espanyola fo3 monàrquica ó republicana, que se digués Pere ó que se digués Pau, lo seu rey ó

A poçh çlepublicats 'la jLley y Reglament del timbre
van; suscitarae sobre sa aplicació uni sèrie de duptes que>
íorea resolts alguns d' ells per una R. O. de 31 de. Desembre de ï'892. Ne quedav^ no obstant un de molta importància ja que afectava à tots los propietaris de fincas urbà*
nas: nóS reférèiía! contracte de Arrendament.
Çreyar^àiguhs que, èn virtut 4e,lo disposat eo V article
180 d' aquella Lley, era precís que lo contracte de arrendament se olorgués1 ptï escrit y 3' Çsténgüés en lo paper especial que per' aquest fi creava ja í'jcy dita. Se deya que la
Companyia arrendataria de la renda del timbre giraria vi
sita d' inspecció à tots los particulars, oblip.antlos d mostrar los esmentats contractes, imposantlos la multa corresponent en lo cas de negarse à férho. Semblava que estavan en lo cert los què tal cosa aftrmavan, puig relacionant
1' art. 180 dé la Lley ab lo 97 del Reglament podia deduhirse fàcilment que era precís que se dtorgués per escrit lo
contracte, y acabava de confirmarho 1' art. 97 que diu que
«incorreran los propietaris en la multa que determina 1'
art. 185 de la lley quan no estiguesin formalisats los contractes en lo paper espendit per 1' Estat, ó quan no 'Is
mostressin, qualsevol,quç fos lo motiu que se alegués,»
Dit esta, per tant, que no valia dir que havían contractat de
paraula amo y llogater.
—- Nopodíam crearé pir aljtic paf t que »cns xmn vi ni
com costa se modifiqués lo disposat en k> Códich civil (y
no parlem de nostre dret, que en axó si miran molt poch
ynòéçrià el primer ças que,'s donaria) & tenor del que
pot otorgarse de paraula 1' arrendament de cosas, per ésser un contracte essencialment consensual..
Per fi la Gacèta de 25 dç Maig publica una R. O. datada '| 3Ò d'. Abril júltinij posant e-n clar aquesta qüestió.
Resolguent una instància presentada per «Lo Foment del
Trava] r NàCÍènàï» dèí^atçeiona, declarà la mentida R. Q.: l o s e u p r e s i d e n t ? ....
,
• ••.. ••••.-••
1.*, qye,,rva<Jia modificat;la lley del timbre íaa disposi
Nosaltres volem los drets que 'ns usurparen, los dr.ts
cions del Códich'ïcivu relati vas als è'ohistractes de arrehda- que nos pértoçan; nosaïtres v;olém que nostras ileys pugan
ment y àjüe \o manat ptr 1* art.! i0o que precisament deu ser modificadas per, nosattr.es mateixos, à casa nostra; no
estendtes en paper timbrat, «no vol dir que se hagi defor- per homes que las descc-rie-xíen, com desconexen nostra
roalisàr pen escrit/sinó que úiMcsment vol dir que quant se historia, nostre'caràcter y nostras necessitats; no per hootorguí pèf escrit y èh contracte privat deu úsarse 'I paper mes que, representan inlulas de superioritat ó pretencións
especial à aquest fi creat. 2.D Que per regular lo timbre en de una hegemonia quins amarchs íruyts assaborim dos -selos;esmentats fipjitractes, deu ferse sempre prenent per ba- gles ha.
se la renda ó lloguer d'un any qaaa se otorguin per mé^Admeten losjcarüns ^.personalitat política de las renós temps: y 3. e r Que'1' arrendatari és el que deu conser- gions? <JES una gràcia ó una restitució lo que s' avindn'an à
var eh son poder (' exemplar del contracte que est.iga tim- concedir? <Son ménos unitaristas que 'Is partits i;estants?
brat., ; , .(,,.':!!' , .•,'.,,-,
^Aquesta unitat tan bescantada, se feu en benefici de las
De manera que; després de la R. O. de 30 d' Abril Ilivertats dels pobles ó pera satisfei" 1'orgull y I' ambició
queda resolt aquell dupte.Jaho saben nostres llegidors; si dels monarcas? Que ho digan las germanías de Valencià y
per los^Agcnts, de fa Companyia Arrendataria de cèdules ó "Mallorca; que; ho digan los eomuners de Castella; que ho
per la Arrendataria del timbre se 'Is demana 'l'contracte digan Catalunya, Aragó, Navarra y Viscaya; que ho digan
d' Jarreridair.^rit y ' d térien deuhen mòstràrlo, més si , sols totas las antiguas nacionalitats de la península ibèrica.
1' han otonjat de paraula,no poden posarioshi penaixó cap
Çjuan se implantà à.Espanya lo régimen constitucional,
rratlía, com;finsavuysemblava,
•>
; j
las regions actaparadas pel absolutisme, no reclamaren los
drets de que havían sigut despossehidas, no vegeren que
aquellas lleys no satisíeyan las sevas necessitats; noentenCotn si" ÍÒ màniíest presentat a S. M. la Reyna Regent gueren.que si miovabaa lo poder dels monarcas, alsavan
durant sa estada a Barcelona y las conclusions de las As- lo pedestal de la burocràcia, més odiosa y més humiliant
sambleas dé'Maíiresa y de Rfeus no constituhissen un pro- que aquella; no se fixaren eiï que era, molt estranya ;jHverde las usurpacions y de las
grama J^ftnc|( y expU^ií, d<;Uçatala,nième, com si sas aspi- tat la que aceptava la herència
1
violencias
dèl
despotisme,
en
lloch
de rómprer las càdenas
ractór^s no lossen tots los días exposadas en periódichs,
y
restitúhir
los
drets
als
pobles
oprimits.
entlibi·es y eti fòlletofs, encara W ha qui, ab sobrada igno
. JOSEPH CORTILS Y VlETA.
rància óab.notòria mala fé, li atribuheix aficions y propó
(De La Costa de Llevant.)
sits que may íia tingut. No essent possible rebàtrer en un
sol article semblants apreciacions/ tractarem de la més
vulgar y ab^ més maléyol.a intenció propagada.
Hayém dit que se li atribuhexen ab sobrada ignorància, perquè abundan los homes que parlan de las cosàs
sense conexertets, mo'tas vegadas/esserít íncapassos de peProcés de Klausémòaurg.—Heusaqui la continuació y
netrarbs ; generalment aprofitant lo parer dels altres y
sempre sense detenirse à meditarlas.
final de la causa seguida contra 'Is coratjosos nacionalistes
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de la Transylvanià. Les noticiés que avuy donam, son casi totes d' origen hüngar, puix en vista del interès ab que
a Causà era seguida & fóra''del' regne, les autoritats húngares de Klausèmbourg, Vjarraren lo pas à les comunicacions
:
d' origen rumà:
'
En la segona sessió del jpdiçi foren preguntats los processats Corusia, Ratziu, Crístea, Mihali, Barbu y Tripou.
En Cristea pronuncià un ííarcli discurs argumentant sobre
1 caràcter ilegal del Tribunal yí contra ía manera d' ésser
conduhits los debats. Afirma que aquest es un procés, de
raça, y que no farà sinó aumentar les lluytes entre! rümaris
y magyars. En igual sentit parla En TWpou, afegint que
a sap per endavant la sort qfue espera als acusats. Açó no
privarà pas, no obstant, ais rumans de continuar combatent à la tirania sempre y sense treves. Com que aquestes
paraules foren acullides ab grans demostracions de aprovació, lo President amenaça als rumans que assistexen al
acte ab ferlos dur à la presó. Al exir deia sala 'Is acusats,
son aclamats ab entussiasme per la gentada, sobre, tot En
Cristea y En Tripou.
• . •• .
En la sessió vinentàí lo Fjscül transforma soptadament
la acusació del crim d' alta trahició en un senzill delicte
de propaganda.
:
Lo comitè dels acusats manté sa declaració de que la
redacció, la imprèsió, y la ;distribució del Memoranduai
foren acordades en la assamblea general de tots los: elec*
tors rurrian3. Lo comitè considera aquesta nova acusació
com urrafront fet àtóta'la nacjó rumans, reduhint à un
senzill delicte de propaganda la primera: acusació d' haver
presentat les reivindicacions nacionals VCtmahésàl emperador d' Àustria. '''-'"['' "~\ ',
'".' ,',',- ',.-.-.',.'.•;' ' . '., .V;
Aquest fet determina auments d' agitació entfe-la gran
multitut de rutnàns, estacionada tots aqués-ts dies àl'S voltants de Klaúsembòurg ahon no se !ls dexa entrar./,
.Després d! aquest incident cotitinual'iiaterrogatbM dels;
acusats, essent 1' últim en declarar1'Ió' processat Albiní. A-1
quést declara qúé.'í cpniité no jia fet sinó executar les de-!
cisions de la coníerencia haguda ea janer>de 1.892 à Sibius
(Hermannstatd), però que acepta la entèi'ï responsabilitat
per la relació, impressió' y <3estribució del Mèmorarfpí^m.,
,axís com/de de:tofcs,Íos greuges que s( hi contenien. L'
acusat Coroianu derfiana al tribunal que, bité com à testimonis als membres de la conferencia de 1892' ,y una comissió dè perits pera fer constar que 'Is, passatges denunciats del Memoràndum «stàn basats sobre documents y da*tos oficials é históricris. Mihali y Velcícü apòyen aquesta
proposició. Lo Dr.Ràtziu,proposa que. :fs;, plantegen tres
qüestions especials sç"bre<!'ls punts denunciats del Memoràndum. L' acusat Lücaciü insisteix perquè Hfiíscà.1déclare en quin concepte es acusat, si ho è? com a membre ;del
comitè, ó bé coma senzill particular., Lo fiscal, respon vagament, y M tribunal rebutja, la proposició formulada perv
en Coroiàriu. A continuació és llegida la àcuààèiò contra 'í
comitè, y després lo fiscal llegeix lo Memorandur&lJJVÍèití I
tres açó dura., los. jurats fan detjiostíadons'hostils als acusats, amènaçantlos ab gestos y-de pàrfttila.'
' !í ;
Çjüan Ió fiscal anàvà a llegir lo^requisi,|on>, .[ó, doctor,',
Ratziu s' axeca y declara, en,nom de tots jps^aciusats,; que
toís ells tenen laqualitat de delegats, de la Çoníeíehcia nacional rumana'dél janer de*1892, y què .son'teits; solidaria-:
ment responsables de tot lo que'pejçtoca.aLMemóranduni. i
Afegeix lo Dr. Ratziu- que parla en nom de tota la nació"
fumana y per últirri cólp, puix 'davant la àefitut de 1^ jurats'
húngars,la defensa 'Is es impossible y per .t#oí ell ,y>sos .
companys hi renuncian. Los acusat?, diu, &ün los mandatarislegals de!'! poble rumà; lo Memoràndum, es la obra de
la napió rumana; tota ella considera, aquest procés com
uria venjança del govern y, per consegüent, diu que ell no
pot pas discutir ab lo tribunal de Ktaüsembourg los drets
d' existència dçl poble rumà. Fa una calurosa reclamació
à tots los esperits ilustrats de Europa que, diu, jEprmen lo
tribunal just é imparcial qui haurà de judicar la causa dels
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Lo Dr. Ratziu acabà en mitg d' una triple salva de a-

plausos entussiastes dels concorrents à les tribunes. Lo
president fa desallotjar la sala.
Lo discurs del Dr. Ratziu produheix un* entussiasme
indescriptible en les multituts de ruman.; que rodegen a
Klausembourg.
Lo dia 25 doní 'I jutat son veredicte. Heus aquí les penes imposades als diferents acusats: Lo Dr. Lucaciu, 5
anys de presó; lo Dr. Ratziu, 2 anys; lo professor Comsa,
3 anys.; Coroianu, 2 anys y mitg; lo Doctor Rarcianu, 2
anysfy mitg, Basestí, 2 anys; lo Dr. Mihàli, 2 anys y mitg;
Patitza, 2'anys y mitg; Domide, 2 anys y mitg; Velcicu, 2
anys; Sucio, 1 any y mitg; Patiiziu Barbu, 2 mesos; Cristea, 8 mesos. La major part dels condempnats sonhómens
vells, d' elevada posició social y que disfruten d' una gran
influencia. A Bucarest, com en la ïransylvania regna una
sensació enorme. Se parla d' un gran Manifest, ab lo que
's convocarà d tota la nació lumana à una Assamblea.
Tots los condempnnts han lecorregut en casació.
Un dels grans diaris de França comentant aquest suc
cé*, diu que 'Is acusats poden esperar del alt tribunal mes
imparcial justícia, y que si la obtenen, caldrà preguntarse
de que li haurà servit al govern honrar desencadenar tan
vanament les rancúnies nacionals prou vives en la Transylvania.
(De La Veu de Catalunya.)

CRÒNICA
EXTRANGER
Telegrames de Washington y de NovR-York del dia 4
anuncian lo complet triomf deia revolució en la república del Salvador. Lo President Sr. Eceta ha tingut de fugir; son germà, general deí exercit, ha mort en lo combat
juntamentab 600 oficials y so!dats. Lo President ha renunciat sa alta investidura en favor del general Bonilla.
üenibU imminent una contrarevolució. ;Y aixis se va passant lo temps en aquelles petites repúbliques americanes!
—Un escàndol ha ocorregut en la Cambra de Roma,
causant gran sensació entre la gent po'ítica d' Itàlia. Lo
Sr. D'iigenti pronuncia un discurs molt agressiu contra '1
diput.it CavaLoti, y aquest pera contestarli, 's valgué d'
arguments de major calibre, donchs uixecantse descarrega una pluja de cops de puny contra Diligent!. A la Cambr:i de Fraiiç.i hi ha hairut tambó una borrascosa sessió,
havent lo d puuit Pa-Cül utacat durament ni general Galiit'ct. Sembla que d' un y altre succés ne resultareu desafios. Millor fora que 'Is pares de la pàtria, à fi d' evitar
los terribles efectes dels primers calors, se n' anessen à
péndre banys d'impressió y dutxes, però moltes dutxes.
—Fà alguns dies qu' en tots los. periódichs d' Europa
ve estampatlo nom d' Eugeni Turpin, 1' inventor d' un
enginy de guerra d' efectes tan terribles, que no hi ha
barco ni muralla oapassos de ressistir ses descargues: ab
ell volaran, fetes pols, les més' inexpugnables fortaleses.
Lo mateix Turpin havia descobert anteriorment una substància colorant inofensiva, pera prepararies pintures qu'
uitran en los juguets dels noys. De modo que, lligant
caps, sembla que 'I tal subjecte 's proposà evitar 1' envenenament, de les criatures, pera que arrivessen à sér homes, y llavors podés esmicolarlos ab la nova màquina infernal. Lo que 's veu clarament per are, es que 'I Sr. Turpin la sab molt llarga: vegent que à França no 's feya cabal de son invent, simulà que se '1 havia venut à Alemanya. A les hores comensaren en la vehina República les
exclamacions y se formularen durs càrrechs contra '1 govern. Actualment ja lé '1 cèlebre químich una societat que
explotarà sa última invenció, havéntseli ofert un milió
cinch cents mil franchs, qu' es molt problable no refusi.
D' aíxó se 'n diu un descomunal reclam à la americana y
un negoci ben arrodonit.
—Continua sens resoldre la crisis húngara, donchs lo
comte Khuen Hedervary s' ha negat à aceptar 1' encàrrech
de formar un nou ministeri, fundantse en la impossibilitat
de que tingués aquest permanència, faltantli 1' ajuda y la
confiansa dels gefes dels diferents grupos de la Cambra.
Al tancar aquesta secció, anuncian los telegrames la
resolució de la crisis, havent sigut cridat altre vegada
Mr. Wekerle pera presidr lo nou ministeri.
—De Sant Pétersbourg s' ha telegrafiat à Roma anunciant 1' acort d' establir una legació russa prop del Vaticà; aquesta notícia serà prompte oficial. Lo Pontífice Lleó
XIII gosa de bona salut ab tot y les fatigues que ha tingut que soportar ab motiu de les últimes peregrinacions.

ESPANYA
En la capella del Palau; fóu imposat lo birret cardenalici al aroabisbe de Valencià y avans bisbe de Madrit,
Sr. Sancho, un dels primers promovedors y organisadors
de la peregrinació obrera espanyola à Roma.
—En les Corts lo govern ha presentat una munió de
projectes de lley y ha guanyant en lo nomb. ament de les
comissions dictarninadores. No 's creguin per axó.nostrea
llegidors que 9' hi faisi cap feyna: la major part, sinó
tots, só quedaran en projecte. Lès Corts s' ban encallat
ab la qüestió dels tractats de còrners y no hi ha Sagastas,
ni Morets qne 'Is n' arranquin; fa prop de tres mesos que
parlan de lo mateix y encara s' ha de fer lo dictamen. Ea
opinió quasi general que les Corts Be tancaran sense haver aprobat los tractats, ni 'Is pressupòsits, ara darrerament presentats, y també que llavors lo Sr, Sagasta, que
ja haurà demostrat à Alemanya que no s' ha perdut per
ell, sacrificarà lo Sr. Moret à Ie3 ires dels gamacistes;
perquè axó sí,, los prohoms fusionistes son tots ells molts
adictos íi 'N Sagiista, però los uns ab los altres no 'g pod on veure; poçi diferencia com En Silvela y En Romero
Bobledo.

CATALUNYA
La desgracia succehida à 1' Hostal dels EsployinSí provinoia de L'oyda, districte de la Seu d' Urgell y terme
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municipal de Coll de Nargó, ha impressionat fondament
à tot Catalunya. «Pera compendro la magnitut de la Oesgracia—diu lo corresponsal de La Renaixensa—a' ha do
saber quo 1» casa dels Esplovins era un hostal situat en lo
pant extrem de la carretera do segon ordre de L'eyda à
Puigcerdà, fins ahont arivan los carruatjes. D' allí en amunt lo tragi s' ha de fer com tres mil anys enrera: ab
matxos y bast. Les circonstancies havien fet que lo quo
un temps fou humil masia s' hagués convertit d' üns
quants anys cnsà en una de les cases de més anomenada
y de més importància del pays per haver vingut à ser
com lo magatzem general de tota aquesta montanya d'
Urgell y valls dels encontorns.» Saríen les vuyt del mati.
del die 31 do Maig quan una esllavissada colossal de roques y terres, que 's calcula en quantitat de 3.500 à 4.000
metres cúbichs, caigué sobre 1' hostal xafantho yemportantsho tot. Los morts passan de 10 y les pèrdues materials son moltes.
— L' Arcalde de Balaguer ha comunicat oficialment al
president d* Unió Catalanista que 1' Ajontaraont d' aquella vila ha acordat donar lo nom de Plassa de 1' Assatnblea catalanista à la que hi ha en dita població devant
del col-legi de P. P. Escolapis, en memòria de la que allí
tingué lloch darrerament.
—Als meetings contra 'la tractats de comèrs.celebrats
à Catalunya s' hi ha d' anyadir lo de Mataró y '1 que 's
tindrà diumenge à Molins de Rey. En cambi los tapers
ne celebraran un lo diumenge vinent à San Feliu de Guíxols, p'era demanar 1' aprobació del tractat ab Alemanya
y que no 's tanquin les Corts fins que lo hagin aprobat.

NOTICIES
Oficials.
Oaceta del 31 de üíaí</.=Re8olució de la Direcció general de Registres.—Declara inscribible un escriptura de
venda rle la meytat Je una casa que no consta si està ó no
indivisa per poder subsanar aquest defecte lo mateix Re
gistrador, no obstant no oferir prou claretat lo document.
—Res. de 5 de Maig de 1894.
Gaceta del 3 de Juny.—li. 0. de 30 Abril 1894.—Declara quo 'Is Notaris que 's neguin à mostrar los manuals
à los inspectors del timbre, axis cora les Corporacions
que im presantin als mateixos los llibres y documents que
portin en cumpliment de las Ueys y Reglaments, incorren
en la multa de 100 pessetes.
Gaceta del 4 de Juny.—Resolució do la Direcció general de Rcgistros de 5 Maig de 1894.—Declara que. procedeix 1' anotació preventiva per manament judici;» I en el
que so decreta la prohibició d' enagenar determinats
bens, ncordantse la prohibició sens darse traslado deia
pretensió al demandat.
Butlletí Oficial del 4 de Juny.—Publica un avís do la
Delegació :l' Hisenda prevenint al3 industrials y expendedors de lícits esperitosos la oblffeació de piovehirse
de potents antes del primer de Juliol.
Btitlletí oficial del 6 de Juny. —Porta 1' anunci pera
provenir la plassa de Secretari de la Junta- provincial dé
Instrucció pública.
,
Publica '1 Pressupòsit provin:c1a1™rj1rTïtn^ri;perït""T"exeircici económich de 1994-95.
Junta municipal.—(Sessió del die 3 de Juny.)—Àb escassa concurrència de Regidors y més encàré de vocals
associats, celebrà sessió de segona convocatòria la Junta
municipal, aprobant sense c ip modificació lo projecte d.e
pressupòsit ordinari pera 1' any 1894rl893. votat per 1' Àjuntament.
'
Ajuntament.—(Sessió del 4 de Juny.)—Presidí 1' Arcalde é hi concorregueren 13 regidors^
Fou llegida, aprobada y firmada 1' acta de 1' antecedent sessió.
S' aprobaren varis comptes y se donà un permís d' óbres.
S' acordà admetrer los carreus que reunexen les condicions de subasta presentats pel contratista del empedrat
del carrer Nou, concedirli un plasso de 15-díes pera entregar al Ajuntament los que faltin fins al número de 60.000,
los quals deuran tenir les condicions de subasta, y ésser
rebuts per la comissió especial ja noïnbràda, y rebutjar
los que no reunexen aquelles condicions, separàntlos dels
bonó.
Fou aceptada 1'oferta feta péí mateix contratista de
13.800 adoquins al preu de 41 pesseta lo miler,entenguentso que no 's compraran los qü"e sien de pedra flonja y dolenta. Lo Sr. Botet votà en contra d' aquesta compra.
S' acordà empedrar lo carrer Nou per seccions y per
administració. Los Srs. Salvat y Botet votaren ert contra,
per entendre que excedint l'import de 2,000 pessetes, es
obligatori y no facultatiu de I' Ajuntamen ferho per subasta.
Y, per últim, s' acordà comprar 60 metres cúbichs més
de grava ab destinació à la carretera de Ronda.
—Hem rebut lo volum que conté les Deliberacions • de
la primera assamblea general de Delegats de la Unió Catalanista tinguda d Manresa en lo mes de març de 1892.
Nos ocuparem ab espay de tant important publicació.
—També hem rebut lo Cartell del Certamen literari
que celebra la vila de Palafrugell. La repartició dè premis serà lo die vint y dos de Juliol vinent. Les composicions s' han de remetre fins al die 10 de Juliol al Secretari D. Miquel Torroella y Plaja, de Palafrugell. Forman lo
Jurat calificador En Ramon Bordas v Estragués, president: En Joaquim Riera y Bertran, vice president; En
Jaume Sagrera y Pijoan y En Miquel Avellí y Girbau, vocals; y En Miquel Torroella y Plaja, secretari.; En lo pròxim número publicarem la llista dels temes y dels premis
oferts.
—Ab í.quest número repartim à nostres suscriptors un
prospecte del Establiment teràpich-sulfurós que dirigexen
à Barcelona los Doctors Joseph Puigcarbó y Agustí Bassols y Prim, quin resum poden llegir també en la secció
d' anuncis de la quarta plana d' aquest setmanari.
—Dissap'e passat s' inaugurà à Olot la il·luminació
particular per medi de la llum elèctrica, qual instalaoió
ha sigut feia per la casa Planas Flaquer y Comp.a, d.' a*
questa ciutat, que ha construhit també la turbina y demés
aparatós. Com lo punt ahont se desarrolla la forsa _'s troba
uns set kilómetres distant de la vila, s' han adoptat ,le§

corrents alternatives à gjtanytensió, 4.000 volts. La instalació s' ha fét per uns millíjims, ajustantse als- últims avensos.més perfeccionats.
—Nos dihueii de Sta. Coloma de Farnés que va minvant la peste del xarrampió que desde dos mesos ensà s'
havia extés per aquella vila. Lo diumenge prop passat
celebrà sa primera missa en aquelta Iglesia parroquial lo
Ent. Joseph Crehuet y Baus, germà del Escriba de aquesta Ciutat D. Carles, haventlho apadrinat aquest y sa germana D. a Carme. Fóu una funció molt lluhida. Felicitem
al nou celebrant y als padrins. '
*•' ••—Lo S r . D . Marcial d e T r i n c h e r í a nos h a dirigit u n a
c a r t a , à propòsit d e lo q u e diguérem a l donar compte d e
la constitució en nostra provincià d e uiià Lliga de propietaris surers, acompanyantnos,copia del acta de la reunió,
al objecte de que tothom pugui enterarse de quins son los
fins y propòsits de la Lliga, evitant axí interpretacions
equivocades. Inclou ademés una fulla volant firmada per
dit Sr. y dirigida als.propietaris de suredes- de la provincià de Barcelona, excitantlos à constituir una Junta ó Lliga per 1' estil de la que s' ha creat en la nostra provincià,
en la que s' indica l'idea de que lligues consemblants podrían formar los propietaris d' altres cultius igualment in*
teressats en no pagar més de lo que Mg correspon. No publiquem 1' acta integrà •per,Üayerla; publicada ja lo senyor
Trinchería en alguns- pepiódrchs •dfe'-.Bareelóna; però sí
transcriurem d' ella al peu de 1'» lletra lo següent, que es
lo que fà per 1' assumpto y lo que paljectificar nostres anteriors comentaris: «..oides les prudents y sabies advertències que l'incansable y entuséiasta defensor de la producció surera D. Marcial de Trinchería"s* ha digna-f dirígirnos, hem acordat assoçiarnps, creant una Lliga de pro-:
pietaris surers, que ajudi à l'iniciativa de úna Junta de
defensa que s' ha nombrat pera qüé estudihi la'manéra dè
fer entendre als executors del Fisch en que consisteix la
RENDA VERITAT del suro y seryexi de preservatiu pera
impedir los perjudicis probables quan arrivi '1 die en.-que
la Junta Administriativn pràctiejui los"régï&treü de las Finques rústiques, especifílmentde losproduceofles de suro;»
Queda servit lo Sr. Trinchería, y consti que Lo GEBOUÉS,
no te altre mira que la de defensar en lo què puga los interessos de la comarca gerónina, interessos qüé nó *s reduhexen exclusivament als de 1* indústria surérà,sino que ;
comprenen totes les altres produccions, é indústries. Peíaxó si aplaudeix y troba molt bé que 'Is tapers procurin
per sos interessos, no pot aplaudir que ho fassin sense tenir en compte los dels demés. Nosaltres que sabem que avuy 1' indústria tapera està passant una crisis ; engünios.a;,
desitjém y volem per ella.protecció, coni d-esitjém y volem/
protecció per lès altres produccions que 'n necessitin. Lo
que no vulguis per tú, no vulguis-per ningú; aquesta es
.la regla.moral que tots los los industrials sense excepció
deühen tenir present sempre.y molt en particular en los
moments actuals en qüe;se debaten qüestionà dé'vïda Ó
mort pera la producció deLpays. • ;
—S'ha repartit una fullat firmada per Francisco Iglesias, çem à contestació à la que dies, enrera publicà ,'1 se-,
nyór Corominas referent al acort dé la Comissió provin.7,
cial declarantlo incapacitat pera: éxércír lo càrrech dé re-"
gidor. Dita fulla conté un recurs d' alsada dirigit al tài-••;
..'nistre contra l^_acortr de. la Comissió, per. no jcesoldre. res
róipecte de V ïnóofnpatlbilitàï dél Br. Corominas demanada pel Sr. Iglesiasy&l nteteix-tempaünà defensa ónciósa
delmpritat acorfe, per haver deojarat mcopocitàíà ditse- 1
nyor àplicantli lo pàrrafq,?,.6 del ajt. 43 .deia, Ljley m.uni-.
cipal. Desenganyis lo Sr. íglesiàs^ la Coínissíó provincial "
no- resolgué 1- incompatibiUMt, perqtté'féya';pÒclis:imfesós
qu' havia resolt que,/lSr,;OoTOpaiaas podia assset: regidor
y procurador de 1' Aju.ntanient_tot ab iin pleg^^y pqr gan es qü' ara hagués pògút •tenir de : desetirsen',. hà preferit
per no fer riuré y avalis de contradifsè déclàrarlo incapacitat; acort quevrepetjmj.no hi ha p^hoat; agafarlo. Tot >
lo çjuc no siga prpbar que-'l Sr, Corominas te qüestió pen? 1
dent adminfstfàtiVa'ójtldicià'i àb' F Ajuntament és música
celestials de qileBtions po"ssib;les,f ni qüestions ïatenteé (!)
etc., np'n parl%loí^àrrafo,6.e delay.tí 43; Pèr axó iaós ratifiquem; en lo que vàrem djr, que peL <?OTW d' aqu^e^tes,.
teories jurídiques, qüe no líeni tfoirat* en* cap àütòr de
dret, la Comissió provincial titidi^à sempre Hiedr de féi*' lo""
que li dongui la gana. Quan no sàpiga com aòrtic de 1' a-,
puio, inventà una teoria nova. x e n "paus. May .faltarà., algun interessat que Jf_ àplaüdexi. '
"
" —Èl Diària de Gerona cle! d i mars 5 corrent denuncia ,
lo fet de existir dintre la ciutat y en determinats punts
dipóaits de dinamita y altres matèries explosives contralo quo està terminanment prohibit. Nos fem nostres los >
prechs del Diària & les autoritats y esperem què aquestes
pendran mides sèries contra tan perillós abús.
—Les ratlles que dedicàrem à un article publicat en ío
periódich d' Olot El Ec® de la Montanya, referent à la
festa major del poble de.Ridajara, han fet blancè, donch%
les contestah ab sa firma dos olotins. Del còmiunioat d' aqaestos senyors resulta que 'na equivocàrem, al afi?íbnhir l'escrit en qüestió à un foraster-paràssit: may no»,
hauria passat pèl magí,que poguéf serne;autor oa-p fill cle ;
la niòntanya, dit sia ab perdó dels susceptibles firmants,
Més nosaltres que entenem que les poètiques costums tfè
la vellor deuhen' tractarse ab tot lo,respecta -y-. no feràe1:
motiu_de bronieta, 'ns.afirinem a b l a opinió que 's dexa
trasïïuhir en aquelles; ratlles, pablicad*? ea. I*1, fsooió de
noticies. Perilòqtçdaéa A tó qjaeíasBe^teaiiVloa*'ftrmants
del comunicat, que 'Is vehins més caracterisats de Ridaura nan qttedat agraMté per ía ressenya íjue fereh de
safestamajor, no topodém oréure: gvólen qúe tingain '
tan poch cajetre aquell^ yehjns earacterifats {íeça
safse; entre altres, Tà següent tontería? Nos 8orp
queèiruido ifàlgúzarti qiic" éxtttsia&ós tonieViUp
[]), en'la plqza,setrQ,càsen ensüeneio:y t'eltgiosò tespétò
àla llegada dfila,Aproçesión. ;(jTan mal concepte tenen
format los dòs éxcúrsl-opistos jfin de siécle de la èduoaçió
y de la pietat de la gent dè Ridaura? iQtlé 's "pè'nsàvan
que.al aparèixer, la creu y los ganfanons bavia,n • do seguir extassiantse contempl.q,nt.\ps cn'ts ylafressapComBl
alfófòs una plassa dé toros?
,
(
Àgrahítn als senyors que firroan 16 comunicat Ió t>on
concepte qwi !Is hi mereix 1à redacció -'del nostre humil
setmanari, à Ja qual no li calen reporters^com Buocehí'BO '
aquest càs, quan topa ab quelcom que li sembla depressiu
pera IOB costums tradicionals dè Catalunya.
;
—Diffiars à les víïyt delTüatí va sortir de "Qèfqna pei'a Montserrat lo romeria o^anísada per los Parés MÍ

i
qiio 1^ Cíi'uiífta Sooíiava truytas; però (|uaii l.i
^
enardida.!' íii onsunyu un-sobre, q^uau ella b' convencé
que la cosa era certa, no s' pogué contenir y ho refilA ú
casa aoyà, l^ssevas gèi'mànas ho refilaren tarnbé y^abdía
següent ja'tòtlo1 pobíe skpfgué la nova: ía cuyaurade cà
1' Aulet qu' era una entramaliada ho sapigué pe 1' Calandri de bon deníàti quan estava comprant à plassa; y à la
carnicería feu tornar vermella & la Carmeta dihentli que
prou s' ho morexia prou, si 1' senyoret 1' estimava, però
que potser era massa pretenoiosa... La Càrmeta 1' hi respongué que ella, no u' erar y preguntà à la ctiynera una
cosa naturalissima: (iperó n' saben alguna cosa los se-;
nyors?.....
•
Quan la senyora passava comptes ab la Treseta,aquesta 1' hiespetà de seguida la bona nova: la senyora^ n' quedà parada y s' feu contar minuciosament lo que pe I1 poble corria. Passats comptes, s' aixecà,se n'.anà àtrovar à
son marit, qui, én'ío foch del menjador, séntat en V habitual silló, acabava de fàlíégar lo Brusi à la llum de la
làtnpara. Aquest se quedà parat quan sapigué la cosa y
s' popa à cridar de veras: <;pero aquest xicot s' ha begut
Ió sehy?.... ;ÍXimple,'més que ximple!.... exclamà fora de
si, y ab passos precipitats s' en puja al estudi.
^^uipa fregada d'aurellas 1' Mi donaré ara.
i·tiper èerviosament una Carta que He
gida à la seva dona, aquesta 1' aprobà fentli borrar algun
concepte, y carta que quan fou rebuda à Barcelona caiguéjén lus inj^bs d'<jn Joanet com una bomba...» Ara si
que; pò 'Oa,ntai|a lú (fonna frmóvüei ara s' posava furiós y
dorí·à%"cbps sobre la taula, jurant que la Carmeta seria
seva, poro qu' ell era un desgraciat,... Plors qu' hagué
d' aixugàr la àenyüra Paula ab unas infusions de came-

sionistes de Banyoles.Lo tren se ecafiposavii de doircotxosdo tercera classe, essent los roniuus en númerorfc571.
— Distingida concurrència assistí lo dilluns passat, à
la l'çsiiiquc >li (longregapts .do Maria Inu.aculada y. SE,
Lla»Xïionz{igR dedicaren .à Sant Llíiis.La funció fou alta.;
ment'iíuliida, havent lo'línt. P. 'Aguilera fel un brillant
panegíricb del Sant; Assistí à la festa nostre esiitnadíssiin
Prelat, qui donà al final la solemne benedicció ab lo SSm.
—FIRES DE LABETJffAíírAïDío 11, Sta. Colóuxa'de
Farnés; 13, Calong©,·L·a'Bfs:bal, SahtOetòni y Sta. Pau.
FMj»<pl&à
16-y 1-7, Calella.
L' EXCURSIONISME CATALÀ. Discurs llegit lo díe primer de Febrer per lo'president del «Centre
excursionista
de Catalunya» D. Francisco de 8. Maspons y Labrós, en
la solemne sessió in mgural de 1894.

ïtegçnègfidafde nostres llegidors la coidpetènoia del
senydt Mfcspo·ns'^n trcvalls d.' aquesta mena, es en va- dir
si es'Víota.tjÉí soà'iHtípurs, qu'aoaba de publicar.',
v
AÍB qtíb'vulgan cntefarsc Se lo que val y hi fet per
Catalunya 1' excursionisme,
los hi recomanem sa..lectura,
ahont podi^ójS"j^cíàïl|a#aròi; ian^is /dels, ífcrevalls qu'
tant de no haber merescut encaro la protecció de certa
getot^ueiper-.Qosaa·.defpoca importància>&'• ha mostrat generosa en extrem, restant itideferent y;fins apàtica trac-,
tàíítéefdè'iàíilttstíàbió y'èstudi dènóstfa terra. .
De això 's quexa amargament lo senyor. Maspons,'
mes, com diu ell mateix, ja vindrà dia que se 'Is.farà jus-.
t i o i a , - - v y /
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'-' Lb discurs forma Un' fasóïcle d' unes 24 planes y està
comprés eji.13,,
biblioteca del «Centre,Excursionis;ta,de Catàlunya»*. ° ; J
•
—PEB EL QjíE EQR/W MÉS Pip8SA,T7*/0<jfMÍ?Ul &n Un OCte

y en prosa, de~ D. Joàépn Àmd( y'
Estampa Torres.1 0 . .

Cap'rnàny.—Gerona.—

mil,la.

Millor, P ^ ^ d^.la ibondajt, d';>aquesta producció,
p||islquè |i|í|^(i^itó- preajpsa* de. i Barcelona f.\
tirecò en un- dels "nombres
anteriors.
_..„..,
Se ven al preu de una pesseta eh les principals llibrex'íes.
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mani, ïftal on tot temps ía fe sagrada
- d' eix tros dol Empordà.
L'a violà, sempre httmil, sos-uÈurs incensa;
lps íj,uce!let,s li adressan llurs canüónf;
J';b}.|a,(|o^ïobi·icel la volta intnerisji, \
' ' '
J !
.
• ''-i hbnt s' hi p'erden !os mous.
Y tot es bell y gran à 1' ombra seva:
los p'objés, y njasías del entorn; .',.- .'*
1' a y r e q u e brunz per la vuydor sens treva;
1' auba, la nït y '1 jorn.

aquell Uoctí s' ovira una òadena '
de monts que à la plantaria van cenyint
y se véu del Risééch la humida arena,
als raigs derspllluhint
Com ointa ample d' argent, la carretera
se destaca «entre franjafl do verdor • :
y se sent un perfum de primavera
,
que atrau y encisa al cor.
D' allà 's vea al pagès ab bai-retina
onllestint de la terra lo conréü "
y convida à resar 1'ombra divina
d'una sencilla
jOh, Verge, del,Remejr! de nostra terra
us venera de cor la bona gent;1"
que aquí, desde lo plà fins à la serra,
tothom vostre amor sent.
,
Miràu, sinó, ïs, presenta Sjuevé à oferirvos
qui s' hage vist à vora, d' un perill
y là ràarè què acttt à bònehirvbs
-pefqué heu curat son fill.
Sóu la estela d' amor y d' esperansa;
Lo alè que purifica ab :S0O dals bés;
Per xó us aixeca un himne d' alabansa
lo poble ampurdanés.
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Per xó gosa '1 jovent, nostr,» sardana
à 1' ombra de la ermita fent rodar
y fins ab sos bramuls la tramontanà
per Vos sembraii·eaari '• ' • •
Franceseh Marull,

•

Estem à las vacacións de Pasqua, Han tocat las- dotze
en lo relotge del menjador y lo senyor Aulet, D.a Mercè y
en Joanet, se disposanà dinar: en Joanet lía arribat al
derpatí., Res ha notat on la fisonomia,dels pares però si en
los ulls curiosos é interrogatius d' en Bartomou lo moòso
y de las criadas. Menja la sopa pausadament quant de
prompte observa que la tempestat estalla; lo_ senyor AuLOPÍiBLEÀ
,Eu Marian Serra y Font,.delegat,
do la comarca do la let ab bonàs paraUlas t h'víà la crítica, y s' và enfadant
!
Costa delirant, conta de sa estada à Balaguer aquestes de debò.... deíprés ho capgira pe 1' cantó de la sàtira; y
dosaigjíificàtiYea aiiiócdotcs: '
en Joanet. v.'íl peídent laeíorsas pera la lluyta y los propò«Pujavam varis companys per la costa que porta al sits qu' havia format per lo càs
Ara si que tenia de
bellíssini temple de Santa Maria, verdaJera Catedral que capitulat, y capitulà bem à pesar seu.... Ell ho diria à la
moltas capitals envejarien,
quan una bona dçna que tro!
bàrem, després"dso
£|JUd6rn§S
molt íkfeott|08amcnt nos di- Carmeta.... à,demés don.ya Mercè 1' hi tocava tan bé lo
g
i

Centre Catalanista deGarona
Y SA COMARCA.

Segona convocatòria .

Se convoca als socis pera la Junta general extraordinària que 's tindrà en lo local dol Centre lo diumenge 10
de Juny, à les 3 de la tarde, al objecte do tractar los assumptes següents: Primer, publicació del* Setmanari; y
segon, representació de la Societat en los actes públichs.
. • ; : • • • •
gué: jTant debò 'que pbgüessim obtindré Ió que vostès de- cor.
regionalistes.
,V4
mananl <jJa sabeu lo que demanem, li contestàrem?Prou,
Quan en Joanet enrahonava ab la Carmeta tothom s' ,. Gerona 3 de Junyde 1804.—Pi 'A. ^úi la J. D.—Pere
crech que van contra 'Is mal3r{)$pifò«fy$y pMAría^nt fqueíns.
els mirava: jqüè lTtmy estava de pressentir lo poble de lo de Palol, Secretari.
poguéssim governar nqsqltres matexos. Efectivament no
Ella no s' immutà gayre: tenia
atíea'eaíífeda^ |>èf(#pèrft règrarho es precís que tots hi po- que enrahouavan!
sem lo coll, puig de no fe*©-ftxí8 tardarem encare molt massa bon sentit pràctich pera creurer dQ bonag à f^pinsfEeccíd X&eligiosa
temps en veure satisfets noatrej desitjós. Teiwn molta ra- ras aflj6ll.|-QilL&etié l í f bàü disgust Tou lo pare, qu*' arrihó, però es t|#alï|jísíi^a^|Íi*o;ío<^m;^è?ï8^ àxfs. Lo que bà i malehir als ric^st^ítotala seva'nissaga.,.. Y la CaSANTS DE LA SETMANA;
es jo sempré'àick lo mateix; mèniréí\V'amo no sigui amo tarina que los çatyficavan.d' orgullosos.,,!.
••-•••
ensetreasanv-podémp~asanar"o'è'&8 cap> de las màneras.
i, 9.—Sts. Piim y Felicià mrs.
En Joanet s' en tornà à Barcelona; curat de la malalY aixís [JQV V estil s' esS,<3QjfSéX"$ÏÍ ^aiSas consideracions
Diumenge, 10.—IV. Sta. Margarida reyna de Escòcia
que 'ns demostraren que la dita dona possehía un clar tia comp!ciment fou esj%nsiu y s' dedicà &. estudinr'ab y.1 sra-nt
i Olrva'Tg*. y'roï..
conexeinent, y. un.oorjrer^ime.nt català,.»
......
afany fent briliantissiinsi exàmens, mentres, poc^l temps
Quart crexent a las 1 h. pí-minut de la tarde, en Vír«Altra ^®fc1|"cjÍatjpVbtag^i|li|ta íbà t&uibé ütili pobre després corria la veu pe 1' poble de que s' casaria ab ; ia gp.— Vents.
.
"% " * .
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;
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dona de lafeíkJsé vfèbÀlikdoven^
' '
Nos passejavani-peï.lit pJassa-qa*ft-B«
una dona que portuba en los brassps xxn
Al passar peíèaViínt Seu axecà '1 nòyót1

••* •'
'ns escau trobar
noy de bolqués.
y li diu: Mira

pubilla 01iv6...í

. í

La hermita, del
•,.. Ço,m bianchícoLotDi qua fadígat
jàl;ip|cà;|'1 Ía tíHs 9<jt>ei*t d1 ai'brely
apròp de La Bisbal s' hi ovira hermosa
la hermita del Eemey.

SECCIÓ LITPRIA
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; F. BOSCH Y AEMET.

Barcelona, 6 d' Abril de 1894.

noy, àqiiestos'senyors sonlòs càtalahistas. Crida \Visca
Catalunyal Com es aamral devanté' aquest acte, pregarem à la bona mare, que infiltrés en lo cor del noyet lo
sant amor à la.jpatrisí pera que quan sia gran resulti un
excelent e^talài; Vajasí ho faré; pobre d' ell que no ho si
gui—nos tfontestà ab una iugenuitat y tendresa, que 'ns
causà verdàdetfa admiració.»

-,

'•••/•••'-••

:

. .....

»

•

r

- •-

* - *

'in

.

ni '

; Dilluns, 11.—Ss'.B$rBabé tfpós'tbj. •*
; Dimars,.12r—Sí Joaií de Sahàgun.>f» y S. Onofre anaobreta y cf.
"•*[ *
Dimecres, 13.—Sant Antoni,de Padu^i cf. y sta." Aquilina vg. y
rar.
•
.
>
* - ;~
; Dijous, 14.—S. BasilUo E»gno b. y da*.
: Divendres, 15.—%t

. QUARANTA, HOR
'. Avuy &e troban en V igteíïq. d.e Sa* . ._.
, • Demà comensaràn e§ 1'iglesja deJ'lïèi·oadaK "

Apar una atalaya allí posada
per vetllar al b.rau poble català,

G-ERONA.

'—.

LA PRIMERA WOLADA.
'•*
"
' {Conclusiót)
.,_
' ' .^ . n i '";
:.•
iaújnare de la Carmeta era una bona dona bondadosa,
tanXque plena de satisfacció donà la noticia al seu home,
quan aquest venia del escorxadpí de matar un xay; & n'
el pare 1' hi semblava que nó podía ser allò; y oridà à la
noy*. per preguntarlhi lo què la dona 4' hi havia comunicat-: ta Carmeta respongué inigén*uament qu'ella havia rebut, la carta deltereu Aulet;y acte seguit i ' hi entregà.
Nojstre home s'*posà fet uuas:Pasquas.5
—Ja ho veus Catarina si en yal de-iliners la nostr.a n<>
ya.«. Fins 1' hereu Aulet se X; b^iuirada, y- això qua' la
Çaí|ieta ngho QS pas gens de pi^umijda.... [Si tot lo ^u"e
B1 prosa 1' hi està bé!'.,.No son pas íò*s llassos •£ cintas,lo que
fan: valer una noya sinó la boniq^uesa del còs.. ,;véü&?.,'...
no las ha miradas no, 1' hereu Aa|et l»s noyas de o'a 1'
Calfiüdri. \Y hasta tantas com n 0 i ha & Barcelona!....
Això i}0 deya lo pare de Ja CtFmeta à.jà seva dona»,
quan aquesta era fora: no hi ha que dir si ,'n feyan de
projectes à la nit tot dos. Ja vey%n à la Carmeta. ab sombrero passejantse ab una carretè|-la tirada" per do9 cavalls por los carrers*de la vila....;
"•
La Car.meu davant d' aquell'fet tant extraordinari
feu con eiJoanet, no s' ho pogué callar: y u n dia precisament, tctfnant de la font explicà lo que 1' hi passava à
3, Çalàndpía gran, qual Calàndria 3' en rigué çensantse

II
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La Bisbal
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Gerona
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Blat
Mastay
Ordi
Sègol
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.,
Faba3
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|:
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SECCIÓ D ANUNCIS
Màxim Fernandez ESTHBLIÍIIEHT ï TflLLEH DE PflU CflSSÍ

ESTABLIMENT

TERÀPICH-SÜLFURÓS

PERRUQER DE S. M.

dirigit per los Doctors

D. JOSEPH PUIGCARBÓ
o

•

Y

D. AGUSTÍ BASSOLS Y PRIM.
Caspe, 7 (junt al leatre de Novetats). Telefono, 301

BARCELONA.
Aquest establiment, provehit de tots los avensos modern», y també de perfeccionades calefacció y ventilació
per medi del vapor, està destinat ü:

Aygua Mjnóxima vegetal pera tenyir \Q
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 ven en dita perruqueria,

Ipdroterapia

24, EAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24

Balheoterapia

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

Banys comuns, sulfurosos, medicinals.—Banys russos.
—Bany turch.

Tintura americana instantànea

Duxcs comuns y sulforoses de totes classes (anèmies,
nervosis, gastralgíes, reumatisme, neurastenia, eto.)

PINTOR Y È
rç
MagniflchH mostruaris de paper» pera decorar habitacions
desde 25 cèntims à 30 pessetas la pessa.
Cromos, motlluras, y trasparoflis euaéros
Novetat,, boa gutt y>aeonomía
Gerona.—Baixada del Pont de pedra, 14

Neumoterapia

S'han rebut las últimas novetats perla préxima temporada; los preus,sümament económichs.

Ayre comprimit y fareret, oxigeno, nitrogeno, atnaó feres creosotades y altres.—(Bronquitis, catarros crónichs, tisis incipient, asma, etc.)

CAMISERIA.-SASÏRÍIRIA PER NOYS.

Sulfoterapia

3, Rainb'à d' Aly^ei,; 8

Especialitat en trajos pera col-lejflal 8

S' hi trobarà un gran assortit de caQuo consta dt: '
a) Aygocs sulfuroses pera hcguiln. semblants a le» de misas, corbatas, colls y punys, sedàs y Uala-Ptííà^iïVch'e'hÉt.Bètàlú, Bagneres de Lu- nas y demés articles de novetat «pera vescbón, etc^ (lTerpcíí, enfermetats secretes, iiiufa· tits de senyora.
tisme, esèrófula, etc.)
BREtTS L1MITAJDISSIMS
b) PulveMsAeioHS aolfuroses (Angina é irritacions herYoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona
pétiques del canyó.faiingitis, bronquitis, etc.)
i:

'

n; I : < Í : •

- U I •>">•

mi i

c) Baus <J inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
d), tïÉjíorfcif.·ò1 iSlíalacïó aiftisa (Bronquitis, catarros
eióiiichs, coqueluche, etc.)
Aquestes àygues—àhv* Ayguea eulforoses de
Barcelona—se usan al) óxlt crexent en los molts
CÜBOS en quins està iíitHiràt !o tractament sulfurós.
Tfimbé'se desp:itxnn uini'Otollados.

Massoterapia
y general (girades, torçeduies, fractures, reumatiame, eto.)

Electró teràpia.

MOLÍ
SISTEMAS AUSTRO-HÜNGART DE MOLAS

JOAN GRIVÈ

Tant per 1' un com per 1* altre sistema 's
fan las moltas à preus sümament módichs.

Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
Aparatós d'il·luminació per gas y petroli.
Serveys complerts de cuyna. Cereria,
alacions de para-llamps,-campanetas eléçtricas
y teléfonos, à preus limitadíssims.

SE VESTEIXEN T VETLLAN MORTS
PUUS SUNANEIT MOIICK!

Consulta d' enfermetats cròniques y nervioses, per lo
Direotor DR. PUIGQARBÓ, de les 11 del mati à la 1 de
tardo y de 5 & 7 de la tarde.
•Consulta d' enfermetats de 1' aparato respiratori, per
lo Director de la secció neumoteràpica, DR. BASSOLS T
PRIM, do 10 & 12 del matí y de 6 à 7 de la tarde.

CIRUGlA-DENTISTA
Carrer de la F o n a , XÍÍXIXX. X, principal

SABATERIA

Curació de las enfermetats de la boca.
Empastres, orificacions, etc.
Extraccions sense dolor.—Dentaduras
artificials.

OBBAS

JOSEPH M.

A

Calsat pera' sè,nyors, senyoras y

8 •••:

DE

Don Caries Bosch ttela Triaxena
Recorts d' u n excursionista . . 4
Ptas.
Plàymontanya . . . . . . .
3
«
L ' hereu Noradell . . . . . .
3
«
D e m a cullita. . . . . . . . .
2'50 «
Montalbà
3
«
X/ hereu Subirà
3
«
Tardanías.
2'50«

f

a ' a.

Sí

<3i

(D

.^H

<ü
. i-H

CÒ

PRÒXIMA A PUBLICARSE

S .í

novela de costums m o n t a n y e s a s .

J. RIERA Y BERTRAN
ÚLTIMAS , OBRAS

ültim pis.
(Premiat ab medalla d' or, diplomes, y certificat de tenir aprobat»; los festudis superiors de pintura àl' Acadèmia*
de Barcelona.)'>'
'
•
Especialitat per retratos al oli y al llapis. Retratos fotogràfioh-artístilpihs «upériors, de tots preus y grandàries.
Combinació iiib 1' acredità fotografia barcelonesa, dirigida pels SrsvBepet y Pujol.
Reproduocisónfe de totes classes tretes de fotografies per
fetes malbé que |ien.
Retratos de bijisto y proporció natural per lo procediment dit «Platinojtipia» à 25 pessetes un.
Se retrata £ djomicili:
NOTA: férst qualsevol encàrrech diriglrse al amo de
la Perruqueria de Cot.
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LA HOSTALERA DE LA VALL
DRAMA EN UN PRÓLEGH Y QUATRE ACTES.
Preu: 2 pessetas

LA PUBILLETA
COMÈDIA EN DOS ACTES,

5f .

Preu: l'5O pessetas

Sfe venen totas en la llibreria de D. Joseph Franquet y Serra, carrer de la Argen
teïía, número2^.—GERONA.
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