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cionals, regonexen lo dret d' intervenir en la cosa pública tenir occasió de veuré la primera, en que se obté una forsa
à totes les classes y forces socials y son decididament par
de 100 cavalls, en una tintoreria, à punt d' obrirse en Sant
tidarïs del sistema representatiu.
, .-..;••
Martí de Provénsaís dé Barcelona, pròpia ,de Balet gerV: DISCUSSIONS NECESSÀRIES. :
• • Últimament, aqtíest mateix criteri distint y certs ressa-; mans. Allí vàrem veure la senzilles y pèríeccici dels apa •
• Axílcí«bètiH' article,tïél Sr. CorttlSj què public.írem la bis dels altres partits lliberals originàn en lòs federals pac- ratds pera obtindré aquesta " forsa motriu y apreciar les
5^ètniana'{)£|s|i^a, sé justii^a gue, 'l§/egionalistes no '& po- tistes unà prevenció y ,una. inquina contra la relligió cató-* grans ventatjes que té sobre la íorsa motriu, pel vapor.
den confondre ab los cariins/sense quealíerho se procé- lica, que 's çomplauhen en posar de manifest sempre que
L' erhplèb delgàs'p'óbre eh la indústria, no es res nou.
dexi ab aobràdà ignorància ó ab rioíorik mala fé;!axí trac- 1' occassió se 'Is presentà, £ que es, com diu molt W lo, Dotoson (ou íò que inventà '1 •prinier agarato productor de
tarem nosaJUes.cjí; justificar que.tampoélv se poden con- Sr. Cortils.da riota de més: relleu dels partits avansats»,; aquest gas, y ses primeres, aplicacions foren al calentafondre aj>, tps. republicans federa Is pactistes, sènsé incorre constituhint axó una altre diferencia ab los regionalistes. ment, socarrimat de texits, forns, et|i.—Posteriorment, Mr.
en iguals defectes* corri també alguns ptopalan ab intenció Aquestos no volen la supeditació de la'- Relligió al Estat, E. Delamaré-Devouttsvifle va tenir la felis idea de aplini la separació de les potestats civil y eclessiàstica; les cario al seu motor de gas «Sïmpfex.» Últimament, després
regionalistes com los republicana federals creuhen necessàries é indispensables una y altre, les vo- de molts estudis y de moltes perfeccions en aquestos apapactistes,; volen:T Estat compost en substitució de I1 Estat len igualment respectades y considerades y desitjan, la: ratós, s' ha lograt cridar 1' atenció del mon industrial, essimple, que es.la organisació política qu' avuy tenim à Es- seva armonía pel bé general, donchs.com deya En Per- perantsè un gran pervindre à 'n aquesta nova l'orsa.
panya; però, aquí acaban totes les semblanses.
manyer en 1' Assamblea de Manresa: «pera ser espanyols,
Vejam ara qúe es lo gas pobre ó gas d' aygua. Lo gas
•^Quíns sonsos ílémtnts ó entitats qú' han de formar 1' hem de sacrificar los catalans, forsats per les circunstanr d' aygua es lo resultat de la descomposició del vapor d'
Estat cònipost? Çels.republicans federals pactistes, les que cics, molts dels nostres ideals; pera ser católichs, no sols aygua pel carbó incandescent, segons indica la fórmula
ressultiii del pacte, es d dir, basan son sistema en un acte no devem sacrificarne cap, sinó que 'n serem tant més en ,
[
^2 0 + C=H 2 + CO
'
.
de làautonomia individual. Pels regionalistes, les que te- quant més s' inspirin nostres actes en les antigues tradr- : :
(aygua + carbó=hidrógeno + óxit de carbó.)
nen existència y vida, ep la realitat y son producte de les cions de Catalunya y àb peu més ferm seguim los camins
Los productes de la reacció, com se veu en la fórmuja,
Heys providencials que gobernan 1' historia. Les entitats que'ns obriren nostres avis.»
son hïdrógeno y óxit de carbó, gasos los dos combustibles
polítiques constitutives de 1' Estat, pels federals pactistes
y eminentment propis pera desenrrotllar calor ab sa comsqn contingents, dependexen de la voluntat individual;
'bustió. Aquesta reacció se verifica ai "in'ter.ior del gasógepels regionalistes son necessàries, independents de la vono. Lo gasógeno està compost d' un ciÚndrb de planxa
luntat de 1' índividuo, ó millor dit, son entitats naturals ab
groxuda que conté la guarnició interior de rajpl refractariï
vida pròpia y.ab dret à la vida. Catalunya, per exemple, , En la prernpsa de.Madrit, hem vist i' article del pres- separada de la planxa per un petit, espessor ó capa de spes una entitat natural, una nacionalitat perfectament carac- supòsit referent à Navarra,, que diu axis:
u rra destinada a atenuàV- la péi'dua de cajor per. la radiació.
terísadi y deu sa existència no à la voluntat dels indivi«Article 24. Se concedeix un terme de quatre mesos Lo carbó se tira per la part superior, per medi d' una tra^
duos que 1' habitan, sinó à les lleys providencials que 1' à la provincià de Navarra pera que, representada per sa tnüja, al interior del gasógeno, apilonantse sobre 1' engrahao formada en lo transcurs dels segles, à les lleys supe- Diputació, convingui ab lo Govern la quantitat ab qvie yellat. Hi ha, devànf la portella del gasògeno, una sèrie de
riors ni individúo y a la voluntat humana que presidexen haurà de contribuhir al sosteniment dels gastos públichs.
ban-es obliqües que privan que '1.carbó çayguj à la senai naxement y à la mort dels pobles.
De no ferse lo concert en aqueix terme, se tindrà per drera. Una axeta posada sobre la porta del gasógeno dexa
caure un filet d' aygua à dintre d' unes barres de ferro
D'aquest diferent concepte dels elements constitutius fixada en la quantitat qu'e figura en pressupòsit.»
A n' aquest article sols'hi faltava la prevenció que a- buydes col·locades al nivell superior, de la portella. L' ayde 1' Estat compost, se 'n desprèn la diferenta importància
gúa se escalfa en éíles fins a i oo° y cau com plu]a; menuque à la organisació del Estat donan los regionalistes y los costuroa posnrse en algunes subastes:
«No s' admeteràn les proposicions que no arrivin al ti- da sbbie la sendrera. Per l'acció del calor radiat, per la
feclerals pactistes. Pels regionalistes aquesta organisació
fornal y per 1' engrayellat, 1' aygua, al caure, s' evapora
es I' ísencia, lo principal de son sistema políJch y à son po de gasto marcat.»
costat eà secundaria la qviestió de forma de govern. Pels
Ó sia, com sol dirse, posar la forca avans que '1 lloch en part y '1 vapor, atret per la corrent d' ayre, penetra en
federals rjaçi^tes la forma cle,govern es tant principal y hont axecarla.
- • , : , ^:. la massa incande'scent. L* excés d' aygua surt per medi d'
tant essencial per lo niénos com I' organisació de }' Estat:
Si '1 ministre ha de concertar ab la' Diputació de Na- un tubo, en sifón, que hi ha en la part inferior de la seny hem dit.per lo ménos;, perquè si respecte de la forma de varra 1' import de la contribució jà que ve fixar per ende- drera.
. govern, no admeten transacció, los hem vist més d' una ve-vant en lo pressupòsit una quamtitat precisa?
Un ventilador, mogut per la mateixa màquina, envia
gada a punt de cedir Ó de transigir per lo que respecta à
iEs potser que D. Amos Salvador sospita, y molt judi- una corrent d' ayre sota ta" fornal y se 'n por.ta '1 vapor d'
V organisació del Estat, alían^se ab los republicans unita- cnsament si axí ho fa, que la Diputació no ha de conve- aygua que 's formà contínuament en la sendrera; la barreris y'fins probant si era possible formar un partit republi- nir ab éll ni ab ningú 1' aument de la tributació de Nava- ja de vapor y ayre passant per la massa de carbó incancà únich. Per axó dintre del regionalisme hi caben monàr- rra:
descent, ptoduheix, com ja hem dit, óxit de carbó, hidróquíchsy republicans, carlins y alfonsins, ab tal que tingan
En. aquest cas sobra tot lo article 24 dels pressupòsits, geno, més hidrocaiburos, àcit carbónich y nitrogeno procorri a essencial, com à principal, 1' organisació regionalista donchs los dos paràgrafs que conté s' estan donant bofe- cedent del ayre.
'
de 1' Estat, y com à secundari, com à contingent, la forma tades ab la xifra que en los Ingressos figura senyalada caAquest gas se anomena gas pobre perquè la seva pode govern monàrquica ó republicana y la personificació pritxosament y autoritària à Navarra.
tencia lluminosa es molt dèbil y sols pot servir pera forsa
de lal^noharguía en D, $1 fons ó D. Carles.
Tot axó, per suposat, prescindint del desconexement motriu ó per' escalfar,. La seva composició varia segons sif
í 4,
Se 'i^despren també un criteri distint aplicat à la go- de nostre dret y de la falta de atenció que suposa, que 'I guin los carbons empleàti. , ;
vernació delpays. Los federals pactistes, fills d' una filoso ministre, sense comptar pera res ab la Diputació, fassi cas
Al sortir del gasógeno, lo gas passa per una canonada
fia purament racionalista, se íorman de les nacions una omís d'un pacte sólernpne, pera quina alteració, en que y entra per la part interior d< un cilindro plé de cofc humiconcepció abstracte y se proposan aplicarlashi los princi- no sia més que en principi, es necessària te voluntat y la tejat ahont dexa totes les partícules pulverulentes que porpis teórichs conseqüència d' aquesta concepció y d' aques- conformitat de les dos parts contractants.
ta en suspensió, à la vegada que 's renta y sé refreda àl
(De El Eco de Navarra.)
ta filosofia. No distingexen entre homes y homes, ni entre
passar pe 'n mitx de la aygua que cau per la part superior
pobles y pobles, pera ells à tots convenen los matexos
y surt per I' inferior d' aquest aparato, anomenat rentaprincipis ó regles de govern, que creuhen T última paraula
dor,
•
\
de la ciència política. Pera los regionalistes la ciència políLo gas rentat y refredat passa per un tubo qu' hi ha
tica la constituhexen principis teórichs y principis experiLa forsa motriu que se obté per medi del gas pobre, ó en la part superior y va al gasòmelro, que es igual als que
mentals, regles abstractes y regles pràctiques, deduhides gas d' aygua, es la més econòmica de les actualment co- hi ha en les fàbriques de gas del alumbrat.
aquesteV de 1' historia, de la tradició, del modo de ésser negudes, fora la forsa hidràulica. Per això volem ocuparLo gasómetro serveix de regulador y de dipòsit; està
diferent dels homes y dels pobles: axí com, ademés, de nosen eh lo present article, perquè estem persuadit? qu.e sempre plé y permet posar en mohiment a! motor à qualses diferentes necessitats segons sie 1' estat present d' uns dintre poch temps ha de portar una gran revolució à la in« sevulga hora.
y altres. En una paraula, aquells pretenen llegislar tenint dustria, sustituhintse totes les calderes y màquines de vaEs molt notable també lo sistema de regularisació
solsarflent en compte lo que,voldrian que '1 poble fos y por, tant costoses de compra, instalació, manteniment y completament automàtica dpi gasógeno, que sojs producreuhen qu'hauria de ésser, y aquestos volen governar gasto de carbó, per senzills gasógenos productors de gas heix la quantitat de gas estrictament necessària pel funciotenint principalment en compte lo que cada poble ha es- pobre y per motors à gas «Simplex», que, com diu lo seu nament del aparato; lo que manté '1 consum de carbó pro
tat, es al present y pot ésser en 1' esdevenir. Axí, los pri- nom, son I' última expressió de la senzilles.
porcional à la forsa produhida.. ,' .
.,/.•.•
mers se anomenan demócratas,:donan la prepondarancia à
Catalunya que està sempre al tant dels últims avensos
Aquesta regularisació s1 obté del modo següent: quant
una sola classe social y son en lo forts parlamentaristes; y de la ciència, no podia dexar. passar molt temps sense fer la quantitat de gas produhit es superior al absorvit pel
los sagons volen mantenir y aumentar las llivertats tradi- una instalacio^de gas pobre. La setmana paissada vàrem I motor, la campana del gasómetro puja y axeca una val-

I'article contra Navarra.

Forsa motriu per lo gas pobre.
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vula que 's trova dins lo conducto d' ayre injectat procedent del ventilador, y la producció de gas s' acaba ó se fa
pioporcionalment al espay dexat lliure per la vàlvula.
Lo gasógéno se carrega de caibó cada'cinch hores.
Del gasótnetro surt un coiiducto que va à la màquina
de gas «Simplex.» No hi ha més que obrir I' axeta que
permet entrat' io gas pobre dintre el cilindro del motor y
una altre que dexa entrar ayre, pera formar la barreja detonant; se gira '1 commutador d1 una pila elèctrica, y se
produheix una x.'spa dintre 'I cilindro del motor que conté
la barreja detonant, possantse en mohimenl lo motor, que
ell mateix se regula segons la forsa que absorvcxen les
maquines de la íabricn.
Ccm se veu, !a ma»xa d' aquests aparatós es automàtica y no txigeix cap cuidado especial. Ab un trava!.ador
qualsevol n' hi ha prou peia conduhir una instalacio d' a
questa naturalesa, devent cuydar tant sols cada 4 ó 6 ho
res de carregar ia tramuja de carbó, tirarlo al gasógéno y
omplenar los engrassadors del motor. Per altre part, comparant la condució de una caldera de vapor ab |a d' un
gasógeno, se veu a cop de ull que no es tan costosa la de
aquest; no hi ba por d* escapes, ja que '! gas se troba en
lo gasómetro à molt baxa pressió, ni ruptures de tubos,
cops de foch, explossions, etz.
Les ventatjes de la torsa motriu pel gas pobre sobre la
(orsa motriu pel vapor son: economia d' instalacio, de combustible, en las grans trastnisions y de aygua.
Lo que costa una instalació complerta de gas pobre es
insignificant comparat ab lo cost d' instalacio de una caldeia y màquina de vapor, sobre tot per les fundacions que
quasi son nules[en lo primer; la xamaneya, factor molt
important, queda suprimida.
Respecte al combustible, nos digué 'I Sr. Balet, engi
nyer y propietari d' aquesta primera instalacio, que la casa constructora garantisa un consum màxim de 650 grams
d' antracita per cavall-hora ab motors de 100 cavalls, que
es |o tipo que elis tenen; però que creu no hi arrivaràn
may, ja que segons les proves que hasta avuy han fet no
arriva aquell consum à SOO grams, ó siga, à mitj kilo per
cavall hora. Es sabut que les màquines de vapor consumexen, les millors, p. ex., les de la Maquinista Terrestre
y M,.iítl·ii.!, un kilo y mitj de carbó per cavall-hora, ó siga,
dos terceres parts més que ab lo gas pobre.
Sabem també que 'I vapor no pot ser conduhit à grans
distancies del quarto de calderes, à causa de la condensa
ció y pèrdues de pressió, per lo tant hi ha més gasto de
combustible; el gas, per lo contrari, permet instalar lo motor a una distancia qualsevulga del gasógeno, poguentse
dividir la forsa total d1 una fàbrica important en varies
fraccions instalant en cada una d* elles un motor separat
y <"H lo punt ahont convingui més.
L' aygua és un factor important en !es inhalacions en
que se etnpka el vapor d' ay^.ua com à íorsa motrfu.donchs,
à paït de la alimentació contínua que necessitan les calder e s se necessita també una gran quantitat d1 aygua pera la
condensació del vapor després de sortir del cilindro de la
màquina, calculantse en uns yo iitros d* aygua per cavall-hora. L1 aparato de gas pobre, per la matexa forsa no
necessita ni la dècima part de'dita quantitat: lo que necessi
ta 'I gasógeno es insignificant, un iatx:t d* aygua relativa
ment petit es suficient pera mantenir à uns 6o° la camisa
exterior del cilindro del motor tSimplex,*
Felicitem de cor als nostres amidis Baiet germans per
ser los prirrers d' introduhir à Espanya aquesta nova forsa
y desitjém que 'Is.di dongui un bon resultat, lo mateix que
la tintoreria de pesses de cotó, de quina maquinaria vàrem
quedar emprendrats per ser tota i 1' últim modelo dels
avensos moderns.
Pere Ramib y Saura.

CRÒNICA
EXTRANGER
Ha mort' 1' emperador de Marruecos Muley Hassan,
trobantse de camí. Mentres uns asseguran que lo seu fi
ha sigut ocassionat per una febre infecciosa, altres lo atribueixen al veneno ó al punyal. Lo difunt emperador tenia
uns 50 anys; desitjém à la sua ànima una felis travessia
per lo estretíssim pont de Siràth, y que Moiikir y Nekir
Ja tingan à hores d' are ab Alàh. .
Per disposició del difunt fou proclamat desseguida emperador Muley Ab-del-Aziz, fill segon de Muley Hassan y
d' una esclava circasiana; però es de témer que la guerra
dinàstica comensi prompte à Marruecos, donchs lo fill
primogènit Muley Mohammed, de caràcter revoltós, no s'avindrà ab la proclamació de són germà segon. Lo nou
emperador no té més que 17 anys. En previsió de lo que
puga succehír, totes les nacions d' Europa envian sos barcos de Guerra à la costa d' Àfrica.
—En un tren procedent de París, línea del Est, un
passatger trobà sota 1' assiento d' un cotxe de primera
classe una bomba ab la metxa mitj oremada. Se donà avís als empleats de la companyia, que à la callada y ab
totes les precaucions la retiraren, deixantla en dipòsit pera que los perits la examinen.
—Ha mort à Marsella ltf felibre Lluis Roumieux, persona ilustradíssima, aficionada à Catalunya y a sa litera-
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tura. Com Mistral estigué & BarcelonaT any 1868, ab motiu dels Jochs F orals. M. Eoumieux era un dels principals felibres de Provenza >' en ses composicions brillavan
lo sentiment y la galanura; sabia recitaries'admirablement y fins ne cantava alguna ab gran perfecció. Era vice-cónsol de Espanya y estava condecorat ab varies creus
d' honor. Sentim vivament la pèrdua que ha experimentat
la literalura provensal ab-la mort de M. Roumieux y preguem al Senyor que tinga en sa glòria al malaguanyat
poeta.
,,

ESPANYA
A la fí '1 ministre d' Hisenda ha presentat à les Corts
los pressupòsits pera 1' any económich vinent, ab lo qual
de segur se tindran per complerts los preceptes constitucionals encara que les Corts no 'Is aprobin dinire del present més, essent axí que lo mateix la Constitució que la
Lley de Comptabilitat manan que sien aprobats avans del
primer de Juriol: però aquí traciantse del Govern, ó sia,
del poder central, som poch escrupuiosos y lo que s' en
diuen pràctiques parlamentaries estan per sobre de la
Constitució y de les Lleys. Per axó si En Sagasta en veritat no vol tancar les Corts fins que sian aprobats, passarà
lo del any passat, s' aprobaràn à 1' Agost ó al Octubre perp regiran los nous y no los de 1' any antecedent, com co->
rrespondria, y si algú volgués oposarsi li respondrien , ab
molta tranquilitat qu' altres vegades s' ha fet. En quant
à la obra del Sr. Amos Salvador, sembla que no 1' acreditarà com à hisendista, ni com à polítich. Com à hisendista, perquè excepció feta d' algunes petites modificacions
en los ingressos y de 1' aument qu' ha consentit en los gastos, després d' haverse parlat tant d' economies, no ha fet
més que copiar los del Sr. Gainazo, ab les cirounstancies
agravants de presentarlos ab dèficit.y de proposar un emprèstit ab garantia de la Companyia arrendataria de tabacos, que 's cobrarà l'intefés explotant aquest monopoli
una pila d' anys més. Perxft hac pujat les accions de la
Tabacalerà,de la que havia estat director Jo Sr. Amos. Lo
Banch d' Espanya continuarà també cobrant les contribucions una llarga temporada mediant alguns picos qu' adelantarà al Govern. Entretant lo pays que pagui y que 's
vagin fent richs los grossos. De veritat qu' estem en plena
plutocrada. Com à polítich, ha fet lo mateix disbarat que
promogué la qüestió de Navarra: los centralistes son incorretgibles y à dret ó à tort volen fer passar lo clau per
la cabota. Sort que'Is navarros son gent com cal y axí
com varen enfonsar En Gamazo, se disposan à ensorrar à
N' Amos Salvador y fins à 'N Sagasta si convé.
—En qüestió de quartos està vist que 'Is Espanyols estem dexats de la mà de Déu; ara, pera consol dels contribuyents, diuhen que s' han trobat en una traducció dels
documents anexos al tractat de còrners ab los Estats-Units
d' Amèrica algunes petites errades y qu' aquestos nos reclaman la friolera d' uns quants milions de duros. Lo més
probable es que quant los haguem pagat estarem en paus.
—No s' havia encara acabat d' escatir com va anar lo
de Melilla, quan ha caygut com una bomba la nova de la
mort del Sultà del Marrok. Los metjes asseguran qu' ha
mort d' un abcés al fetje, per més que hi ha qui suposa
haver sigut enmatzinat. Sia com vulga, deinonient queda
aplassada 1' excecució del tractat de Marrakesch, perquè
lo nou sultà, Muley-Ab-dul-Azis, té molta feyna pera ferse
regonexer y respectar de sos súbdits, y molt serà qtie nosaltres no 'm tinguem uria mica altre vegada: per lo que
podria ésser, s' han donat ordres al segon cos d' exèrcit d'
estar preparat y 's parla d' enviar à Ceufa 10.000 homes.
De totes maneres fariam bé d' anar ab molt de euydado y
no esbalotr.r com 1' altre cop, perquè jugan en 1' assumpto los interessos de les grans potencies, sobre tot de França y d' Inglaterra,y ni ab aquesta ni ab aquella podem gallegar com ab les kàbiles del Riff. Lo de la nostre missió
providencial à 1' Àfrica serà molt millor qu' ho reservem
pera 'Is discursos de sensació en les sessions solempnes de
les Cdrts ó pera enganyar algun totxo lo díe que 'Is diaris
vulguin tornar à fer patriotisme.

S' aptí>4íaren varis éfimptes.
Se concediren dos permisos d' obres.
Foren declarats prófugos los mossos Joaquim Busquets y Joan Snrroca. :
Se nombrà atia comissió composta dels Srs. Botet,
Massaguer y Siilvat, pera que, estudiat 1' assumpto, proposin al Ajuntament lo que convínga fer en benefici de la
ciutat respecte à la venda anunciada pel ram de Guerra
de les muralles de Gerona.
Y finalment, se resolgué comprar^una pedra d' aplanar pel%servey de los passeigs ycainïns municipals.
—En la Junta general celebrada ío passat diumenge
pel «Centre Catalaniste de Gerona y sa Coniarcs»,s' acordà que la publicació de'Lo GERONÉS fos per compte de
la Societat, poïtàntse mija administració separada y resorvantse la Jun/ta geaeral dis^ossar dels fondos que pugan resultar sobrers, axí com també beneficiar als socis
en la suscí'ipcio segons Tiocrega convenient. Se nombrà
una couiis3ió de sis socis pera ajudar a la1 Direcció del
periódich, encoaienada al President de la Societat en representació de la Junta Directiva. En quant à la representació del Centre en los actes regionalistes que se celebrin, s' acordà qne (ap faltés njifty/e^ilò^que tingan veritable impoítàné^,|ï¥9c3|í|hts4Í^aisiètiàM>ia à tots sempre que sia possible.
.. ..,,..
-..-.—Al donar compte La Luçha à^spsJector* ~4e .«que la
quarta Aàéambléa'Gatàlaoiitíí^BS ^o%íibfetftft3r*B Verifiqui
1' any vinent à Figueres, capital dVJa regió Empordanesa, com à újniòh comeníarí, se 1'hi ha ocorregut la observació de que quelcom guanyaràal' mèríòs aquella ciutat baix lo punt de vista económich.
.,, • :i ; :"
i Lo que pot 1' instint! No en va diuen los eastellans
que la cabra sièmpre tira al monte.
Nosaltres quèsabein^qüè 'Itfjíobïe'è èòú fos indi vi
no solament ban de : viure* d«l pa miteríal,' sín» que 3' .
han de nodrir també çf aqueljes;ide,e%que 'Is feren grans
y robustos en àlir*es épód/ues, en les quals lo rebaxainent
dels individuos no havia arrivat al extrem en qtíè ha' païat avuy; nosaltres creyéoj: que là ciutat de Figueres y
tota la comarca empordanesa baq de reportar gran profit dè la propaganda que, ajudant Deu, hi anirem à fer
los catalanistes. En efecte: tots los habitants d' aquella
regió qu' estan avay, completament desenganyats d' ona
política absorvent y corruptora, q.uo'ns a&aba d',,.arruïn a r del tot; Fentnofc perdre davant del mon cjyUisat la
consideració que 'Js hi mèrexia Espanya; tótà Í09 cohtribuyents que ja no poden soportar les càrregues què desde
Madrit se 'ns imposan; los viticultors .que saben: que '1
Govern los ha enganyat, prometentlos una rebaxa en la
contribució de ses vinyes filoxeríidesV que després ha resultat illusoria; tots aquestos escoltair^n ab gust y fiiïí
pot ser ab entussiasme la. exposició de'les doctrines;:je :
gíonalistes: se recordaran que son catalans, que çercpla
en nostres venes 1' esperit de santa índòpendéocin; vétíràn que no s' ha acabat à Espanya. la rassa dels pobles
virils que saben reclamar ab dignitat y resistir: ab enteresa, com hò fan avuy los nostres, germans de Navsrrfti
y molt serà que à FígUeres, éóra hafsucoéhit -à Balaguer,
lo poble no s'identinque, ab les nostres doctrines. Qui
sembra, cull; de la sembra que anem fent los catalanistes
no n' esperem los èmpleús, sous y ganguesi de, tota mena
que, certa gent que coneix LM L·iichà btisetó al fer política; les nostres aspiracions son més de3interosade8: trevallém tant sols pera la regeneració de Catalunya.
—Havem rebut lo primer nombre del Àlbum literari y
artístich del Olotí, que conté los segttents trevaïls en prosa: NOSTBES PEOPÓSITS.-^A LA MEUfORIA DE D^ TOMÀS
DE LoEESZAl·tA.—Lo BALL DI<; S A ^ ISIDSO, per, En Josèph
Berga. — LES DESENEEES, pér En Joseph
Saderra.—LA
FONT DEL ÀNGEL.—SANTA PAU, peï En F. Hosas Badia.
—DUES PARAULES DE LA REDACCIÓ.
Adornés porta exos grabats:*-lLLM. S R D. TOMÀS DK
LORENZANA, BISBE DE GEBONA, per en Miquel
Blay.—PAI-

SATGE DE LA COMARCA DE OLOT, per Eh Joseph

Berga—

CATALUNYA

LES DESENERES, dibuix al carbó per En Marian Vayrèda.— REOORT DE SANTA PAU per En Celestí Devesa.—LA.

Res més de notable ha succehit que 'Is meetings de Molins de Rey y de S. Feliu de Guíxols, lo primer proteccionista y lo segon lliure-cambista. Fa vergonya; ningú mira
més que lo que à n' ell li convé y 'Is uns pels altres nos
anirem arruhinant tots. L' intransigència ha arrivat al
punt de que en lo meeting de S. Feliu no 's permeté parlar à un individuo de la Lliga de Catalunya de productors,
que hi havia anat expressament. En cambi 'Is polítichs s'
han barrejat en la qüestió y procuran explotaria en profit
propi: d' aquets si que 's pot dir sense por d' equivocarse
que son proteccionistes de cap à peus.

FONT DEL ÀNGEL, per En Ignaci Buxó,

NOTICIES
Oficials.
Qaceta de 6 de Juny.—Ministeri de Foment.—R. 0 . de
23 de Maig de 1894 ordenant al de Gobernació que al
examinar los pressupòsits provincials de 1894-95. pendents de aprobació, se hi inclogué nom à gasto obligatori
ab arreglo als arts. 196 y 197 de la Lley de 9 de Setembre
do 1857 1(38 quantitats precises pera pago de las anualitats que fins à la fetxa acreditan los mestres.
Gaceta del 8 de Juny.—Direcció general del Registro
Civil, de la Propietat y del Notariat.—Declara procedent
la cancelació de una hipoteca creada per respondrer del
càrrech de Administrador interino del impost de consumí', firmada per un Ajuntament.—Resolució de 19 do
Maig de 1894.
Circular de la Direcció general de Instrucció públioa.
—Disposa que las Assambleaa del magisteri de primera
ensenyansa disposades per las ordes de 6 de Novembre de
1893 y 8 de Març de 1894,sustituhiràn en totes les capitals
en que hagin de celebrarse à les conferencies pedagògiques, quedant subeistents pera totes les províncies ahont
no se celebrin aquelles.
Butlletí Oficial del 13 de Juny.—Avís de la Diputació
provincial senyalant lo plasso de 8 dias als Ajuntaments
per' el pago del contingent provincial y transcorregut
que sia se iniciarà expedient d' apremi.
Ajuntament.—(Sessió del díe 11 de Juny). Presidida
per 1 Arcalde y ab assistència de déu Rogidors, s' obrí
la sessió Uegintse 1' acta de la antecedent que fóu aprobada y
firmada,
,

.

Per aytal sumari compendràrr nostres llegidors si es
notabilíssim aquest Àlbum, que surtirà quatre vegades I'
any, en les quatre estacions respectives, destinat ó donar
à' conexer, al matex temps que les costums y tradicions de
la hermosà encontrada Olotina, ses belleses artístiques
executades per artistes.d' aquesta terra, que avuy alguns
•d'ells son la admiració ja de tota Espanya.
Excusat es dir que recomanem à nostres llegidors aquesta Ilustració, quina suscrípció, sis rals I1 any, poden
fer en nostra Ciutat à casa d' en Joseph F r a n q u e t y Serra.
—Tenim la satisfacció de poder donar à nostres llegidors la Dova de que 'ns consta d' un modo cert, que la Superioritat ha disposat se rebaxi al 17'50 per 100 la quota
contributiva del Tresor sobre la propietat urbana de la
ciutat de Gerona.
^ •
—Sabem que 'Is que buscavan tresors amagats en lo
monestir de Poblet, han abandonat los trevaïls y s' ho.
hun dexat córrer. Lo mellòr hauria sigut no hayerno consentit, exposant la conservació, y 1' integritat d' un monument nacional é histórich à la cobdícia.de*gent que no 's
mou ni sent més que per l'interès material.
—Ahir, cap al tart, se va calar foch à la Presó. Ab
poch més d' una hora los bombers lo dominaren, quedant
:
fet malbé un tros de taulat.
—Lo general D. Joan Salcedo ha sigut agraciat àb la
creu de Comanador de 1'Orde de Carlos III.
Lo felicitem.
—Fa dies que no rebem El Alcance de Santiago de
Galícia. Si la falta es de correus esperem que 's corfétgirà.

LLIBRES REBUTS
-^-FL OR ALIA.— Versos de Mossèn Jaume Collell, Mestre
en Oay Saber y Canonge de la Seu de Vich.
jTantmateix podem estar ben contents los amants de
la literatura!
Lo primer diumenge de Maig del any present, lo Canonge Collell celebrava la vint-y-cinquena de sa aparició
en los Jochs Florals de Barcelona. Y la celebrava de
dues maneres: acompanyant à una Reyna al trono y do<
nant al públich lo volum de poesies, quin títol va al 00•

3
menç de les presents ratlles. jGuapa mostra de' celebrar
ua poeta ses bodes d' argent!
jVaya ua llibre '1 de Mossèn Col felí!
, Patrict-ïWé y Àmor.t Vei^aquí to que 'ft fro-va. en «Fforalía.» j l quina manera decantar exos ti·i.s seulimetitsl
Voldria yeuroà aqttetxà gent que fa burla de nostres sentfmeius pat|riQtieb.i, davant les poesies úa Pàtria de Mossèn Collell... A aquells afàres qtïe'dluen que en 1a llengua
Catalana no hi ba;8;entii»jenti quenoüi ha tantíresa.... à
aquells,los hi posaria al devant los poe3íes en que 'I poeta
vigatà canta la sagrada.virtut de la Fe y les .tendreses,
del Amor.
Perquè, à veure: ^Quin es lo ces que no s1 escalfa llegint ó sentint llegir le? .val en tos estrofes de A la Gent
del Any Vuyt,, de Sagramental* de La üançó del Miquelet, de Lo Somatent, y. sobretot, del Himne Patriótich per
la Restauració de Ripoll?... <jQuín es lo cor que no so 'n
les j^^hjüi)incites, devant Jo sentiment relh^
fééi?
Mon, li Ombra dè> Naedret,
les amoroses La Fira,

0! ïfa

r

les d' ayre popular com La Caponadà y L' Absolu

una

àt; vérSÓs; no ho es
q
menys en quant à;la.MOsa,.que ta,mb$ n' hi ha. ConsisDedicatòria al Arai
féMiijàèStai erniu*rialVüèrinòisà «Dedicatòria
Araich y
JjíeaUewEa·M^riftn^Agjuiló,» y en lo discurs, que pronunóíà í' autor de la obra, en los Jochs Florals de l'any 1887.
Després de donarli grans mercès per 1' envio del llibre, enviàm nostra humil enhorabona à Mossèn Jaume

obra

Osy xovEhAs ppr fepdoro Bar.ó. Precio 2 pe^''-'•''•'•
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Forinan un elegant tomot-de més de dues centes planes de lectura» agjia|4a^fó^ que «L·ii-J^oha»; "rogala à sos
suscriptors y^nà'ltingut la gaíantería d' enviarnos. L' hi
agrahim la deferència.

^ífc^rfcalj^JflIlls^^affwí^MàfiS
ja' Havíani llegít'en «fca* Véu de Catalunya,»
;
Allavors nos và agradar per Ió "ben sentida qu' es y
perquè, llevat d' alguna petita incorrecció de llenguatge,
descobreix al senyor üeícíós bones qualitats per lo conreu do la-poefí^ Q^t#lan%· 4 la qual trndríam gran pler
de véulelt'dïeaicat. '""•

Meeting de S. Feliu.
,..

Feliu dei Guíxols 11 de: Juny de 1894.
/ín-.-;>.;S.
Senyar Director: .Accedint ais seus, desitjós y molt hon^
ràt ab'lk representació de Lo GEEONÉS vaig assistir al
inee.ting celebrat ahir en lo Saló-Torrent d' aquesta vila.
A les 9 del matí, més de 800 personas (me quedo curt)
vingudas de R^B>4s>3^r màptiiç tal:»cAe,- «speraban lo
tren extraordinari)çMèmrt&f&·& lesKMnénos quart, plé, à
barrotar, d' industrials y operaris tapers, y que conduhía
als senyors de Quintana, pare y ^fllj, Senador y Diputat
J v
respectivament.
> -'* •• '•
< .'
«uSisapdffelftJjajpjaejatunxnltitút en 1' espayós y llarch
«Í?àJle!§ del"Mar»"ïà Comissió Organisadora se dirigí à la
Plassa al objecte de acompanyar als citats Srs. de Quintana à la Cas^de la Vila, àhontestaba V Ajuntament reunit.
Aquest, en iGòrporaeíó, portant al imitj als referits Senador
y Diputat; se.dirigí al.Saló-Torrent seguit de nombrosíssima gentada. Als cinph .minuts l'.espayosa Sala y ses
galerias, eran preses jrer assalti No ós exagerat calcular
en 6000 personas lo nombre de les qu'ocupaban lo local.
Hi hagué necessitat de prohibiy la entrada, y més de 3000
personas esperaren eft lo carrer i' acabament delmeeting.
Aquest tingué principi a les 11. Parlaren los senyors President de la Gomiss'TóOÏ·gànTsàHoràrFerrer, de la Càmara de Comers de;Palamós; Figueras, del Foment de Cassà
de la Selva; Avellï, industrial de Palafrugell; Pujol, comerciant de Lloret de Mar: Quintana (D. Pompeyo), Diputat à Corts; Bonany, Diputat Provincial; Esteva, operari
de Palafrugell; Quintana (D. Alberto), Senador, y Albert,
de la Comissió Orgaíàisadora.
Quaní als discursos,.sols diré que foren tots molt inspirats, nutrits de datos y eco fidel de sentits planys y legítims enrtussiasmes. Lo millor discurs, al meu entendre,
sígué '1 que pronuncià lo públich oferintse als uPs de tothom com apretada garba gegantins.
A las 12 y quart, sortí tothom en direcció à la Casa de
la Vila à entregar à la primera autoritat local los acorts
del meeting que, com los manaments de la lley de Déu, s'
enclohuen.en dos: Demanar novamevt la ratificació del
tractat ab Alemanya y que antes de la clausura de las Odmaras s' hageit votat los conveni* comercials pendent» de
ratificació,"
ÀiO senyor Arcalde exposà al públich lo séu desitj de
que (et surti conforme à les aspiracions dels manifestants,
qu'ell farà presents à la superioritat, y donà un «jviva 1'
indústria tapera!» que fou contestat ab entussiasme delirant. .
A la tarde, foren convidats, per 1' opulent comerciant
de'taps, senyor Bender, los ^enyors de Quintana y demés
oradors que prengueren part" en lo meóting y las Comissions iniciadora y organisadpra, brindantse llarch y entussiastament.
Jo crech que, dada 1' iaiportancia del ncte (que fou
preparat,segons diuhen, en 6 días) y la" concurrència nombroslssima que hi ha acudit, tindrà T meeting d'ahir gran
ressonància en tot Espanya. •
,
.
.'••••
Al vespre foren obsequiats los senyors D. Albert y don
Potopeyo de Quintana y D. Martí Bonany, ab una serenata én que prengueren part 1' orquesta que dirigeix lo se-'
nyffl? Garreta y lo coro «Gesoria» de qu' es distingit
tre 'isenyor Novi.
Sempre séu affm. y respetuós servidor.
X.

l>r.c tjue anava al llit, no «stava un minut quiet. Si no trobava cap tinter per trencar, s' entretenia cspatUant íes
càdirçsj si ta(| íení'a,caSiE|s, pagavanla festa íes èsòpbertes'dequàfsévül lliBre'qde trobés; quaú tenia les escobei1tes espatllades, rebían loa altres companys tl' estudi, (tots
sabíam lo quepeàavari lds seus ptínys) y quan no tenia
objecte de fer entremaliadures ab lo dels altres, se rosegava 'Is seus matexos dits.... En fi: «un verdader cafra
trasplantat A Catalunya,» com deya '1 senyor Manel, catedràtiçh de Geografía'é Historia, per aquell antonsas.
De bon mati, ja hi havia rahons per culpa d' ell: sempreera '1 primer de ílevarse y axis tenia ocassió .de,, fer
rapipiejar als ajjtres ab ses pesades bromes;.... 1' un díà ;
faltava 'un?à sabhta, 1' altre un mitjó... y axis successiva-'
ment.
,
•; :
Venía.la vela. doi maií; donohs ell tot sol ab ses bestieses, destorbava à tots lòs altres, fins que V ayo 'ï feya:
sortir à fora; més allavòres se trobavan que era pitjor la
medicina que '1 malj períJU-e 's posava à jugaí & pilota
pel, pati y 'Is,altres que desde dins ho, veyan, ja podeu
contar ab quina aflció estüdiavan.
' , ;
Però per bonich, les hores d' àpat. Era qüestió <T es- \
nioza,!-; donqhf Ja calia ^af '1,8 dos .dels seus : Ratats se
pi&tógúesseH'pcpqúé qtMà se nJ aàbnàvatí ja' no" tenian •
llonguet; si era per dinar se Ms hi bevia '1 vi.. En una.pa
rauía: no estava content si no marejava à algú. jQuan ni
^ ra|es d^exava est^t' eu,repòs, tíguré^s que tal .eei'ía 1'
qJu^jfjÈIrft ^n*jfa|lSra|l||^flció;;que te*|a à oa^ar jfWes
c^
dintre '1 pupitre, després de
férlashi passar la pena negra!
Una païtiüularitíitírio sabia may cap lliçó. En la Geografia no hi padia eatrar de cap manera; .. los lletres y
'Is colors dels m,apes li.fayan nosa..: jOh, y la poca afició
qüè'tenía!; sempre era *1 darrer d' entrar.à classe, A Ja
llista no hi era may, y açó que estava al col-legi d' intern, de lo contrari," j0 crech que de vuyt mesos que ta 'I
curs, .i/ hauria estat 8et y tres quarts sense eomparéxer.
;
F6Úso'l : cà>rèch què entrava à mitja classe movent
més fressa ell tot sol que un batalló de dones. Lo primer
que feya era anarsen à la qua, que era '1 seu puesto permanent; y un cop apósétttat, sa feyna 's reduhía à fer
distraure als domés ab ximpleries do les seves.
Lo senyor MÀnelj nft 'i, preguntava més que de cent
en quaranta, y les poques vegades que ho feya, trobava
per resposta una burricada. Li demanaran, peí exemple,
que citéè un canal; s' alçava tot fent ganyotes, se gratava uu rato 'i cap mirant à terra y, alçant de sobte '1 cap,,
responia ab una veu que semblava talment un bram d'
ase:—jL'Areny!->-Y !1.senyor Manel, devant d' aquexa
resposta, s' enfadava y li tjrava. entre cap y orelles tot lo
que à mà li venia;... lo tinter, la capça de mistos, lo garrot ysun dia gns li ti^à '^paquet de oig«rrós y '1 casquet,
que eran les dues prendss, que més.estimava. '
Si era 1' hora de recreo, an Toni sempre feya per un
en qüestió de jugar à Jèps, à runy, ó à caball-fort,.. tot
jochs que 's pogués trencà '1 cap; les boles, los retratos- y
les auques nO li àgradavan,.. deya que eran joguines de
noya. Per les pedrades també hi tenia una singular pre.
dilecció;.., lo seu cap, de tiants trench3,era lo mateix que
un garbell.
Per' abreviar... Era la criatura més dolenta que corria
sota la capa del cel. Y '1 director del col-legi, que axis ho
va comprendre, un dia enyià à buscar al pare del xicot
per dirli que no 'l volia més, fent ab axó una gran obra,
perquè si hagués continuat entro mitg dels altres era capaç de convertir lo col-lègf en un hospital d'ínvàlits.
iPobre Toni!
Habia ja desaparegut de ma memòria, quan, dias enrera, sortint & donar un vol, vaig veure una parella de la
benemèrita, que menava un pres, la cara del qual no 'm
semblà desconeguda;... quan vaig ésser à distancia de
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Secció Literària.
La espina.... quan naix ja pica.
Era'1 més ramoler del col-legi.... Desde dos quarts
de set del mati, hora que 's llevava, fins à les nou del ves-
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L'infantó dorm en son llit,
sa mare 'j vetíla plorosa,
tot vetllantlo -1 va besant,
tQt besantlo.jp deixonda,
• .
L'infantó ja 'nbada 'Is ulls,
barboteja mots y plora.
.—jNo plores, nó, fillet tneu ..•..,,. , •
que tx mare 's desconsola! —
— \à$i fiHate, .qué estfch mirant,
veig un àngel \ la porta, . •..
' ïtíe criü'a per' ana' ab ell, _"
y 'in promet donarme coses!
Ja ve y.s' acosta à món llit • . '• ; ' :
y sonrient la ma 'm dona.
—jNo hi·-vàg'es-.rió, ullet mou
que 'm quedaria bon S9la!£T-.: ; .
—jAy, que, es hermós-1' aagelet!
'm'-OféTeix dqTs'os y botes'
y ' m portarà àb altres nens
perquè puga jugïtr forsa. : "
iMare, inareta, uie 'n vaig,
j ' àngel me vol, se m' emporta!...
:
"-~jNò hi vages, nó, fillet meu,
qüe'm moriria aquí sola!—"
L' infantó ja s'. ha aixecat
y 1' àngel la ma 1' hi dona;
sa mare ho veu, dona un crit, sè tapa los ullsy plora..
,-.•
Vol besar al infantó
.'.-....,
y al besarlo fret lo troba;
ila mare.cau en dasiaay y 's queda sola, ben sola).
Maria Coma.
Gerona, 20 de Maig de 1894.

Seoció Religiosa
SANTS DE LA SETMANA.

Sol en Càncer.—ESTIU.

Divendres, 22.—S. Paulino b. y of. y sta. Consoroia.
QUARANTA HORES.
Avuy se troban en 1' iglesia del Mercadal. Demà comensaràn en 1' iglesia de les Morijes Joseflnes.
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Establiment tipogràfich. del JDIARIO DE GERONA.
Pujada de Sant FéUÍ,núm.'3.

Olot

Díe 9 .

"

Dissapte, 16.—Sts. Franoisco de Èegis cf., Quirse y
Julita mrj.
Diumenge, 17.—V. Sts. Manel, Sabel ó Ismael mrs.
. Dilluns, 18.—Sts. March y Marcellà mrs. y s. Amando.
Lluna plena d las 6 h. 54 minuts del matí, en Sagitari.—Núvols.
Dimars, 19.—Santa Juliana de Falconeris vg. y sants
Gervasi y Protasí, mrs.
Dimecres, 20.—S. Silverí papa m'r.
Dijous, 21.—S. Lluis Gonzaga cf. f s , Palladi b.

MESURES'

Die 8.
Blat
Mastay
Ordi
Sègol
Civada
Bessas

Gerona

poder apreciar ses faccions me vaíg adonar de que no
era altre que en Toni. Estieb segur que 'm va conéxer
perquè abaxà .'1 cap y-'s passà pels ulls;ses emmanillades
map.4 ^Joniibjh tres tant.,, uie treya '1 niOcftdor' pera axttgarme una llàgrima que estava si cau no cau de ma
parpella,, y, comparant lo present ab lo passat, me vingueren & íà memòria les paraules que digué '1 director lo
dia que En Toni marxà dol col-legi:—Quan axis comença, ja ppdéu estar segurs de que no seràs may res... «La
espinàfquàn naix ja pica,..»—
JOSEPH MORATÓ y GRAU
Gerona, 5 de Juoy de 1894. . • . ;-;
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St. Coloma Banyoles
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de Farnós.
Díe l i .

Díe 13.

Díe

15'00 Ptas " lè'00 Ptas
13'00 »
14'00 ' »
09'00 »
9' " . •
ÏO'OO »
12'00 »
8'00
»
9'00 »
17'00
»
17'00 »
12'00
»
14'00 »
ll'OO »
12'50 »
•ll'5O »
12'00 »
ÏO'OO ».
ll'OO
09-50
8'50 »
12*00 »
12'00 »
14'00
J3'00 »
2300 »
20'00 »
21'00
27'
»
OO'OO
ÏO'OO
OO'OO
4

0'80

»
»
»
«

»:

23'

Díe 13.

14.

15'00 Ptas 16'00 Ptas. 14'00 Ptas
13 Wi s»
13'ÚO
»
14'00 »
9'00 »
ÏO'OO »
7'50
»
0 0 ••"» ; 12'00
»" ll'OO »
8'00
•»
8'00
»
8'00 »
15
»
16'00 »
12'00 »
13'50 »
12'00 »
12'00 »
12'00 »
ÏO'OO »
10'50 »
ll'5O »
13'00 »
12'50 *
00
U'5O »
ll'OO »
ÏO'OO »
9'00 »
0
»
13'00 »
13'50 »
12'00
»
14
»
14'50 »
13'50 »
20'00 »
21'00 »
28
»
25'00 »
28*00 »

*•

18'75
5'00
0'95 »

6'5O »
0'85 »

6'00
0'80

«
»

;

6'50 »
0'85 ; ».

i 1 •;!!

CC IÓ

ANUNCI S

Màxim Femandez

ESTABLIMENT

TERÀPICH-SULFURÓS

ESTRBLIÍÍ1EHT Y TRLLER DE PHU GflSSfl

PERRUQUEROES.M.

dirigit per los Doctors

0. JÜSEPH PUIGCARBÓ
Y

D. AGUSTÍ

BASSOLS Y

Çaspe, 7 (Junt al leatre de Novetats). Telefono, 301

BARCELONA.
Aquest establiïjient, provehit de tots los avensos moderns, y tambl'àfi perfeccionades calefacció y ventilació
per medi del vapor, està destinat à:

Aygua Minóxima vegetal pera tenyir lo
cabell,, No té rival en lo mon, perquè à més
de sos efectes maravellosos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim*
Aquest assombròsy sorpreüdent específich, se ven en dita perruqueria,
24, RAMBLA Ï)E LA LLÍBÈBTAT, 24

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

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

, EMPAPBRADOR
g ç U pxostruaris de papers pera decorar habitacions
deade 25 cèntims 4 30 peBsetaa la pefisa.
Cromos, motlluras,y trasparents caadros
•
Novetat, bàn gusi y economia
• Gerona.—Baixada del Pont de pedra, 14

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

Tintura americana instantànea

S'Han rebut làs últirfi^à^^èt^t|upef là
xima temporada; los preus{«umaïnent ec0n ó m i c h s . \

Neumoterapia
Ayre comprimit y rarefet, oxigeno, nitrogeno, atmóft'eres creosotades y altres.—(Bronquitis, catarros orónichs, tisis incipient, asma, etc.)

'V.

;'

; , , . ' '•'[••

;i.'•',

% i•;',.

:

CAMISERIA.—SASTRERIA PER NOYSl
Especialitat en trajos pera col-legials

Sulfoterapia

3Í Rambla 4' Alvarèïi 3

S' hi trobarà un gran assortit de ca!!
Que consta de: ,
.
a) Aygaea sulfurosos pera bejjudn, semblants à les de misas, corbatas, colls ypunysy sedàs y llal;i Puda, Archena, Betelú, Bagnerea de Lu- nas y demés articles de novetat pera veschón, etc. (Herpe8, enfermetats secretes, limfa- tits de senyora. •
tisine, oscrófula, etc.)
PREUS LÍMITAXUSSIMS
b) Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herpétiques del canyó,fat ingitis, bronquitis, etc.)
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
SISTEMAS AUSTRO-HÜNGAR Y OE «OLAS
crónichs, cóqueluche, etc.)
Aquestes aygues—dites AyguéB sulforoses de
Tant per V vm com perl* altre sistema's
Barcelona—sé usan ab èxit crèxent en los molts
CASOS en quins està indicat lo tractament sulfurós.
fan las nioltas à preuà ^rti
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
També se despatxàn enibotellfides.

FILL DEFWISCO ÏILWLL ï WP. la

.

Massoterapia
looal y general (girades, torçedÜres, fractures, reumatisme, etò.)

Eleotroterapia.
Consulta de malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PmSQABBÓ, d« les 11 del matí à la 1 do
tavde y de 5 à 7 de la tarde.
«Consulta de, malalties de 1' aparato respiratori, per
lo Dirécííòr de la secció neumoteràpica, DR. BASSOLS T
PRI24, de 10 à 12 4el, matí y de 6 à 7 de \£tarde.

JOAN GRIVÈ

Aparatós d'il-luminació per gas y petroli,
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Instalacions de pàra-llamps, campanetas eléctriças:
y teléfonos, à preus limitadíssims.
SE VESTEIÏEKY VETLUII MORTS
IODÍCHS

ít

CIRUGlA-DENTISTA
Carrei de la Forsa, TXÍXXO.. 1, principal

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

DE

SEPtt

:•

' • • ) !

Calsat pera senyora, aenyoras y nens.
Especialitat pera '1 que s'encrirregui expressament.

SUCURSAL JUNCOSA
Plassi.de la Constitució, número 13
GEEONA.
Casa especial en xocolates, cafès, sucres y thés.

Don Carles Boschtela Trinxeria

(Premiat a,b medalla d' ór, diplomes, y certificat de tenir aprobats los*1 estudis superiors de pintura Al' Acadèmia
de Barcelona.)
Especialitat per retratos al oli y al llapis. Retratos fotogràfich-artístichs superiors, de tots preus y grandàries.
Combinació ab 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels Srs. Bonet y Pujol.
Eeproduccións de totes classes tretes de fotografies per
fetes malbé que sien.
Retratosjde busto y proporció natural per lo procedí*
ment dit «Platinotipia» & 25 pessetes un.
Se retrata à domicili.
tTOTA: Pera qualsevol encàrrech dirigirse al amo de
la Perruqueria de Cot.
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Geroi&,!Ratóblàtit*Àlvarez, 2J iútim pià

(53

Recorts d' un excursionista . .
Plàymontanya
L'hfereu Noradell
*.
De ma cullita.
Morèalbà.
V tíereu SuUfà.
TaVdanías. . . . . . . . . .
Acaba de pvblicarse

4 Ptas.
3
«
3' «
2'50 <
3 ... «
3
2'50 «

Lènà

4
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deliberacions de la primera Assamblea
general de delegats de V Unió Catalanista,
tinguda à Manresa en lo mes de Març de
1892.—Tema de discuissió.— Bases pera la
Constitució regional Catalana.
Un volum de 244 planes 2 pessetes.
Se venen totes enla llibreria de D. Joseph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria; número 26.— GEBÒNA.
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