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à salvar a sos clients que no à rehusar 1' alegació dél Có- à totes hores y moments , pretén imposarnos la .política
dich Civil per improcedent que sia; donchs, y sia'ns per- centralista y absorvent de la coronada vila, se resol quasi
!
més dirho sense embuts, los advocats catalans ab ses ino- sempre en sentit favorable à i a aplicació, en nostres relaportunas cites del Códich acostan la desaparició de nostre cions de dret.de la llegislació caste|lana;,que no se ha dubllegislació veneranda, si aviat, molt aviat, Catalunya no tat aqui à Catalunya, ó al menys no 'JIS Gonsta, que legalDos articles últimament publicats, I'un en lo Diarip obté que sas lleys síeti dictades, aplicades é interpretades ment sia cert que les disposicions del Títol 4.* del llibre
de Barcelona y i' altre en La Renaïxensa, que s' ocupan per funcionaris catalans.
i. r tingan forsa obligatòria en nostra terra ab preferència à
d' un op^scol, que no Ha arriyat encara à les nostres mans,
Pera aumentar la confusió en nostre dret sols hi falta- la llegislació à nosaltres aplicable ab anterioritat à la videguí, à la ploma del insigne jurisconsult D. Francisco Ro va la Instrucció de! Fiscal del Tribunal Suprem recome- gència del Códich. Y per cert que no falta motiu pera sosmaní y Puigdengoles, en gran part referent à la Instrucció nant als Fiscals de Catalunya 1' aplicació del Consell de tenir la doctrina de que, no obstant y!os preceptes de! arque '1 Fiscal del Tribunal Suprem dirigí als Fiscals de Ca- família à nostre terra, institució que xoca obertament ab ticle 12 de que en tot lo Regne son obligatòries les dispotalunya recomenàntloshi com a legalT implantació en nos- la de la tutela y curatéla organisada pel dret romà y vi- sicions del referit Títol 4.*, tan solzament deuhen apreciartres institucions dél Consell de família establert en lo nou gent à Catalunya com a integrant de nostre régimen jurí- se com preceptes que tingan entre nosaltres caràcter legal,
Códiçh üvifj nos han cond,uhit à escriure pera 'Is llegidors dich manat observar per 1'article 12 del Códich, article presc'ndint pes co;nplçrt de Jo que constituhia nostre régid' aquest Setmanari exes breu3 ratlles,, ab 1' objecte de de- que, per lo vist, no ha sigut a bastament tingut en compte men jurídich avans del primer de Maig de 1889, aquelles
mostrarlos y exposar à sa consideració que, de no plante- pel Fiscal del Suprem, per més qu' aquest superior Tribu- prescripcions que, trobantse contingudes, en lo citat Tíjarse aviat los principis del catalanisme, la llegislació cata- nal, ab sentencia de primer de Avril de 1891 dictada pera tol 4}, pugan ésser considerades com. à, desenrotllo de. la
lana, quasi 1J únicíj retall que 'ns queda de nostra trosseja- un cas que s' oferí à Navarra, haja declarat d' una manera ,Base 3»e referent à les formes de matrimoni; essent per lo
da bandera, es impossible se mantinga gayre temps.
, precisa y categòrica que'1 dret navarro, axi escrit com tant regles de dret agenes à nostra llegislació foral totes
Se publicà lo Códich Civil, comensant à regir, com to- consuetudinari, venia salvat per 1' article 12 del Códich y aquelles que, trobantse contingudes en lo precitat. Títol,
1
thom sàb, lo primer de Maig de 1889. Al discutirse en los 5 de k Lley de Bases ; y, en conseqüència, que la majoria acusin una transgressió patent del article 5,de la Lley de
Cossos Colegisladors quedà evidenciat que '1 Govern de d'etat per costum de la terra no s' obtenia fins i com- Bases; en quin,cas se troban tots los articies qu'. integran
Madrit, no osint atacar directament y cara à cara lo dret plerts 25 anys, encara que '1 Códich 1' ha ja fixada als 23 la secció quarta, capítol, primer,,que porta l'^epigraf «.Dels
:
!
drets y obligacions .entre*marit y muller», y los articles que
foral, que venia obligat à respetar en virtut de la Lley de anys.
Bases, se proposava en cambi d'un modo indirecte y coEntenem nosaltres qu'avuy y de conformitat à lo es- forman la secció quinta del mateix,capítol flue porta 1' ebart, per medi del tristament cèlebre article 15, acabar ab tablert pel dret ;constrtuhit, no lii pot haver dubte -d_e' 9 u e , pigraf «Dels efectes d'e la nul^tat del matrimoni y,,dels del
los que tinguessen devant de la Lley la consideració de nostre llegislació ha quedat, després de la publicació del divorci», seccions una y ajtre compreses en í' e^pTessf^Tí-,
. . , •.
ciutadans afòrats, y per consegüent de catalans, aragone- Códich, aytal com estava Envans de regir aquest cos de dret; {ol quart. .
sos, navarros, etz. Hi hagué llavors un fort mohiment de en termes, que pera saberteiuna regla jurídica es ó no apliLa rahó que. motivaaytal d^ibt.e,es clara.per de,més y
'.lYoj&nfót sobre tot a Catalunya, quin poble respongué en . cable à nosaltres, tíòlii hà més que buscar y àyeriguar si no ,hi. ha necessitat, de recórrer à Js.obíils. disquisicions pera
massa à la invitació que 'Is catalanistes li feren, donant abella podíarft regirnos reclamant son amparo avans de la trobaria. De fet: segons lo terminantment.prescrit en I' artipèf resultat la modificaciódel article 15, que, si iio quedà vigència del Códieh; puig les paraules del article í2 no po- cle 5 de la Lley deíBases, solzament poden.çsser considecom devia, rectament interpretat no 'n poden ja deduhii'se den ésser més clares,y precises al dirnos que les províncies rades com disposicions.de general ob_servanciaà. Espanya
, pera la sort del dret foral los perniciosos efectes que ne- ,y territoris en que hi ijaja dret foral lo conservaran per ara d' entre les contiagudas en lo Códich CiviK ademés de les
cessàriament haur'ían hagut de produhirse ab sa primitiva ab tota sa integritat, sense que tinga alteració lo present compreies en lo Títol preliminar,en..tot, lo, que disposan
redacció.,,, J/...'.. ..;'.'. ." . •
. ;. . •.
;
régimen jurídich escrit ó consuetudinari per la publicació, emperò respecte Ics-efectes de lea ileys y del estcituts y
Reculà 'I pbdeèllegislatíu, ó mellor dit l'executiu qu' d* aquest Códich, que solzament regirà com à dret suple- de les regles generals pe.ra^sa, aplicació,,totes aquelles que
- obrava per delegació d' aquell, deyant lo posàt viril y e- tori en defecte del què ho sia à cada una d' elles per llurs sien dictades peratodesenrotllo de-la. Base 3-a .referent à
nérgich de les regions anomenades de dret foral, esperant, lle^s especials.
les formes del matrimoni, Aques| article,; que no. ha sigut
sens dubte, se presentàs occassió lavorable pera descarreTindran, ab tot, preferència d' aplicació les disposi- derogat, té y deu tíndr.e.aigün.valet,y.eficàcia pera deter• ga,r lo cop, moria,"? a Mfies llegjsiaejons que po han comès cions del Títol preliminar, en lo que determinin los efectes minar lf estal; del, dret foralTd.eya,nt del,Códich Cjvil, per lo
, anés delicte que 1' haver, fet durant molts segles la felicitat de les lleys1 y dels estatuts, y les regles generals "pera sa mateix que expressament, fou djçtatab- aquest objecte: per
> de milérs'd'espahyòísVmentres d' tina manera quieta y aplicació, y ademés;les disposicions del Títol IV del llibre consegüent, si no ha de resultat una antinòmia incomprenseguida, fruyt ^e •mòltes causes, se vaja produhint.la con- I, per axí disposarho d> un rnodo exprés lo mateix article sible entre I' article g.1 de la Lley de Bases y '1 12 del
fusió, lo caos més espantós en la llegislació impròpiament ï 2 . ' , '• " " ' . ' • • . ' " • . •
.Códich CivilK,nQwhihaaaés que, iiatejcpjstar Jo segçxçuea. lo
'• ' V dita (oral, no sabentse d' una manera concreta y fixa quiNo 's pot, donchs, admetre, per no estar fonamentada sentit de que los úa|chs, artides^eírgeneral observancia,
nes disposicions legals sian aplicables en certes institucions. en regles d'una bona hermenéutica, 1' opinió d' aquells son aquells qtfe;;t«Ql·aiit^eioorÍpíéio4.:>fen lo repetit Títol
Axí ef©ctiv^p3Çfl|,A»mejJs4 i passar, donchs tant bon qu' entenen no tenir aplicació à Calalunya les lleys dicta- 4.1 regulin lo que leal y veritablement sien formes de mapunt regMo Gódichy no obstant lo categòricament precep- des després del Decret de Nova Planta pera ésser observa- trimoni, però no,'Is que reglamentin lo que constiíuhexen
tuàt en son article 1,2, I' opinió se dividí sobre si continua
des en tots los territoris- de Espanya, ja que à més del ar- sos efectes. De voler entendre al pei* de la lletra 1': article
van ó noen vigpr à Càtà|unya leslleys de caràcter gene- ticle 12 del Códich, hi ha '1 5 de la Lley de Bases que es 12 del Códich, sense dongetninarlo y pósarlo en relació diral dictades després de I' anomenat Decret de Nova Planta. no solzament lo millor guia pera donar una veritable es- recta ab lo 5 de laL·Iey de Basest résultaj' anomalia de
Opinà 1' inmensa majoria dels advocats catalans qu' aytals plicació del article 12, sinó que li serveix al mateix temps quedar com mort un article, per lo qui precisament té y
di|[iSsicions legals no perderen sa forsa per la publicació de sosteniment y base, quin article 5 ben clarament diu ha pogut tenir vida legal lo'qúi separadament se tracta d'
del Códich, tnealres altres cregueren, en virtut del article que l;s províncies de dret foral lo conservaran per ara ab aplicar.
,
.r
,
. ,,
1976 del mateix Gódfeh, que aquelles lleys quedavan dero- tota sa integritat, sense que tin^a alteració ab la publicaDe prevalexer nostra doctrina, tindrem que à Cfatalu*;.' gades, no tant solament pera 'Is territoris subjectes al ció del Códich Ió present régimen jurídich.
nya altre vegada la donà casada podrà lliurament contracdret de Castella, sinó pera tota Espanya. No estan emperò
Axí també solempnement ho declara lo llegislador en tar de sos bens parafernals sense cap intervenció de son
aquest últims en lo cert, donchs que al pendre peu, pera lo Preàmbul posat devant de la segona edició del Códich; marit, quina doctrina veuriemab gust s' ernpenyassen en
sostenir sa tesis, de les paraules «axí en concepte , de lleys y axí lo Tribunal Suprem en la sentencia cjtada, qué per fer prevalexer nostres companys los notaris catalans.
directament obligatòries com en lo de dret supletori» qu' referirse à Navarra es à nosaltres perfectament aplicable,
Avuy, Ja teoria qu' acabarn d', arjüntàr èriteném té
usa dit article, no han tingut present, que lo en ell esta- cumpünt sa veritable missió, que constitucionalment ja- ferm apoyo.eniína resolució de la Direcció general dels
blert no s' oposa» ni per lo mateix dexa d1 estar ab, armo may podrà ésser I legislativa, ha vingut à donar fidel "aca- Registres y eh uMíKsentencia del Tribunal Suprem," sobre
. nia y acort, ab lo terminantment disposat en 1' article 12, tament als preceptes del llegislador confirmantlos ab in- quins fallos nós permetérem cridar fortament 1' atenció dels
respecte à la íntegra subsistència de nostre régimen jürí- terpretació sincera. Tant de bó sempre aquest superior advocats catalans: dels amants de nostre» dret y de Cadich escrit ó consuetudinari, ja que '1 dret civil comú que Tribunal seguís per aquest camí, encara que per altre ban- talunya, pera que d' ells s1 aprofitin en ídtes íès occetsions:
'1 citat article 1976 deroga, sense necessitat de traspassar da, donada sa organisació, per molta que fos sa voluntat y y d' aquells qu' interpretan nostçes lleys à usansa.castellales fronteres dels territoris regits per la llegislació de Cas- son respecte à les llegislacions dites forals, en molts cassos na, pera que 's convencin que, fan un ridícol paper essent
tella, tenia aplicació no sols directament, sinó com i su- serà y es impossible.
més papistes que '1 Papa. La sentencia à que 'ns referim
pletori del dret mercantil, administratiu, penal, etz.
Estam tant acostumats à veure cada dia que al mo- es la ja citada de primer d' Avril de 1891, ert un de quins
S' originaren altres dubtes y s' oferiren més dificultats, ment qu* occorre lo més petit dubte, fundat ó sense fona- considerandos se dona veritable valer y eficàcia al article
moltes d' elles encara per resoldre, y sens que hi haja a- ment, sobre quines lleys ó disposicions estan aqui vigents, 5 de la Lley de Bases de n de Maig de 1888 y* si aquest
4
quella conformitat de criteri que serià necessària en los si las genuinament de la terra, ja per naxensa ja per es- article té forsa d' obligar, es evident ab ell ha d estar en
matexos advocats catalans, molts d' ells sovint més atents pontànea adopció (les del canónich y romà), ó bé les que armònía lo 12 del Códich, que en lo fons no pot ésser sinó
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una reproducció d aquell. Lo considerando aludit no pot
ésser més expressiu, al dir; «Considerant que atesos aquests terminants preceptes I1 estat de dret ó régimen jurídich constituhit per lleys ó per costum en los territoris
{orals, deu respetarse íntegrament, y solzament pot ésser
alterat en lo modo y forma à que fà referència 1' article 5
de la citada Lley de Maig de 1888.»
No es menys expresiva, precisa y categòrica la resolució de la Direcció general dels Registres de data 26 d' Avril últim, que conté, entre tmsiderandos importantíssims,
lo següent: «Considerant que I' article 5 de la Lley de Bases de 11 de Maig de 1888 es lo millor guia pera donar
una exacta explicació del primer paràgraf del meritat article 12, y en lo mateix lo únich que 's disposa es que sien
obligatòries en tot lo Regne les disposicions que 's dictin
pera lo desenrrotllo de la Base 3. a referent à les formes
del matrimoni.»
Per lo tant, no cap ja dubte que es una veritat legal
que plenament s' han fel seua lo Suprem Tribunal de Justícia y la Direcció general dels Registres, que ab la publicació del Códich no va patir la més llaugera é insignificant
variació lo régimen jurfdich dels pobles no subjectes à la
llegislació de Castella, donant axí aquells dos enlayrats
centres fidel eumpliment al pensament del Uegislador, clarament maniíestat en lo Preàtr.bul de la segona edició del
Códich. Per consegüent no porten fundarse en la lley, ni
les suposicions d' aquell? que pretenen qu' hnn quedat derogades pera Catalunya les lleys> dictades ab posterioritaÍII Decret de Nova Planta, pera que tingueren general observancia, lo que no creuen los m.itexos. civiüstts caste
Ilans com Sanchez Roman, ni quasi la d' aquells que persiitextn en la creencia de que totes les disposicions del
Títol 4.1 del Llibre i. r sien obligatòries pera tots los terri
toris espanyols, tant de dret comú com de dret foral, ab
preferència à lo establert en lo que constituhía son anterior régimen jurídich ó estat de dret.
Encara que, per més que la jurisprudència que 's comensa à iniciar, axi en lo Tribunal Suprem com en la Direcció General dels Registres, sobre 1' estat en que 's troba *l dret foral al devant lo denominr.t comú, contingut
avuy en lo Códich Civil, y ab la que està en oposició la
Instrucció del Fiscal d' aquell Tribunal, Instrucció que 'ns
abstenim de calificar; en altre pays que no estès organisat
com lo nostre y en que no predominassen les tendències
quines conseqüències massa sovint palpem, íarian pressentir qu' un temperament just substituhís al present estat de
coses: no debem emperò quedarnos quiets y tranquils, ja
que la lluyta entaulada entre 'I dret de Castella y lo regional, es una lluyta de mort, en la quina necessàriament té
de finar lo segon, sinó s' estableixen moll aviat los princicis del regionalisme que vol convertir en un dret vivent lo
nostre dret fòssil, retornant à les regioiiï la soberanía y
per consegüent lo Poder llegislatiu que 's requereix y es
menester pera que NOSTRE DRET NO RESULTI, segons expressió del articulista del Diario de Barcelona, UN ARBRE
SENSE ARREL. Pera acabar y ja que parlem del Diario de
Barcelona, quin article ab tota sinceritat aplaudim, permétins son il·lustrat director que, desde aquest modest setmanari, li preguem se servexi dirnos si se fa <S no seua la doc
trina en dit article consignada.
E. SAGUER Y OLIVET.

CRÒNICA
EXTRANGER
Les noticies que tenim de Marruecos son contradictòries. S' assegura que Alemanya, Itàlia, Àustria y Bèlgica,
no volen posarse d' acort ab Espanya pera reconèixer al
nou Sultà, y que la causa del retrahiment de dites nacions es deguda als maneigs de 1' Alemanya,qu' està quexosa per les dificultats que oposa nostra nació al tractat
de .còrners. Se diu també que à Fez lo poble baix se nega
à reconéxer- al nou Sultàn, haventhi hagut desordres: que
les kàbiles de les inmediacions de Fez y de Tetuàn se troban en complerta rebelió. Altres telegrames aseguran que
les embaxades extrangeres han axecat sos respectius
pabellons en senyal de conformitat ab la proclamació d'
Abd-el-Azis. No tardarem à saber de cert lo que passa al
Marroch.
—L' atentat contra Crispi ha donat matèria à la prempsa durant la setmana. Se dirigia '1 president del govern
italià en cotxe tencat à la Cambra de diputats, quan un
jove va dispararli un revòlver; la bala s' incrustà en lo
carruatje, quedant ilés lo Sr. Crispi. La policia tingué trevalls pera deslliurar al pressunto assessí de les mans del
poble. Lo Sr. Crispi fou objecte d' una gran ovació en la
Cambra, haventlo visitat à ia nit lo Rey y lo Príncep hereu de la corona.
—Lo famós procés de Klausemburg, que sens dubte ha
de contribuhir no poch al bon èxit dels diversos mohiments de sentit regionalista que en lo mon actual se manifestan, portarà llarga cua. Los estudiants rumans de
Klausemburg comensan à ser perseguits per haverse entregat à demostracions en favor dels acusats. Molts d' ells
ban tingut de comparèixer devant lo Rector de la Universitat à fi de declarar sobre una proclama y un manifest
repartits al pob'e mentres durava '1 procés. Tots han comparegut ardidament devant del Rector; y han aceptat la
entera responsabilitat dels seus actes.
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En tots los punts importants de Transylvania se constituhexen comitès de dones y de noyès ab 1' objecte de
coadjuvar à le lluyta per la llibertat del seu poble oprimit. Se prepara un meeting monstre, havent arrivat delegats de totes les comarques pera assistirhi.
.
Se tracte de presentar al Parlament d'Itàlia una moció contra la sentencia de Klausemburg; diu que 80 diputats s' han adherit à aquest projecte.
—La pesta fà estragos à 1' Assia; la mortalitat es d' un
70 per 100. La circunstancia més estranya de la actual
epidèmia es, que ataca à tota mena d' animals: solzament
à Canton s' han enterrat més de 21.000 rates mortes. Pera compéndrer la violència del mal, basta dir que d' una
familia de vuyt individuos no 'n quedà altre sobrevivent
que una noyeta. Al objecte de saquejar la casa va presentarshi un malfactor; quan lo vejé la noya, và prométrerli
que donaria tot lo que volgués si li proporcionava caxas
pera enterrar als set cadavres de la familia. Acceptà '1
lladre, y quan tornà à la casa ab les caxes, la noya havia
mort d' uu atach fulminant; poch rató després morí també
'1 lladre, víctima de la peste, quan acabava '1 saqueix y
tenia ja dintre d' un sach ïnójts objectes de valor.

ESPANYA
Tots aquells daltabaxos que 's preveya ó 's desitjava
otser que succehissen ai Marrok ab motiu de la mort del
ultà y de la proclamació de son fill segon, s' han tornat
aygua de borrages. Per ara, allí tothom s' està quiet y es
lo més fàcil que si cap potencia europea los atia ó trevalla
pera embolicarlos los moros se sabran entendre tots sols
perfectament. Los únichs que fins avuy ne surten perdent som nosaltres: la comissió que và anar à buscar los
diners del primer plasso de l'indemnisació per lo de Melilla, ha tornat ab les butxaques buydes y Deu sab quan y
si cobrarem. La fortuna es qu' En Moret encara es ministre d' Estat y en punt à sortir d' apuros se pinta sol y ade
més, may serà de massa que quedi aquest cap sense lligar, perquè si 1' estiu vinent s' acumulavan contra 'Is partits governants les dificultats y la situació política prengués mal aspecte: sempre quedaria '1 recurs de distraure
al poble altre vegada ab la GUEKRA de Melilla ó de Ceuta
ó de les Xafarines: los diaris guanyarían diners, los gefes
y oficials empleos y glòria, lo Govern se quedaria tant
fresch y la nació tant satisfeta y ab molta honra, però ab
uns quants quartos ménos, ab un xich de misèria més y
ab 1' statu quo al Marrok. Aquest si que no permeterian
que s' alterés à favor nostre ni Inglaterra, ni França, ni
Itàlia, ni Alemanya, cap de les grans potenóies que no hi
tenen missions providencials que cumplir. Axi quedà convingut temps enrera en les conferencies de Madrit, presidides per tot un D. Anton Cànovas del Castillo, y axí no
tindriam més remey que régonexerho y subjectàrnoshi.
Y si no ho féssim pitjor. Perquè s' acaba de descobrir
que no obstant y estar ja gastats ios cinch cents milions
de pessetes que varém enmatllevar pera fer y comprar
barcos quan allò de les Carolines, avuy per avuy co tenim
marina ; Pobre Espanya! Cada vegada que per qualsevol
motiu s' arriva à somoure lo sentiment patri, li' costa un
ull de la cara. ^Qué s' han fet aquells diners? <iEs què també s' han filtrat ó se 'Is ha menjat «lgú? Desconfiem de
saberho may. Segons los últims telegrames lo Govern farà
qüestió de gabinet, ó sia de cónfiansa, ó sia política, la no
admissió de dues proposicions que s' han presentat al
Congrés, firmada 1' una per diputats monàrquichs y 1' altre per diputats republicans, demanant que s' obri sobre
axó una informació parlamentaria y que s' exigexin las
responsabilitats que pugan resultarne. ,jQué ménos se podria fer pera donar una satisfacció al pays? En un assumpto de tanta trascendencia y gravetat ^les Corts se
dexaràn també imposar per lo Poder executiu? Y sí ho
fan #>era qué seryexen?
Per desgracia, ni quan se tracta d' exigir lo oumpliment de la lley tenen forsa ni virior per aguantar ferm.
Un diputat, lo Sr. Morales, increpà durament al ministre
de la Governaoió en lo Congrés perquè se consenteix à
Madrit lo joch, prohibit pel Códich Penal, y se li cobra
una contribució no autorisada pél Poder llegislatiu. Respongué '1 ministre, sense negar lo fet, indicant que sobre
'1 joch se noti d' algun temps ensa certa tolerància de la
que 'n diuhen bé los necessitats y,tornantse ab lo Sr. Morales, li vingué à dir que sa pregunta sols obehia al despit de no haverlo complagut en certa pretensió que tenia.
S' enredaren de paraules y se promogué un escàndol mayúscul, que 's continuà més tart en los corredors pegantse lo Sr. Morales ab un altre diputat, un de tants futurs
gendres de personatges polítielhs y resultantne un desafio.
Però en la Cambra ningú més tornà per la lley conculcada, ni per la dignitat del Poder, llegislatiu, com si tot axó
fossin coses de poch ó ménos. L' endemà, en lo Senat, se
reprengué I a qüestió y un senador preguntà al Govern
perquè no s' aplica 1' article del Códich referent r 1 jooh y
quin es lo concepte qu' aquest deu merexer aludint als
bisbes presents. Declaran aquestos qu' es un vici perjudicial y castigat justament per la lloy, lley que castiga
també al que 'fc desafían, essent públich haverhi un desafio pendent, y quexantse de que los que fan les lleys sien
los primers d'infringiries; y s' aixeca no res menys que
1 president del Consell de ministres pera dir que per tot
se juga,' que 's molt difícil privarho, que farà lo que po
drà y s' entreté una estona fent riure y contant qüentos.
,iEs axó serio? ,jEs formal? Quan à dalt passa axó no s'
estranyi ningú que 'n llonh so respetin les lleys y que
sols fassi por la voluntat arbitraria dels que manan ó dels
protegits dels que manan. Fíxinshi bé los que creuhen
que vivim en un pays civilisat y lliberal.
» Pera no ser menos que '1 Congrés, en lo Senat també
hi va haver escàndol y gros. Lo promogué '1 Govern volgüentse empenyar en que la Comissió de Tractats dictamini tot seguit. S' ha donat un vot de oonflansa à 'n En
Sagasta, la Comissió ha dit que donarà dictamen quan li
vindrà bé y En Moret, tant content, continuarà formant
part del ministeri. En fi, s' ha fet una comèdia més y
;visca '1 sistema parlamentari!
Com à notes finals convé apuntar que s' han hagut d'
enviar alguns milions de duros à Cuba, perquè allí ja no
hi havia diners ni pera pagar als soldats; y que la co
bransa dols impostos ha produhit alguns esvalots, y iias
morts à Saicedo, provincià de Pontevedra.

E

Valia contra 'Is Tractats y contra les patents d' alcohols.
Los inatexos tractats han oocasionat una agarrada entre
'Is diputats à Corts per nostre provincià, quedant lo se*
nyor Baró, que 'Is trobava dolents, en que no podrà votarlos perquè no s'ari'iVaràn à posar à votació jquin pes
s' ha tret de sobrel Y al Sr. Fabra, que 'Is votaria y que
tants mèrits fà, ni sisquera acaban may d' aprobarli 1'
acta.
•

NO
Oficials;
Gazeta del 14 de Juny.—R. O·.de 5 de Juny de 1894
dictant regles pera la provisió interina, de Ics escoles que
quedin vacants.
.
Butlletí del 15 de Juny.—Publica '1 repartiment fet
per la Administració d' Hisenda de la quota que per contribució territorial y pecuària correspon à cada poble en
lo pròxim exercici de 1894-95.
—Circular de la Administració recomenant als Ajuntaments que à la major brevetat remetin copia del acta
de la sessió celebrada ab los associats per' acordar los
medis de fer efectius lo cupó de consums en lo pròxim
exercici.
i
—Circular de la Administració reclamant dels Ajuntaments à la brevetat possible la proposta d' individuos
que han de compondre la junta repartidora, ,
—Circular de la Tresoreria de Hisenda demanant als
Aroaldes manifestin les quantitats que tenen rebudes de
la Empresa arrendataria de cèdules.
Butlletí Oficial del Í8 de Juny,— Circular del Govern
civil de la Provincià, del 15 de Juny, senyalant los dies
18 al 25 y 27 y 28 del present pera procedirse à la oomprobació dels pesos y mesures. Tindrà lloch dita comprobació en les oflcinea interines,Pnjadi de la Mercè—1,— baixos.
—Circular de la Administració d' Hisenda de 18 de
Juny, donant lo plassó de 5 dies als Ajuntaments que no
han remés encara les certificacions dels pagos fets à càrrech dels seus pressupòsits y; subjectes ai impost del 1
per 100.
Gazeta del 19 de Juny* R, Ov de 18 de Juny de 1894
declarant que la supressió del periodo d' ampliació deia
pressupòsits de ingressos y gastos, no es aplicable als Ajuntaments ni à les Diputaci·ns provincials.
Ajuntament.—(Sessió del tlíe 18 de Juny.)—Presidida
per 1' Aroalde y ab assistència de dotze regidors, oomensà la sessió llegintse 1' asta de la antecedent que fóu aprobada y firmada. Acte seguit se prengueren Jos següents acorts:
•
Aprobar varis comptes y que 'n quedés sobre la taula
un referent à filferros empleats en [ps baranes de la Plassa de Sant Pere.
Concedir al arrendatari del Teatre una pròrroga fins
al 25 d' aquest més, ab les matexes condicions quo regiren la subasta.
Donar varis permisos d'obrei.
Arreglar una olavaguera de ta Plissà del Rey D. MarAprobar un dictamen relatiu à obres que convenen
fers,e en 1' estudi municipal establert en lo carrer de Ciutadans,
.
Aprobar lo dictamen de la Comissió receptora de les
aceres del Carrer deltrogrés, encarregant à la matexa
comissió la vigilància'de son compliment. v
Encomanar ai Sr. Arcalde fassi complir alArrcndatari del Teatre les condicions de,la contracta.
Y, per últim, havent preguntat lo Sr- Fornés com tenia sos trevalls la Comissió nombrada pera ocaparse del
assumpto de leg muralles, respongué '1 Sr. Botet quo s'
estavan recullint los datos y antecedents necessaris pera
proposar al Ajuntament lo que més convinga.

—Hem rebut lo nou períódich La Lealtad, que 's publica * San Feliu de Guixols y ab lo qui establim gustosos lo cambi. En lo teroer de sos números s' hi llegeix un
interessantissim article, bellament escrit en nostre llengua per N' Agustí Casas, que desitjémpoder reproduhir
en Lo GÈROKÉS, y que dona compte ú" un monument megalítich novament trobat prop de Romanyà de la Selva,
y'1 descriu concieníudament.
,
..
—Lo Teatro RegionalhaQomensat à regalar en soa
folleti lo bonich drama de nostre amich En Ramon Bordas y Estragués; Ldflor deia Montanya. Se repartiran
plechs de 8 y de 16 planes en setmanes alternades.
—Avuy fa vuyt dies s' estrenà en nostre Teatre Principal lo drama en tres actes Redimida. Les noticies que
s' havían fet córrer sobre 1' autor y sobre '1 drama, cridaren extraordinàriament la curiositat del públich, qu'
omplí'1 Teatre de gom à gom.
Nosnltres hem de declarar franoameat que '1 çdrama
no 'ns va satisfer. Cap de sos personatges oonsegaeix interessar fondament al espectador. La mare es un tipo repulsiu é indigne, que ni té'1 pudor natural en los sers
més degradats d' amagarse pera contar à sa filla ses misèries y pera proposarli sa deshonra; la noya,cedeix sen<
so quasi resistència, estimant, com se suposa qu' estima,
à un jove que li consta està enamorat d' ella, y després traota altre vegada d' unirse ab aquest jove portada
per sbn amor; quina expiació no veu ni sent lo públich,
y quina reabilitaoió moral s' ha d' endevinar y no resulta
fins poch avans de morir assessinada per equivocació y
per lo mateix fautor de sa deshonra. Ell, lo redentor, es
un jove artista que podrà ésser un bon xicot, però que no
te ànima ni pera probar de salvar 1' honra de sa estimada, que s' abandona à la desesperació y à la orapula
maldient de tothom, que insulta ab males fornies al idol
de sos amors quant implora son perdó, y que després acaba per buscaria y, quan la troba arrepentida y plena
d' amor per ell, dubta per la por à la riota de la gent y
al véurela morir en sos brassos, 1' artista se sobreposa al
hom<* y exclama: Mi cuadro: Redimida. Lo suposat baró
es un presiJari mal parlat, assessí vulgar y miserable. Lo
filosoph es un deolamador, quin prestigi y quina autoritat
sobre 1' artista son purament convencionals. Y, per fi, lo
tio vell y la neboda milionària son dos tipos sense imporCATALUNYA
tància ni relleu posats solzament pera fer possible '1 draMes meetings à propòsit dels Tractats de còrners. Diu- ma. Aquest, donohs, no es un estudi psicológich, ni tras.
menge se 'n tindrà un à Palafrugell,'segona edició del de cendental; ni pot oonsiderarse com una critioa ó oeniura
St, Feliu de Guíxols, y fa dies n' hi va haver un altre à de 1' alta societat, més que per lo que diuhen d' ella de,

L·
taüt en,jtantlos personatges portaíààlesltaules, .Sort qü'
algun conexement escénich y una versificació fluida, arBBÓniOBa y à voltes brillant, dissiSiulanJos defectes, esçcn• ciajs'de 1' obra y lo descarnat deí llenguatjo.
Los actors, sia per falta de temps, sia per falta d' estudi, esceptuada la Sra. Kicart, no saplgueren sortir bé
de sos papers.
—Lo Sr. D. Just Solsona, delegat del Centre Català de
Bueno» Aire'syïíóÈlià fet present de duèà Memòries publicades per le.» be^iefiiéritéSsobietats que à dos mil lleugues
de dist#neja mantenen ^íu-y constant lo foeh dè 1' amor à
la nostra estimada Pàtria Catalana y à ses venerandes
tradicions.
Lo Centre Catalanista de Oerona y sa Comarca, li agraheix de cor y prega ní Sr. Solsona trameti à nostres
bons compatricis d' enllà T Atlàntich lo testimoni de nostre fraternal afeile.
• —Lç poble dtí Sant Joan las Fonts celebrarà aquest
any aD^ïnjalt'lluïment sa festa major. Segons noticies, hi,
ha, contPaotsKJes tres cobles, totes bones, les d© % Rossinyol "fde n' Agfumunt, de Castelló d' Ampuríes, y la de
Tortellà.
—A La, LVíChítX hi ha sabut greu contestéssim à un
suclto que publica ab lo propòsit de donar una punxadeta
als catalanistes,, y, Segons sembla, hauria desitjat que pera la nostra contestació 'ns haguessem valgut d1 armes de
. verdadev trewtp-literari. No n! hi* havia per tant: segons
la campana ha d' ésser lo batall. Al contestar à La Luçha
nos proposarem tant sols posar d' evidencia la diferent
manera ab que aprecian la importància del catalanisme
los periodistes que cobran y los periodistes que pagan.
Per lo demés,ï·ecprdi. La Lucha que qui no vulga pols, que
no vàja dl' era. "
'
—No hauríam contestat à lo que 'ns diu El Eco de la
Morilüfíd en son númèrò del díà 17; però '1 colega olotí 'ris
acusa d' haver mutilat, trencat y tergiversat un pàrrafo
del article Una exeursión d Ridawa,pera poderlo interpretar al nostre gust. Devant tan grave acusació 'ns hem
resolt à copiar al peu dé la lletra, y ab sos gazapos y tot,
epi» élàfia En- Valbaena,los dos'parïafos que Ho férem;més
que estrasetar en sa part essencial; diuhen aixis:
«Eecorrinios en todas dirécciones la población para
«después de muchas idasy yçnidas, vueltas y revueltas,
»como diria aquel.... Ir de nuèvo à garar à la plaza llena
»ya de bote en bofé àguàrdàndVla procesión y.... el gam-

Totes les poesies del tomo se reeotnanan y 's fan agradables à la primera llegida per sa ben entesa forma literària, que mostra lo bon gust de, 1' autor, cosa certament sols conseguída-per aquells à qui se 'Is pòt anomenar ab lo sempre estimat nom de poeta.
'
Per tal, donchs, tenim al auto?-de Quatre versos, y no
per lo qu' are sé 'n diu poeta de certamen, apesar de que
la majoria de poesies del llibre sien premiades, sinó per
:
lo qtte significa lo bon sentit de la paraula.
Pera no incorre en omissions que 'ns doldria, no citarem aquí les poesies que 'ns semblan de cap de brot, perqúé son moltes y perquè en la secció corresponent ja pòdràn apreciar nostres llegidors una mostra de Is poesia
del senyor Bassegoda, no escullida al efecte, sinó la primera qu' havem llegit al obrir son llibre que recomanem
de debò à tols los que.senten amor als tres lemas de nostre bandera, segurs de que hi trobaran en exos grans
sentiments en que 1' autor s' inspira verdadera poesia.

Lo -deseu bri ment-tteHnïçrobi rm es'-"modern: •"
que, portat de la se?a?af|cúS,;fls estades médichs analisiva
tpt lo que 1' hi venia à màf va trobar ja '1 de Ja ...ràbia en
una eètíe-plnyada defíi seva sogra', però éomfio·estengué
sos estudis sobre'la matèria, no tingué'lloen à comparar
y establir la identitat, que han trobat los moderns microbióleohs, entre '1 verinós ànimalét quiüa sdgra de Galeno acostumava à portar a l a boca, (costum que ha obtingut un verdader èxit entte la classe de mamàs polítiques)
y '1 que 's troba eh ío gos-atacat d' hidfofóbia.;
Una beata,amiga meva, que no mica.la cara à cap home y 's renta set vegades ab sabó y aygua beneyta qualsevol tros de roba qüe casualment 1' hi hagi frogat algun
individuo del sexe masculí, desde que ha sabut que estavam tots plens de microbis no pot viuré d' escrúpols. Perquè, lo que diu ella, entre aquestos ariiinalóts—;ay Jesús
Carta d' Olot.
meu, esclama aixecant los ulls al cel,—:tambè ri' hi deuhen haver de mascles!
Sr. Director de Lo GEKONÉS.
Olot 19 de Juny de 1894.
Jo opin© que en Pasteur y en Koch tindrían de venir
Avuy han sigut embaladas y destinadas à Baroelona y à Espanya, per' estudiar les diferents formes ab que 's
probablement dintre breus días cap als Estats-Units,ÚXIBLS
creus, professónals del segle XV, tres canalobres de fe- presenta un microbi que no crech.lo trobin tan abunrro forjat y una imatge' &è fusta aiitiquíssima, procedents dant'y variat en cap inés üació. '"•
de diversas iglesias de nostra comarca.
Lo de la misèria.
En los moments que escrich aquestas ratllas lo foraster
jDesde l'ínfim burot, fins al encopetat president del
que s' emporta las- preciositats arqueológicas de nostra te- conoell de ministres, no 'n porta pochs à sobre lo gran
rra se troba en un poble de la comarca tirant 1' am per
ase nacional!
arreplegar una joya d! igïesia.
JOAN VINYAS.
Lo mateix esquila-tontos ha ofert quatre cents duros d'
un pali cèlebre, 28 duros d' un canalobre de ferro forjat y dos cents de las cólumnas d' un altar. Penso que tot
ESPERANSA.
això y molt més caurà en sas grapas.
Com so 'n dehuen riure dé nosaltres aquets mestres,
Quan ma pàtria se vegi deslliurada
quan marxan carregats de cosas vellas y trastos inútils..
y corbs no hi hagin per xuclar sa saiig '
Y se 'n dehuen riure no sols al pensar que centuplica.n la
y com li cal per tots se vegi honrada-,
'•
ganancia, sinó al considerar los graus d' il·lustració dels
pot ser. ma joventut ja haurà passada
que venen los citats objectés.
y ' l cap tindré tot blançh. ,
També se 'n dehuen riure 'Is del costat de Vích, però
Qui sab si 'in moriré, y aquest gran dia
aquells al ménos ho lamentan; seria mil voltas preferible
perama pafria «no veuré lluhir
fer un aplech de preciositats 1arqueológicas de nostres
temp'es y véndrelps al museo d Ausona; aixís restarian
y, anirà fent son fet la tirania,
«beio.» . ... -,
-^ ... • , - ,- . ;,
en nostra pàtria.
,
gosantsè en allargar li 1' agonia
«Èrisímísmados en ta contempla ción de este abigarraProtestemhi tots los cafalanistas y 'Is que estiman las
igual qü' avuy y ahir.
.
»do conjunto nos sorprendió que aquel ruido y alg<zara glorías de nostra terra, protestem contra '1 salvatjisme
,iMés, això qué hi vol dir? No havem de creure
»que eitàsiàdòs'cóntemplàbamos, se troeasen en silencio que 'ns deshonra davant las nacions avansadas y mentre
que 'ns deixi Deu tant prompte de sa mà.
»y religioso respeto al oirse lejanamente ciertos sonidos 'ns organisem pera deturar eixa corrent devastadora que
No hi ha perill de que no 'ns puga, traure,
»que aïpesar de su inarihonía preludiaban la llegada de la 'ns deixa sense 'Is recorts més prehuats de las generay al nostres agressors .ho farà veure," ' .
»procesión que con impaciència se aguardaba.»
cions passadas, acudim als S.S. Bisbes, denunciem aquets
si no es avuy, demà.
'* Arie" podran veure nostres llegidors si 'Is pàrrafos actes propis de la més gran ignorància, y no cessem d'
RAMON E.- BASSEGODA.
transcrits diuhen ó nó lo que nosaltres criticarem. Si 'Is combatre per tots los medis aptes la mania de vendre
colaboradors de El Eco de la Montana 's proposavan dir cosas vellas, quals fondos serveixen quasi sempre pera
. altre cosa, no|ho sapi£ueren expressar, y llavors los hi destruhir altras obras preciosas.
cal tornar àt^utíÉ-Podrten allargar tnolt més aquesta
Joan de Joannes.
contestació à El Eco; pçra jibreviar nos concretarem à
Y SA COMARCA.
fer li una pregunta ^Quàn publicarà en ses columnes 1' arSe
convida
als
soeis à i a vetllada. literaria-musical
ticle de La Veu del Montserrat referent à la tercera Asque se celebrarà en lo local del Centre, lo díe 29 d' aquest
|l§nist^t^^ebrada à Balaguer? Ja que ab tanw sani»blea
més, festa de Sant Pere, à les 9 del vespre.
^àdl
^ïàdíligenèia
feúcò&éíker à sos lectors fragments d' un
Gerona21 de Juny de 1894.— P;A: del*- J. D1.—Pere
article que li semblà anava "éoïïtra nosaltres ,jcóm no va
• . •
^ r O ú ' .>"••,••••.•-•
;
N' hi han ja per totes4es classes, gustos y condicions. de Palol, Secretari.
transcriurer luegp 'Is elogis que de la citada Assamblea
feu lo seÍmtóari;(|e,íYíeh? jAixó si que revela en El Eco
Varen oomensar En Pasteur y En Koch per descubrir
Secció Religiosa
.
de la Montana, una gran dosis de candidez, y mús que los del còlera, la ràbia y is, tísís; no fa gayre, un aabi itacandidez, muchítimo desahogo!
' SANTS DE LA $EfàÀtà$&. , '" " ;vt;.
—Nostres amidis y compattys de redacció En Joseph lià aeaba de trobar lo de la criminalitat, y are, lo cirugià
Franquet y Serra y En Joseph Morató y Grau, acaban d' de VJlallus trevalla activament pera descobrir los Jel a- • Disaapte, 23.—Sia. Agrípina Tg* y.ffl.jc^.^^. .',..,
-.
ésser pípai.iats.ian |o.Cert,àmen de ; Valls; lo primer gua- mor y la nyonya.
Diumenge, 24.—VI. La Nativitat de S. Joan Baptista
nyant \& íRosa/,Éf or'y '1 seg|n lo'pïimef accèssit à la Flor
No ho dubtin,, totes-les malalties, desde 1c; més aris- y s. Firmin mr.
natural, per quines distirïciòhs los felicitem de debò, es- tocràtiques y distingides, com 1' anèmia, y la dispepsia,
: Dilluns, 25.-TS. Guillem a.b. y sta. Febronía v. mr.
pecialment al-segon "peresseraquesta la primera vegada
Ditnars, 2f.—Sts. JoanVíaft-f61"- m r s . y »• Pelayo
de ser distingit en púhlich certamen; senyal evident de jSns à les més vulgars y ordinàries, con lo mai de caixal mr.
• " '"
a
que si segueix jDer aquest camí no serà la derrera vegada-: y 'Is ulls de poll, totes les pestes desde la antigua y acre
Quart monguaní d las 9 li, 00.minuts aeV matí,. en Ade veure conseèüiíes ses més volgudes aspiracions.
ditada lepra, fins à la moderna y antipàtica investigació ries.—Revolt.
,
,
'],
.' '
—Cridem T atenció de nostre llim. Sr. Bisbe sobre la de la riquesa oculta, son produhides per lo mateix, pel
Dimecres, 27.—Sts. Zoylo t&v, yLadisko rey de Hunvenda d' objectes de les esglésies que 's denuncia en la ; microbi!
gría.
carta d' Olot què publiquem més avall, y tenim la con- *
Dijous, 28.--S. Lleó II p. y cf.' -Y
are,
sabut
que
les
mamíes,
lo
que
'n
dihem
sevas
al
nansa! de que farà cumplir pels que les descuydan les orDivendres, 29,—^ S. PERÍ! t.B% PAU ap.-y sta. Benita
dres que Repetidament te donades prohibint semblant cap, los catalans y'ls castellans chifladura, no son més
1
tràfech y semblant profanació.
que microbis determinats què han tingut 1' acudit de niar
QUARANTA HORES.
Y à propòsit de joyes que 's perden ó marxen de nos- al nostre cervell, no pupb. ménos de riure al pensar com
Avuy se troban en l'.iglesia de les Monjes Joseflnes.
tra terra, desde Balaguer escriuhen al Diario de Lérida
Demà comensaran en l· iglepía de les Q»putxines.
lo següent. «So guardava à'n aquesta ciutat una precio- deu estar lo meu, la literatura, la tauromàquia V amor;
sa custodia, regalo espléndit dels preclars Comptes d' Ur- allò no deu semblar un cervell, deu semblar una incubaEstablíoaent- tipograüçb djal DIARIO D E
gell, quin escut d' armes mostrava, d' alguns milers de dora modelo!
PI) jada de Sant íélin,,púm. 3.
duros de valor: donchs, aquesta magnifica alhaja, obra
primorosad' orfèvreria y à més de respetable aniig&ets.t,
fóu venuda y ja no la possehiin. Hi havian també avans
de la revolució en 1'arxiu municipal, munió de pergamins qu' un arcalde zelós féu classificar y traduhir per 1'
eminent antiquari y diplomàtich P. Fidel Fita, y entre
ells lctpergamí auténtich y de gran valor historien que
contenia 1' acta de la capitulació de la ciutat y d' En Jaume lo Desditxat à En Ferran d' Antequera, ab les firmes
y sellos dels monarques y pahera. Donchs, segons noticies que creoh dignes de fé, aquestos doouinents tant imFigueres
Olot
St. Coloma Banyoles
Cassà
Gerona
La Bisbal
portants han desaparegut.»
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SECCIÓ D
ESTABLIMENT

TERAPICH-SULFURdS

Màxim Fernandez
PERRUQUER DES. M.

dirigit per los Doctors

D. JQ8EPH- PUIGCARBÓ
Y

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

BARCELONA.
Aquest establiment, provehit de tots los avensos moderns, y també de perfeccionades calefacció y ventilació
per medi dol vapor, està destinat à:

Hidroterapia
Dnxes comuns y sulfuroses de totes classes (anèmies,
nérvoBiB, gastralgies, reumatisme, neurastenia, eto.)

Balneoterapia

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

ESTflBLÏínENT Y TflLLER D£
PINTOR Y EMPÀP*!
Magniflchs mostruaris de papers pera decorar habitacions
desde 25 cèntims à 80 psesetaa la pesjpa.,
Crmos, motlfurfistj
irasfiwwtífiwiros,
Hwttatfj ktingitoiy nonunía

O-ERONA

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

Tintura americana instantànea

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

Neumoterapia
Ayre comprimit y rarefot, oxigeno, nitrogeno, atmosferes creosotades y altres.—(Bronquitis, catarros orónichs, tisis incipient,, asma, etc.)

Sulfoterapia
a)

b)
c)
d)

Que oon|t^.dç:r
Àygues sulfiajwsas pera beguda-, semblant»; ,a>s de
la Pudm, Archena, Betelú, Bagneres úm Luchón, ete. (Herpes, enfermetats secretes, limfatiipe,.«|BEófa^ etc.)
Pulverisacions sulfuroses {Angina é irritacions herpétiques del oanyó,faringitis, bronquitis, etc.)
Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónichs, coquelucjie, etc.)
Aquestes aygues—dites Aygues aulforoses de
Barcalona—se usan ab èxit crexent en los molts
CASOS en quins està indicat lo tractament sulfurós.
També se desputxan embotellades.

Massoterapia
local y general (girades, torçedures, fraotures, reumatisme, eto.)

S'han rebut las últimas novetats per la pròxima temporada; los preus sumament e©onómichs.
CAMISERIA—SASTRERIA PER NOYS.

S.f hi trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls y punys, sedàs y llanas y demés articles de novetat pera vestits de senyora.
BREUS L1MITAJDISSIMS

Especialitat en írajps pera col·legials

3, Rambla d' Alvarez, 8

FILL DE FEBUTOO

Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona

MOLÍ

JOAÏÏ GR1VÈ

SISTEMAS AUSTRO-HUNGAR Y DE MOLAS

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

Eleotroterapia.
Çqfinjlta de,, malalties or6niqu.es y nervioses, per lo
Director DR. PÜI&CARBÓ, de les 11 del mati a la 1 de
tarde y de 5 à 7 de la tarde.
Consulta de malalties de 1' aparato respiratorit per
lo Director de U secció neumoteràpica, DR. BASSOLS T
PRIM, de 10'à 12 dél matí y de 6 à 7 de la tarde.

Gerona.—Baixada del Pont de pedra, 14

Tant per V un com per 1* altre sistema 'a
fan las moltas à preus* sumament m<$4icns.

Depósit de baguls
SE VESTEIXEN 1 VETUAM HORTS
PBEÜS SUIAMEIT •QBtCHS

Curació de malalties
de la booa.—Empasres, Orifleacions.--Ex
traccions sense dolor.
Dentadures artificials
DE

JOSEPii.*

Ab títol de la Facultat
de medicina de ïkíà-drit

Calsat pera senyors, senyoras f nens.
Especialitat pera 'I que s'encarregui expressament.

Forsa, 1, primer
. GERONA,

|

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

8
co

OBRAS

I

DE

Bon Carie» Bosch de la Trlnxeria
à

H ME CAR®L%
Rambla d'Alvarez, 2, ültim pis.

llir
de

ab mgdftJJ^d' or, diplomes, y wctíflípat^de te-(
los es,tudis. superiors de pintura A1* Acadèmia

Espaciàjlit^t peç retratos al oli y al llapi§. Retiratos foi
ffi^bíprttçtioh^ supçriqrs, de tots preus y.grandàries*
Cemjíiiíftció ab,!' acredita fotografia barcelonesa, dirigida, fjM> $t8 •- B«O§t y Pujol.
RèpKftdticciónsde totes classes tretes de fotografies gfir,
fetes mafb| que sien.
Retr"atosjde buj}tQ:y proporció natural per lo procedí*
Inent dit «Matinotipia» a 25 pessetes un.
Se. r»trata > dQ^ipüiN;O!BA: Pera qualsevol ettoàrreoh dirigir se al amo de
ta Perruqueria de Cot.
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Reeorts d* |in excursionista . . 4 Pte».
Plày monfanya . . . . . . . 3
ti' hereu lípradell
3
í)e mà culfita
2*50
Montalbà.
3
L'hereu Subirà
3
Tardanías,
2'50
Lena

Acaba de publicars?

4

,8
2
5

«

Deliberacions de la primera Assamblea
general de delegats de 1' Unió Catalanista,
tinguda à Manresa en lò mea de Març de
1892.—Tema de discussió.—Bases pera la
Constitució regional Catalana.

Pi

Un volum de 244 planes 2spessetes.

Se venqn totes en la llibreria d© D. Joseph Fíanqüet y Sefra, carrer da la Argenteria, número 2 6 . é E R O l í A
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