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De tots los llibreiS, ïolletós, etc, que 's remetin à la,
Redacció, se 'n donarà compte en, lo Setmanari..

Dissapte 30 de Juny de 1894.
territoris de dret civil comú,» no es lícit argüir que hi.hage
contradicció entre 1' esperit y la lletra del article. 12 del
Códich ab relació ab lo 5 de la Lley de Bases. Segueix lo
Sr. Romaní: «fen dit títol 4:* se fa referència d la pàtria,
potestat de la mare, al Consell de família y als bens parafernaís, sense què àxó sígniriqéi alteració de la Lley de
Bases qu^i concreta la uniformitat obligatòria del títol à les
fornies de matrimoni, objecte de ia Base 3.*, de cap m a nera à la institució de la pàtria potestat materna que 's
objecte dé*la Basa 4.^, ni àlacle la tutela que es objecte
de la Basa 7.e, de les que iprenen son fonament los títols
7_.e y 9.e del llibre i.*; axfc'drii al régimen dels bens paraferrtals, objecte del títol 3..r del llibre 4.*»
Certa? molt certa, y pel mateix admisible, seria l'.opinió del Sr. Romaní sinó se cimeltés sobre un fonament
fals, puig que no es exacte, y estïanyém s' hagi escapat à
la penetrant y escrutadora mirada d' escriptor tant i llustre
lo fet de que les disposicions que/s troban en lo títol· 4.V
sens que pugan ésser consideràdejs com lo desenrotllo y
aplicació de tot lo referent ales fprmes de matrimoni, les
constituhexin simplement ypura articles de referència à
altres institucions que téneti e)i altres llochs del Códich
son desenrotllo natural y, en conseqüència, que, tant solzament sien aquestes alüdídespfcr aquells articles- N' hi ha
prou ab obrir Ip Códich péra'quedar convensuts de nostra
assercióffdonch8 en son títol4.*» llibre i,.1' s'.bitrobala secció 5.* del capítol r.r què sota 1' epígraf «Delsefectesde \a...
nulitat del matriroorti.ydels jdel divorci» reglamenta y regula pcincipalmjeiit y,;dirfict|.ji«iab mers articles de. .re-r
íèrfcncia, totskss efectes jurídròhs que poden provenir dal,
fet de la presentació* del iiHetj de nulitat de iúatriníorji ó'
bé de-divorci y los que reaujtan de la declaració de la' nu.-;,
fitat à del divorci. Aytal secció forma part integrant del
títol 4.v, llibre ï. r , no *s ré/èréix à les formes cleí màtrimoni y 1©.tractat en ella no te coíriplement en cap,.niés jiart
del Códich, ja qu' aquest rió torna a parlar d' aquells efectes, produhits pér la nulitat y pel divorci ó presentació de'
ljbells pera obtindré aquestes ^declaracions; luego claudiçA2
per la basa la teoiíadelSrï Romaní, essent en conseqüén-f
ciai manifestaT antinòmia y ric produhidà per la perspídacia caüsística, síno eh virfü| ^e I' exercici d'ima veritable
exegessisy entre 'Is articles 12 del Códich y 5 dp la

dich, ja que H 63 encapaí que en son número segon fa reerència à la pàtria potestat materna, no succeex lo mateix < .
en són núrnèro primer, qtrairdiu quepodra\s dona sense
licencia de son marit ilftfe1ÜM!$S)$Muftlrí ^l n Q P o t
VALOR OELCÓpfCH CIVIL
ésser considerat de mera referència à. Ja contractació de
parafernaís, ni à cap altre ifls.}ii!t«çió, jurídica,.desde- '] np,meht qu' estableix Ió principi general de-que la mul'er, à
no jesser en los casos y àB les7 limitacions establertes per,
E^^o^re ^içjç-«pN;l dret, català dçyant lo Códich
a Lley, nó pot fer cap-atítejurídich sense lahllicencia ,de ..
Civil «'pubÚcitenJ' últiru nombre d' àquqst setmanari, yàY
on marit. Article en aytals termes concebut no*e3: article •
rem aludir, encara que sense conexerlo directament, al fade referència, sinó qüe al contrari à h' él·l hauran de refemós tirí^all Segut à^tà' |>lcí,ftïàr dtíl exlmi > ju*isconísült don
rirsfc altres, sinó èxpressament'al menys implícita, tíóm Ió
Francisco Romaní títòtai: «Concòrdanci^derartíçüló 5 de
í3?7.i que.es una aplicació eri.matèçia.de parafernaís "dels
la Leyidje?gases>de iiirfa,l·/l4yoàç,}$$és cqn ejj, artículp
articles 60 y 61. '/'
\""'''''""'
•••'">•
!
12 del CóÜigO'Dvrt y sias anexo's y Refutadón de las opi
Tampoch à nostre entendre son preceptes que pugan
niones.jjef ^^^el\Tri1^u:i^a|''Strpreinci'dç Justícia declatenir entre nosaltres fprsa d'obligar, los qu.e 's contenen
randcj.pb^igailp/tapara Catalufta la Instiiüción del Consenia secció segona del propi capítol i. r , ab ,1' .epígraf de
jo de Família.» Àytal circonstanciay lo fet d' haverhi ert
«Disposicions comuns à les dues formes de matrimoni,»
lo repetfc ópúseol, à nostré pobre entendre, algunes afirdonchs resulta violent admetre que uns articles que reglamacions y apreciacions equivocades, nos portan à agàlar
mentan los efectes dels espónsals, • lós de certes prohibialtre çop la ploma pera intervenir en .aquest debat pera
cions pera contraú're matrimoni y- lo consentiment qüepet
Catalunya de t-ààta trascertdénéia!
par';t de certes persones sol precedir d la celebració del •
'N$obstant, potser,no ho Éaíiémsirío fos tanta y tant
matiimoni, ó sia dos requisits que lo ooden precedir (no
ben adquirida la; reputació científica de son autor;/ donchs
essent indispensable 'I de la llicencia pera qüe vafça" 'I
moltfssimes vegades y segons de la autoritat de qui prO-5
virfcle), sien considerats com desenrotllo de la Basa 3.° en
tò tjue se leíereix a les formes del matiimoni, y per lo mateix com aplicables als terriloiis de llegislació foral, quin
afirmacions, pèf (CQnvencjíprjà'íé;y, gratuïtes 'que. $Téti, seíise
régimen jurídich stgons I' article 5 de la.Llçy de Bases
deturavse à" subjectaries à la més lleugera ctítica.: .
n
tjafdegut quedar intacte, íçta excepció s,olzatpent de lo que
De#íéfetarà, aii«rriínsíliàmént, del ésttídidel ópiíseoló
is referexi a les fornies de matrimoni qu' admeti y jçguli '1
llibre del, Sr^ Romaní (quines obr^s són tóf.ès pera jéssèr1
^üich y d' aquelles prescripcions que deteímjnm los. eestudiades, miljor q ^ p è r a 4s3^r,\lçgides) es, forsós . dedufedtes de les llcys y dels estatuts y les regles generala pehir qu' aquest Sn entén qis' entre I' article 5 de: la Lley de
ra ülur aplicació. Los articles que comprén^aytal secció, de
Bases yÜfi ír del CÒdïéh IGivïl, no sòlzàmént hi ha arrttoca|>
manera poden ésser invocats à Catalunya, dél momentnia y acort en quant.4;^a Wjb^nçio^.espetit que Is, ïnjorguiï tots ells poden perfectamcn't existir, ja ab les fornies
ma, sinó que, ademés, la concordancia entre elis. hi:es en
deimatiimoni que '1 Códich t'egíamenta," ja ab qualsevol
de 1a llètía.
::
d'|altres y de qualsevol modo ïegulades; ço és lo mateix,
qujs poden subsistir ab independència de les formes de
criu d' una manera molt clara que solzament sçràn dispomatrimoni.
,
'
sicions, de genera! obsenvanciia de les compreses en ta-Códich CMl; àqtíelíèsdtíe-'is dictW pèràMò desenrotllo *fe • la
i Per altre banda, 4'< apliearse 3 Catalunya aytals arti- ,u
Base ,3^, .r.efejr^ta.leSj^r.raes, def .rnatrunoni, y les cqtnplès y no la Lley de Pissens patern, per la que entenem
preses en lo títol, preliminar en tot lo que estatueixin reshem de regirnos en. lo pertinent :í,Ja llicencia qu'..h3ja4,^e.i,.,
pecte1 ítíSf'éfcctb rd^'lés1' lléyS^tíels- estatuts y les ; regles
precedir al; matrimoni,ítesultèriajl' àbsaüdo de que * ,'\ 'ÍSQ-S ,>
generals pera sa aplicació, L article 12 del Codich, que
iCóm res^ldrefa? En lo senitít qu' indicírem en .nóstrs dich Civil, en forsa y virtut de son article 45 queíprohi». .
constitwciwwlment no pot ésser altre cosa méa que la fidel precedent articleiçci es, en lo de que no deuoerti conside^ beix lò íttatífmoní al m^ftor'a'íétàtWeése^lfieencia de les
à ^ í f j f ^ d e l à ' I J t é f ' c ï ^ à d ^ rnantertint àb ell la rar.secom disposicions aplicatíles à no sal tres" totes aquelles persones à quines correspon-donàflàï -establís Unadesit
^ ( j^r J ^ai.,es^ ! redactat: de ay|al màhe,?a que, encara que vinguin compreses en lo referit- títol 4.*, ?i- guaitat decret énfrjé nn.taslellly^ úrF català pèï- éxèmplév
que, pera sabcrse si 's conforma ab lo disposat en lo refe- ;Cusin una;trajosjjressió alnata^al desenrotllo de la Basa essent comes diferénta à Castéïía y'í Catalunyar !• époéa'"
rit artéele-Sr se-ía «eGes9ar+-4o-e»am«» éte-totes4e& disposi- -3.f eW lo tekr€fít•-& les'fcwmes de matrimoni, donchs, de d'í arriyar a.la majorètat^s anys [y'.' '2$ "respeCtivàfrrént),
cions compreses^l·JptJBj.WW&1XÍ& : WJte*& lo mo- nd ésser a^í,;r^u}ta.rià 1' àbstrrdo incotnprenésible dè do-; nú obstant y ésser lo pens^rnent 4el ljégíslàdor, tom ühiçh
ment que després de dir que son obligatòries en -totes les nafse al article i2tdel Códíeh* Civil, aplicació preferent .al comprensibley lq,d' unificar.-Si |o llegisladop.;haguts volprovíncies del ^eJj^Jsg^posífiMnSjdj^í-tílol ;f^jliminar 5 de la Lley de Bases, abtothi haver sigut 1' últim ex- gut que 1'article 45 fos de general observancia, én compen lo que determinan respecte los efectes de les lleys y del pressament (ífctat pera fíxlrfa situació del dret foral 'de- te: de les paraules menor;d,' etat, hauria usat les. 4e menor
estatuts y*les regles generals pera sa aplicació, anyadeix vaínt lo: Códiçh Civil, y de no; poder ésser lo primer, res- d e t a n t ? ' a n y s . - . - . - . - . : ; •••• • • . ' y - n u - . - . .;..;•. , > , : . • ; • ••.'..;.;; . ftv.
que: «també ho seran les disposicions del"títol 4-t> llibre pecte à sa intenció ó esperit ^ue 1' informí, més qu' una rer
Si '1 Sh'Romaní no tingués un concepte formatj-imillpr
primer.»
'
"
•
producció d' aquell. En aquest sentit comensa à decahtar- delqüe 's m'éVéíxéh',;déls üriitatistès espanyorlsj que quan
iJ
Ara bé; si en lo m&tatttitoi S* bi troban articles que se la jurisprudència. Àb lo dit, creyém haver d;.mostrat ,no pòdeh causar'als'térFitòtís àfo?àts uha ofensagravepro<-,.;\
1
de cap manera poden < yéer c^r&pderats com desenrotllo de que '1 Sr. Romaní s equivoca al apreciar lo contingut del curaii de totes maneres terirlòs eri unà cos* ó alWe y; perla Base 3-&, per regulai s mes q i ï l i l ò r ^ ^ | | matrimoni, e- títol 4.* del llibre i.«y per haberli passat desapercebueés al- 'jutíicarlos ab ajló que constitueix son especialíssim mode»!
1
iectes jurídichs produhi ?, plr aguest, | K ^ Í d a que la con- gunes de les seccions còhipreses en dit títol, com la quin- d'i e?ser, fent, segoiïs'grafícrd èx'pressió'de nostre Guirríéíàv
tradicció, en quant à taínà6ri{É|^ « f la lletra, no pot ta del capítol primer quin;epígraf hem transcrit, y altres no «la feyna del lladre que 'n'stíorofea tot èri mitj dé! caessef més patentWrHafflié?émg''àrtírfes 5 y 12 de la qüe tampoch poden ésser considerades d' aplicació pérà vrní ral, sinó la feyna perfidiosa del corch que rosega ahir,
Catalunya, corn la quarta del mateix capítol 'que regula avuy y demà la viga fins que la casa 's desploma,» ní>
Lley de Base# y derÉtól.cft Civil' respectivament.
Lo Sr. Romaní te íà pretensió de demostrat, ab molt los drets y obligacions entre marit y muller, ço es, I03 e- hauria 4ben segur.idefensat ab tanta, bona fé al Govern de
dels Madrit:y>à k Comissió de Códichs, secció de DretÇivil, en
sana iqtwíçtó $ejis dubte, que no hi ha antinòmia de cap fectes civils del matrimoni ea lo relatiu à les persones
1
cónyuges,
en
quina
secció,;t^ae
semblà
éssei
.
la
que
més la obra de desenrotllar en un Códich Civil la Lley de II
classe ç ^ e t' article 5 de la Lley de 11 de Maig de 1888
tingué
à
la
vista
lo
Sr.
Romaní
ai
escriure
son
notabilíssim
de Maig d-é 1888.
y '1 ïj?$ü Códich; ó sia que en lo títol 4.» del llibre u no
opúscol,
s'
hi
troban
articles
que
tenen
més
significació
y
Recordis abqüin empenyo volien nostres enemichs d'
s' hi troban disposicions que realment y veritable signifiquin una fragant transgressió à lo terminantment establert més valor que '1 d' una pura referència à la pàtria potes- avuy, que son lòs matexos d' ahir, que subsistís en sa reen aquell repetit article, tundantse en la consideració de tat materna, al Consell de fà,milia ó als bens parafernaís dicció primitiva [' article 15 del Códich, no obstant y sig-<
que pretextantse haverhi en lo títol 4.' del llibre 1 .r dispo- com, per exemple, Ibs articles, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 nificar la desaparició de ciutadans aforats y per tant ta
sicióriè no referents à fes fornies del matrimoni.com sia que 63, 64 y 65: per manera que solzament trobem en aquesta destrucció del impròpiament anomenat dret •forai.'qúe '1
poder llegislatiu manava respectar, y així nó semblarà estotéà'elléà tèneri sotf desenrotllo cti' títols separat J y ab àr secció 1' article 66 qiiè pot ésser considerat de pura refe
moríía afe les Bases declarades d' aplicació exclusiva als rencia à altres parts ó institucions reglamentades en lo Có trany que 's preocupessen d' induir,af menys en lo títol 4.* '

segons lo llibre de 13. Francisco Romaní.
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llibre i. r y fins en lo mateix títol preliminar, articles que
no haurían de esserhi, si fidelment s' hagués acatat lo
prescrit d* una manera categòrica en la Lley de Bases;
donchs que per més que aquestos no pugan prevalexer
devant d' una interpretació recta y sancera, com afortunadament comensan à dedararho lo Tribunal Suprem y la
Direcció General dels Registres, ab tot los despossehidors
de la nostra personalitat, pera sembrar la confusió en nostre dret molt poden, y ells ho saben bé, esperar de la judicatura, qu' allí à Madrit pera tota Bfepanya confeccionan,
exigintli en 1' acte de la oposició tant solzament lo conexement del dret per ells anomenat comú, ab algunes poques preguntes de dret íoral.
En altre número nos propossém demostrar que també
en lo títol preliminar del Codich s' hi comprenen articles
que de cap de les maneres poden tenir aplicació a Catalunya, un dels quins ha sigut indegudament alegat per lo
Sr. Romaní.
K. SAGUER Y OLÏVET.

FÀ VERGONYA
La qüestió dels Tratats de Comerç concertats pel Govern ab varies nacions y particularment lo projectat ab
Alemanya, es d' aquelles que per la munió de interessos
que tooan y poden afectar no es possible tractarse de qualsevol manera. Solzament aquells que n' hagcn fet un estudi detingut, y que tingan competència suficient, poden
formarse una opinió il·lustrada y ÍXÓ encara ohint y pesant les rahons que donguin los diversament per los matexos afectats. No es donchs una qüestió abstracte que degui tractarse d priori, ni ab lo punt de vista de teories económiques absolutes; sinó una qüestió pràctica, de la
quina dependeix la vida y '1 pervindre de gran nombre
de families, que interessa al treval' y à la fortuna de tota
la nació, y l'interessa tant mès quant en aquest punt un
disbarat ó una equivoeació porta conseqüències sinó impossible difícils de corretgir, ja que 'Is tractats son un
pacte entre dos nacions,pacte que no 's pot desfer fins acabarse lo plasso fixat ó sense la voluntat concorde d' abdues parts.
Per axó nosaltres, sempre que directa ó indirectament
nos hem ocupat de aquesta qüestió, sense may tractaria à
fons perquè no tenim competència ni 1' hem estudiada pera poder ferho, nos havem concretat à fer ressortir sa import ancià, ó combatre la precipitació y 1' esperit d' escola,
tant en lo Govern y en lo ministre qu% ha confeccionat lo
tractat, com en los que lo contradiuhen ó apoyan;à evidenciar qu' aquesta no es ni deu convertirse per ningú en una
qüestió política, ni molt menys d' amor propi, y, per fi, à
recomanar à tots los interessats d' una manera directa que
no es bó ni profitós extremar ses pròpies conveniències
sense consideració a les del pròxim, y que, en comptes d'
intransigència y passió,lo que en aquest punt convé es armonía y concòrdia seguint la màxima de que: *lo que no
vulguis per tú, no vulguis per ningú.»
Per axó també al contemplar lo qu' ayuy passa à Catalunya y principalment à nostre comarca respecte del
tractat ab Alemanya.no poguérem menys de dir ab plena
convicció: «Fa vergonya; ningú mira mes, que lo que à n'
ell li convé y ' l s uns pels altres^ nos anirem arruhinant
tots. L1 intransigència ha arribat al punt de que en lo
meeting de St. Feliu no 's permeté parlar à un individuo
de la Lliga de Catalunya de productors que hi havia anat
expressament.»
Y avny, po$ant ben bé los punts sobre las in», tenim
de repetir altre vegada: fà vergonya.
Sí: fà vergonya, qu' un ministre lliure-cambista s' aproflti de sa interinitat en lo ministeri d' Estat pera concertar tractats de còrners de qualsevol manera.
Si: fà vergonya, que '1 Govern, compromès à durlos à
bon terme, fassi de sa aprobació una qüestió de gabinet,
una qüestió política y fins provi de fer pressió en una comissió del Senat.
Si: fà vergonya, que 'Is industrials perjudicats se reunexin à Bilbao y tractin ab menyspreu y sense conéxerles ni consultaries, les indústries pel traotats afavorides.
Si: fà vengonya, que 'Is industrials tapers afavorits pel
tractat ab Alemanya, tractin ab menyspreu y sense conéxerles ni consultaries, les indústries pels traotats perjudicades.
Sí: fà vergonya, que l'intranzigencia arrivi al extrem
de negar 1' us de la paraula à un industrial no taper, qu'
havia anat expressament à St. Feliu pera pendre part en
lo meeting.
Sí: fà vergonya, que en comptes de buscar en 1' unió
dels esforsos de tots la consecució de lo que à cada hú convinga, se busquin pretextos d' amor propi pera combatres y motejarse.
Si: fà vergonya, que no s' agrahexin los trevalls y la
bona voluntat d' un diputat à Corts à favor de 1' indústria
tapera, solzament perquè ses conviccions no li permeten
votar lo tractat ab Alemanya.
Si: fà vergonya, qu' uns y altres hagen permès que
's desnaturalise lo sentit de ses manifestacions y de sos
desitjós, dexant que 'Is politichs de professió se n' apoderessin y se'n utilisessin.com ha succehit, entre altres
puestos, à Tarrassa y à St. Feliu.
<>Es 6 nó veritat que ningú mira més que lo que à n
ell li convé?
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éL' apassionament no ha arribat al extrem d' entregarse fins al diable, com se sol dir, si cregttéssen qu' aquest
havia de fer lo miracle de ferlos sortir ab la seua?
F A VEEGONTA.

J. B. y S.

CRÒNICA
EXTRANGER
La setmana qu' acabem de passar ha sigut de desgracies. A Hong-Kong, China, la peste"bubònica fa estragos
horribles; en un sol díe moriren en la citada població
2,000 atacats: à Cardiff, Inglaterra, hi hagué un explossió
de gas grissú en la mina anomenada .Albión quedant sepultats més de 200 obrers; y à Sant Petersburg s' ensorrà
'1 palau Orlani occaasionat moltes víctimes. Però lo que
ha causat més sensació ha sigut 1' assessinat à Lyó de
Mr. Carnot, president de la República Francesa, assessi
nat produhit pel desgavell "moral de la societat present,
que ha fet del crim, y de 1' estermini pera certes intel·ligències exaltades una arma de regeneració social. Un
crim tant exacrable hauria de fer obrir los ulls de tothom
y sobre tot dels governs, no ja tant solzament pera pendre les providencies qu' imperlosament demana la defensa de la societat, sinó pera veurg de corretgir y atacar
les causes del mal en ses arrels, causes que 's trovarian
en lo desenfrenat egoisme y preponderància dels interessos materials, que les modernes Heys polítiques atian y
afavorexen.
La sensació causada per 1' atentat ha sigut gran # à tot
França y à tot Europa, quins governs s'han afanyat tots
à trametre à la nació francesa lo testimoni de sa indignació y de «on condol; haventse conseguit dominar 1' agitació y los disturbis ocasionats, sobre tot à Lyó mateix,
pèl fet de ésser italià 1' agressor.
Reunides à Versalles les Cambres franceses en Assamblea, convocada pel president del Senat, han elegit president de la República, per 451 vots, à Mr. Casimir Porter.

ESPANYA

'

Se pot considerar com un^fet la pròxima clausura Je
les Corts sense aprobar los pressupòsits, ni Is tractats de
comerç. LA manera d' obrar del Govern axí ho abona,
donantse pressa à fer despatxar les lleya que creu indispensables pera sa vida desembarrassa Ja en lo que pot
afectar certs interessos ó la marxa econòmica del pays.
S' ha aprobat ja la lley de Tresoreries, ó sia 1' ampliació
al Banch de la facultat de cobrar les contribucions, medi ant qu' aquest adelantarà al Govern diners per anar tirant. Estant enllestits pel Congrés y ho estaran aviat pel
Senat la Lley contra 'Is atentats anarquistes, y 1' ascens
d' un pich d' un gran nombre de militars al oàrrecb superior, essent de suposar que lo que costi al pays lo salto
del tapón aqueat s' ho estalviarà d' alarmas y trifulques.
Per fi, se donarà autorizac'ó^pera plantejar certs gastos
de guerra y altres que sembli que no tenen espera; y mir
nistres y diputats y senadors se 'n aniran à passar 1' estiu
à fora. Aquesta setmana 1' esbalot ha tocat al Congrés ab
motiu d' unes preguntes fetes per un diputat antillà que va
dir,entre altres coses,que desde Madrit no 's poden fer bé
les Ueys pera Cuba; sentirho, horroritsarse, increparlo y
cridar va ésser tot hú; lo president va rompre dos ó tres
campanetes y,à la fi, va lograr restablir la pau y quietut
entre 'Is Uegisladors, sense necessitat do posarse '1 sombrero. Del jocb, y dels diners de 1' esquadra nos quedarem com estavam y sort encara que pel costat del Marrok
la cosa marxa bé y cobrarem, sinó tot, bona part del primer plasso d'indemnisaoió per lo de Melilla.
—Lo meeting dels comerciants y consumidors de Madrit à favor d' En Moret, va resultar un fiasco; y axó que
diuhén los diaris que va tenir tota la protecció d' alguns
personatges que entenen molt en organisar manifestacions ruidoses y efectistes. Com à conseqüència, lo president del Círcol de 1' Unió mercantil de Madrit ha presentat la dimissió. La falta de manifestants lo và omplir lo
Sr. Fabra y Floreta, representant una colla de cents mils
partidaris del traotat ab Alemanya; {Llàstima qu' are no
s' estilin los diputats per acunralaciò, que no hauria de
regruar tant 1'acta de Geronaü
'
—Suscrit per En Franoisco P i y Margall •' ha publicat lo manifest-programa del partit republicà-democràtich-federal. Es un document, ben escrit y notable, de
tendències molt radicals y que ' • proposa contribuhir à
la resolució de la qüestió social, regonexent qu' aquesta
avuy s'ha imposat sobre la qüestió política. Qualsevol
que sia lo judici que 's formi d' aquest document, es precís regonexer que mostra enteresa de conviccions y fé
política, circunstanoies dignes de consideració j de respecte, sobre tot avuy que la majoria dels partits politichs
no saben ahont van, ni lo que volen.
—A Asturias també hi hagut una explossió en una mina qu' ha causat moltes desgracies.

per 1' Arcalde y ab assistència éfe" onze regidors, comensà
la sessió llegintse 1' acta de 1' a^ecedent que fou aprobada y firmada. Se prengueren los'següents acorts:
Aprobar varis comptes^- y -Jfc distribució mensual de
fondos.
Haverse enterat ab satisfacció d' una comunicació de
la Comissió d' evaluo, donant conexeuient que la riquesa
urbana d' aquesta'Ciutat tributarien lo successi-u à rahó
del 17'50pèr 100 pera 'l· Tresor.' '
< ; ' < • .Donar un permís d' obres.
Quedar enterat d' haverse Tetornat-te -dipòsit- alempressari del Teatre. ' ;
"-':;- •• <:-'T -r; /~, ; r
Suspendre la sortida de la Comissió qu'havia d' anar
à Madrit, per haverse! resolt dos dels assúmptos pendents
y estar à punt de tancaïse les Corts. -..,.
!••••..-:.••.*•.:
Que 's pintin los ponts metàlichs d,e 1» ciutat.
Y que per 1' Aroalde se.,fassi present à 1' empresa de
les aygues que si no dexa com correspon 1' empedrat dels
carrers, qu' hagi hagut de axecar, 1' Ajuntament, ho/farà
à ses costes.
Re produhim en. aquest-; número 1'; interessant .trevall,
publicat en La, LeaïtaàkeWÇWk&f
AQ G í ú i o b ^ e r N' Agusti Cases, sobre lo! niófiumerit'* megàÜüclr títhnament
descobert en nostre comarca y donem à dit Sr. les gràcies
per havernos permès acompanyarlo de la representació
gràfloa del expressat monüméntí " '" -~ " * -*-•••
—Hfein rebut lo Cartell de premis pera^^ejétàmen qu'
enguany celebrarà 1' Associació Literària de "Cterohà, qtía
procurarem insertar en lo pròxim número.
^—Agrahim al Sr. Figueras 1' atenció que ha tingut en
remefrers un abono de 24 ampollas frappé. En la cFrigprífica Gerundense» trobaran nostres llegidors gel frèsoh
y trasparent, que poden proporoionarsé ab ampolles à 10
rals un abono de 24, ó bé a.b tnjssos à ral el kilo.
f
~-Han arrivat procedents de Hpstalrich y Barcelona
D. Enrich Martínez Dalmau, ex-dipositari dé fondos, provincials, ab sa Sra. yfills'.
"
: .;
—Eh Joseph Morató y Orau sab' mellòi* que ningú la
satisfacció que havem tingut ab motiu de ésser premiat à
Valls. Are que altre vqtya es premiat ,e,n lo certamen, de
Tarrasa, ab une distinció çonsembíanCà la de Valls', lófélicitem ab més eslusiasine què àílavores, desitjantli nou»
llorers en sa carrera tant brillantment comensada»
—Lo die 26 se và celebrar à la Diputació . la subasta
del primer tros de la carretera provincial, número primer
del plan aprobat pel Govern, que comprèn desde Banyoles al poble d' Esponellà. £' adjudicà provisionalment per
haverse presentat postura inferior, en ug,e,s JLO.POO pesse-tesa} tipo de subasta, ignorantse sj. à Madrit n' hi va/hia-V
ver alguna que millorés les condicions. De tots modos nos
felicitàrem mtiítissim de que les obres 'pugftn comensar
aviat.
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—Lo. dilluns, se yegéen judici oral d^causA 4;els asses?
sinats de V Armantera,,essent çondempnat ai inòrt lo prooessar Joan Galceran. Àí mateix'temps se veya també
èn judici oral à 1' Audiència- de Barcelona la causa per
los criïftsde Castelldefels, havent també lo Jurat condempnat à jnprt al processat.
.
.
—ïja Lucha s' ha sortit de test perquè, després d' ahveïnoà-demanat que parlessemelar, li vàl"em dir que tenian del catalanisme un «orieepte m©3,t diferent los- perio?.
distesque copran dels.periodiste» qug•• jpagctti. Ab aquest"
motiu té 1' atreviment dè parlar dè d,ignitàt y d' educació
y fa semblant d* àmensssàrnós; iHúy,"qúinà^ por!
—Lo distingit advocat ^y convensut catalanista' don
Francisco Romaní y Puigdengolas^nos ha enviat l'.opúscul legal à que fan referençiaí.lo:s jirtiçles cl' En Emiji Sa*
guer, que venim püblícaíiï.
Lt agrahim
molt la atenció y
li donénl les graeieS. ! : '
• "! ;= v: .-•;
.; - ;
—Ahir va morir ofegat en lo irio Ter, e& lo, llooh conegut per-La Qorga d' $n Brú, un-assistent, qu' havia anajt
à banyarse. Es trist que,desde, fa molt tènips no 's passi
cap any sense que s' hagin dié registrar Víctimes ocorregudes en dita gorga. ^No podria busoairses ta untanera d'
jarrasa,rla,y feria desaparexer, ó quant me,nys de posarhi
algun avís ójSenyal que denunciés loperill? Seria un servey huinanitarí qúe tothom agrahiría'.
-^-Péï lo i36n&té Catalanista de Gèvonay sa Comarca,
s' està preparant una. exeursig à Rouianyà ab 1' objectei.de.
visitar lo monument primjtíü dèsecibert en dit poble. Sembla que 1' excursió serà niolt animada per^esser mòlts loií
los
soois que's piwposan oonèorreht.; * ' -. '

Un Monument MègàHtich

CATALUNYA
Se preparan meetings sobre 'Is Tractats de comerç à
Balaguer y à Gerona, organisats per la Lliga de productors del Principat de Catalunya. Ahir se 'n va celebrar
un à Manresa.
—Ha produhit sensació la detenció d' un subjecte que
's creu tenia '1 propòsit d' atentar contra la vida del governador de Barcelona, Sr. Larroca.

Oficials.
Butlletí Oficial del 25 de Juny.—Anunci de 1' Administració d' Hisenda, de 18 do Juny.fent à saber que per terme de deu dies comptadors del de la publicació en el Butlletí, estarà de manifest en aquella oficina la matricula de
la contribució industrial de aquesta Ciutat per' el pròxim
exercissi de 1894-95.
Circular de 1' Administració d' Hisenda,de 21 de Juny,
anunciant lo repartiment de cupos per riquesa urbana que
han de satisfer los pobles que no tenían aprovat sos regis
tres fiscals fins lo 15 d' Avril últim.
Ajuntament,—(Sessió del díe 25 de Juny.)—Presidida

Ab tot y ésser conegut son nom-, malgrat las visitas,
que deu rebrer en lo temps de la pela pçr part deia que
van en busca de rusquers; per més que hi puje algú de
tant en tant mogut per aficions cinegéticas, Romanyà
queda enoare bastant ignorat baix lo punt de vista del

3
excursionisme y es Hàstima que aixÍB«4fa. quan té condi»
cions^qj!^ ' t façíaitt'ecki·ble s€ft {be# ...vayjats senjfts. Los
costa amunt, embòlcaj|an,t ab son mantell totaslas' èstribaoiqnB de Jamontanyíi jr comunicant' severitat al puisatje ab lo fullam veít-uogueoli dels .sjurep. Qua-u dtspréa
d' anar bon rato peï<eflrriola<de regulíM,1 pendent y tenint
devant unhorisomoircuDécrt fs' arriva, per fi, al poble,
llavors pot fabeíaraslais'hrta ím.Un,, quadre inmens, del
que la Costa d' en Alou, hont blanquejan los de3monts y
terraplens del ferrocarril, en,forma '1 primer terme, desenrollantse en lo Segon ftÉ'plànàj etii-qoe, entre innúmers
pobles y veynats, s' hi oviran Cassà y Llagostera y que
sols limita à considerable distancia un cercle ,de montanyas, cP íhV)&*6l|feisari la; sUaéta gíga.rïtina. del -Montseny. ^« iobi^éOr^ted' u&A% fqoascjtíi^al voltant de la
rectoríay àdoswftfeà ri' aqttè»tà; oortespónent -al centre
d' aquell conjunt senzill, s' hi aixeca la diminuta iglesia,
precedida deLce^iça^pi'j eor»s«dAj ç»r un,p cloqaer de
grisencas pedrW, t'ontls? $fifllj£f cura, èi)a dmïgü fidel
de las ruinàs, à íàs'quo dohd <T adrtgàlTdel seu àmtft.
Y si pochs SOR los que admiran ó han admirat la Naturalesa desd/ aquells cims, menys aon encare los que hi
han reparat las petjadas do la Historia, la poesia dels recorts.
'•"•:
Opina '1 Sr.Pel],*, en un.tjre.vall qu' acompanya à 1'
obra, que tot ampürda'nés deliris conèixer, qüe se fa convenient 1' efWdidfiíJa; Historia per ,conaarcas.,.Aplicant
parescuts arguments y limitant la feyna del investigador à una sola p^laeió, mouria'<s llavors 1' activitat d'
aquest per un camp estret, mes que no serià obstacle pera que 1' amor à las cosas, que més d' aprop se veuhen y

quela^à àjaPs ^ c i i f ^ ^ i l ^ 1 1 ? ; ^ ! : ! ^ ^ » ! ^ 8 1 ^ 1 à
descubrintébts, que^pOT^W'toajlr universalitat' del <revall
no lograría obtenir 1' histoi?radqr de lattcomarca y que serian no obstant materialjJ)ïejéÍQSos,.qae son talent no podria rebutjar. Se posaria F amor patri à contribució de la
Historia y-isíeníqüesíSonc'èpté qtó.resultaria, í mon
entendrer, cu/jo9Ítsipa,la; monografíai en que, una mà
perita descrigues las vicissituts passadas en lo reco patri
de Romanyà y- que se revelan à primera vista à qualsevol perkótía de" mitjans coneixèbénts ab sols considerar
las reliqnias,lqué?de líttnyanas y distintas centurias arreu
se veuhen» Casi. bé.tot lo que resta es fragmentari, mes
no deixaria per això d'imposarse à la inteligencia del arqueólech y à la iigRÍ|ta$gfflfli de^<|^ los qu^ 'p çqmplahuen
en reoonstituir pàssacnis épocà's.^Lalradícié oral, los papers particulars de cada propietari y 1' arxiu del Rector
donarían fé de la relativa antiquitat, àixis dels íBtÉoS -*dí'*'
aqueUa'ftftau, com 4è laiexiatencia de casas aplegadas al
entorn de la Parròquia. Ab la- historia del monestir de
Sant Feliu, tant lligada ab tota la comarca que '1 rodeja
y qu' en gran.pàrtiseDyoréjavíi,, no sol3 se remontaría F
origen, d& Romanyà à través dels temps mitjevals, sinó
que demostraria 's ja paífajri^eiit sa^ existència en la segona iney tat del segle de;é y los documents escrits, que
pera tal assea-.c^ó, podria^ aduhivíie, atúfian confirmats
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coneixia tothom la Barraca d' en Dayna, ningú s' hi ha- rriss'S y" en"- <ítgBnaífty%ia do pedra. ^Son aquestos datos
via fixat ab 1' atenció que 's mereix. La Irudició, la lle- huiicieuts pera quo pug-'i í' arqueólech fixài* "é"pÒ"ca? ' L·lí"
genda y la superstició no s'havían complagui, ooni tnn- tasca es niés que difícil y-aéúl"p?rètehïif enjpSfedrerla, però
tas voltas succeeix, en adornar ab son màgioh prcsifigi a- adrjelent IOTS períodos ab que s' l·ii vo!g.ut.4iyi4iri«-W68 óu.
quollas pedres j olilidadas, lluny dels cauim* iraiizua^. iiieiiyb v ^ i t i u e n t j ta, jtreiiisjioriíi. y q ü a u>càq"Ü| ^taf|a« C|o i
lu mateix que '1 i estant petlregàni de la montanya, no 's nológícas, niarcan ^raus de progrçs, pot síiltarse ab tota
fa eslrany si ningú en resava y si '1 folk-lorisme deixa- seguritat per ^abïçA& la época.,paJcqlíticaTy penetrar-ben
va d' ésser aquí lo precursor d'e 1' arqueologia.
avant en la neòlítiCarAixfs ho aeitiosh'«fílï»1Ffagtóent de
Sortint del pobïe per un camí que tira aproximada- silex de color negrench, polit ab es mero y presentant en
ment vers sol-ixent, passant proper d' un arbre colossal, los costats de lai geva llargada un itall porfectíiraent defi(1) després d'un quart de caminar per aquellas alturas, nit y trevallat. Tenint pïesent que eontiriuïívà fas seVas
s' arriva à la part més elevada d' una ondulació del te- evolucions la indústria de la pedra, una volta ja en us los >
rreno, hont los suros deixan veurer entre sas brancas la metalls, es probable que 1' arqueólech; Experimentat descosta llunyana de Palamós. Lo bosch s' extén allà per oubrís, en aquest fragment, un exemplar ooetani dels
una petita expldtiada y en la part N, de la mateixa, de- primers instrunients de bronze, tnes pera 'Is que essent
safiant las dotzenas de segles, que sobre d' ellas pesan, més lleohs en 1' assumpto, no podem «ndinsarnòs en prese destacan dretas unas y tombadas altres las pedras del gondas disquisicions, un informe tros d' aquesta matoria*,
vetust monument. Constituian aquest una seria de llosas qual pristina forma es impossible endevinar, ve à àpàv^
planai, de regular superflòie, disposadas en cercle é in- tarnos tota classe de dificultats. Ademés, la cremació dels
mediatas 1' una à 1' altre, no deixant entre ellas solució de, çadavres, que sembla haver estat costum ó rito; durant la
continuïtat, sinó en la part, que mira al S. E. Lo cercle edat del bronefe, vé també, confirmada à, JRonianyà per
aixís fornint'medía-rin1 radi de 5 lii m. y en la obertura varios ossos carbonisatay calcinats gH,er,del interior del
mentida coraensava un camí cubert, que seguint Ta" di- monument s' extrauhen.
recoió d' un diàmetre, penetrava fins més enllà del cen^
L'ós fragments cetàmiobs potser donaríanllochà íjnés
tre, hasta assolir la llargada do 6 Ifi m. Quedava tancat dubtes, puig mentres s' en trovan de fabricats ab terra
lo corredor en sòn up.il per un sol blooh de 2 m.i' 4'- am- grollera, plena de granet8;#&i**ra y.mal cuyta, en hi ha
plada, origiïianthi una cambra, qual superfície passava també un qu' altre de color uniforme, de gruixaçia igual
d' un metre quadrat. Las vuyt pedras per banda, que te- y ab petitas ranuras paralelas, qne posan en>£Yidençia T
nia eixa galeria, totas se veuhen encare més ó menys a
acció del torn. De tots modos cap dintre lo .pp^sible qü':
partadas de la posició vertical y tren.cada per la meytat existissen ó se fabriquessen los primers, en la època,
una d' ellas. No succeeix igual ab las que, fent de sostre, qual major avens maroanlos segons. "
guardavan posició horisontal à sobre de las primeras. D'
Posteriorment s' han descubert, segons'notàcias; unas
l&llas en quedan no més que dos, per cert, de las més puntas de fletxa, qïïe no deixaran d' estar >en- armoni^ ab
grossas y entre las que jahuen per terra, es fàcil endevi- F altre tros dè silex. Potser-se'fer àn encara ?alfres trovanar, al menys en una, la part que li havia correspost en llas, gracias aLzel-d'el propietari, qui va obrint ab conlo conjunt.
'
> . ciencia una excavació, però basten y sòbratt las fetas y 's
Sembla avuy ja provat, un cop abandonas las teorías, basta y sobra í ínòiïuíiiént tot sol pera revestir una imque 'Is consagravnn & Usos purament hicràtiohs, que portància, que ho tenen, à bon segur, la major part dels
molts dòlmens y altres monuments megalítichs estavan prehistòrichs à Catalunya existents; que '1 fa digne de la
completament cuberts de terra. Si bé no es probable qu' visita dè las societats y particular^, que per la; historia de
x
aikó puga a'ssegurarse en tots los estudiats, contitueix, la terra s'interessan y què deu excitar lo talent à > algun
no obstant, una suposició més llógica, tractantse, com se arqueólech pera esTudiàrio científica y extensament.
Es d' esperar qu' aixís siga y qtte;'ín éàpíga la-honra
tracta, de càinaras sepulcrals y lo monument de RomaL
nyà, potser resulta un argument en favor de tal teoria. d' haver e'ssat un dels 'primers en donar'Fq 'à conèixer.
^
.
AGUSTÍ CASAS.
En primer lloch, 1' interior del.recinte circular es plé de
;
(De La Lealtad, de S.'Eelíu d©-Guíxols.)
terra; arriva aquesta en alguns punts no molt lluny de la
la part superior de las pedras dretas y forma un pis sensiblement tue3.alt.que '1 terrono exterior. Sí so nota, adeSecció Eeligiosa.
;
tnés,' que la explanàda on que '1 monument se trova es
1
una mica més elevada en'ia proximitat del mateix :y si s '
SANTS DE LA SETMANA.
obserya per^Étí»^t«> ^1» còdols, que forman cerclo, no •
;
en hi Ita nn sol, qn' Í^E^.:Jnclmat vers dintre, però tii^
Díssapte, 30.—La Commemoració "de s/Pàu ap., santa
tots èlklé sentit de diriíVÍÈ.^foia, sembla' casi natural la
conseqüència de 'que' aqueixos còdols cumplian 1' ofici de" Emiliana mr. y s.tJIarsal b.
sostenir mòlta més terra, de la que avuy sostenen y -que; : üiumengo, 1.—YII. La preciossíma Sanch de Nostre
sol3 lo^pés d'aquella ha sigut causa de que.adoptessen la Sónyor Jesucrj&t, S. Galó b. y sta. Loonor reyna.
llur açtu^ji|g$^ v X>Ç^.nips y la intempèrie ~po4efl' ntoj·t'*
Djllins, 2.,—La Vjsitacjji^dj'Ntiv^^fu j^sts. Procés y
bé híieff, üe^Ç^mw&Btà&i lo montícul.,Devant dff s W jüartinià, mrs.
,
blanta reflexions sens dubte no seria aventurat consideDiraàrs, 3.-»S. ïrifó jr,cd^ï5<., mrs. y sta. Mustiola v.
rar-lo/monument de Rornanyà, cotu una de las Varietats m.
: ... -'"; ^ " ' S A^' >fe
de lo que s' anomenan tumulus.
Lluna nQva à /
Dimecres, 4.--S.
L·^jWj^ï,3R^^pÇ
;j^9
I/os ofcjeotes, que per are té trovats ro culdadós prò-'
Dijous, 5,—S. Mi(|a'èl%Íl.S*nts"^Í.'y;sta. Z^m'r. " ^
pieta'ri del "monument,consisteixen principalment en osDivendres, 6.—S.-jÉ»à^s ptof. y ^;fr»nquilíí mr."
sos més ó menys carbonifsafts, en varis fragments de te-

ab caràcters romànjcJiSj^qs^ía jejas dupte la fetxa de
la seva erecció en època bastant anterior à la dotzava
centúria de nostra era.'Una làpida gòtica èmpotrada en
la paret exterior àe í* iglesia procuraria ensémps niés d'
un dato curiót y. serviria de punt de sortida, pera proflto •
sas investigacions. Y-jqui sab, si ab deduccions históricas y ab excava&ións"fetas ab ordre se veuria à la matei: (1) Aqueix suro, que per sas dimensions y ufana es potxa actual capella, descansant sobre construccions de la ser,
únich ea la'yomaro»; fàsrecordar lo freixa colossal de, las
•
, -i.
^f
;
*
^
dominació romana! No-es tant fora de lloch semblant hi- sagas escandíua'yisí.Segonfi jtrttdició, hi h.à* 15Ó anys qti^era
Avuy
se
troTsan
cajj'4gl^|a..<ie
l^e'Qajlutxinos.
pótessis, j» que hi ha qui descubrí no fa mòlt teinps frag- igual qu' are. Mideix en sa copa un diàmetre aproximat de 20
Dà
bàt^l·Milïak·Smt P *
mens de vidrieria y ceràmica enterrats junt à cadàvers m. y de 2 m. en la sóea llevant, quant lo pelaiij uüàs dotze
de remota època; existeixen, ademés, monedas, que no dotzenas de pannas. Ell es lo rey deia. encontrada y simbol
i&tablíment
donan lloch à dubte sobre la sev^procedencia y la con- ensomps de la seva indústria.
sideració d' ellas y d* alguna altre tro valia', aixís com *F
estudi de U. tàctica agilitar de RdWa, que podria jutj|r a<?
e>
quella una posició estratègica, unit tot ab la presencia de
niolus pedras talladas y disposad|s en forma de muralla*
en pün^, hont ni las necessitats del conreu, ni las oostuina de la enoontrada ho justifloan, potser: posarian, • ab
MERCATS
V ajgjda de la filologia ó de F etimologia, la naixensa-de
Rom-ànyà (Romanyano, com diu |^ làpida de 1' iglesia) ea
- '"-r\ i
un eppidum romà ó siga, en un djels njolts tentàculs ab
Figueres
Gerona
La Bisbal
Olot
St. Coloma J.BànyolM r-JÚassà
queUèsde-l Tibar se mantenia tributar) d'un sol amo tot
i»*
. ^
' • 'si i
ESPÈCIES
-MESURESde Farnésj
lo «lon coBegutil
.
i .,I ,
Die 22.
Díe 23,
i^e 25.,
Díe 25. i ü i e - ^ :
Díe 27.
Díe 28.
1
Kes tampooh aquí s' aturaria!' afqjpy d escorcollar,
sinó ,qu'anant contra la corrent 4els ^teraps y atravçsQTJARTERA
15'50 Ptas 15'00 Ptas Í5'Ò0: Ptas vil'W-Ptap i- 1A^5O Ptas i IÇ',00 ,P|as.f isolat
sant llarchs periodos, dels que, sdns dabte, rés podria es- Blat. . . . ". DE 80 LITRES
13'00 » ' : '•'lÍ'O0·J'*S'í'"' 13 '00 **'''' 13'é0'-•'**'»•'"' £43*0Ofe> •*•.*• h
13'0G'- »
Mastay.
13'5O »
catírqu' al present tema fés referència, acabaria per per- Ordi. .
»
••
8'75 » -, - 3 ' 0 0 - . » . . . O8'G0' »
9'-;. :(»u ., 9'00 >W4 0 ' 0 0 •••••» i 7'QQ« »
dre^s ó divagar en las fantàsticas nebulositats de la èpo- Sègol.
»
ll'5O »
ÏO'OO »
13
00
,12'OO ».
Ï 2 / 0 0 , ' >>
botoo »
5
»
8'00 » •
7'5Ó
»
17'00: »
9'OOÍ ,W: , \ 8 ' 0 0 '" •'»•'; g'00 '»*' í ' í l7,'50··-· '*/•
ca prehistòrica. L'estudi de la Prehistòria no està sens Civada.
!
16,00
»
ll'5O
»
12'00
»
17'00
»
00
'* 16'00 »
16'00 »
antecedents en aqnesta comarca: à pochs passos de Ro- Bessas.
12'00 »
ll'OO »
12'00 »
12'00
»
14'00 »
Mill.
.
.
11
»
12'00
»
manyà bi ha Vallveitera ab sa Pleàra-Agudòt; bastant més Panis.
ll'OO »
ll'5O »
ÏO'OO
»
ÏO'OO »
12'ÓO »
11
»
ÏO'OO »
lluny, però en altre direcció seguint F altura de las Ga- Blat de moro
12'50 »
12'50
»
ÏO'OO »
12'50 »
12'50 »
12'00 »
13 '00 »
00
»
11
»
ll'OO »
»
8'50 »
barras, se troba lo Cementiri dels Juheus à St. Cebrià de Fajol. . . .
ll'OO
ll'OO »
l
0
»
•9
09'00 »
12 00.
8'00 r,
8'50 »
9'00 »
Lladó y la Pedra Dreta & St. Sadurní y en las montanyas Llobins.. . .
ll'5O
»
12'50 »
12'50 »
13'00 »
Fabaí..
.
,
13'00
»
12'00
»
13'50
»
que dominan Solius, son ja més coneguts lo Pldde Vidre
13'50
»'
14
;»
14
»
22'00
»
Fabó. . . .
13'00 »
14'50 »
y Pedralta, objeetes tots qu' ha 0itat ab erudició F Histo- Fassols.. .
21'00
»
22'.00 »
2000 »
20'00 »
20'00 »
riador del Ampurdà, Ben pochs, no obstant, son enoare Monjetas .
28'00
»
'2(i
»
27
»
OO'08
28
»
27'
»
25'00 »
»
'»
OO'OO »
»
23'
los que tenen noticia de la trovalla feta no hi ha molt en Vellanas . Quart. 100 1
ÏO'OO »
18'75
la propietat del Sr. Cama, consistent en un monument Nous. . . .
OO'OO »
Castanyas.
megalítich, bastant més important que Hs anomenats y
6
«
8'00 »
G'50 »
Trúmfes. .
41'60 L
6
»
7^00 »
5'00
6'00 «
completament ignorat fins avuy, puig, si bé eu la rodalia Ous. .
0'85
»
0'85 »
• dotzena.
0'75 »
0'90 • » 0'80 »
0'95 »
0'80 »
:
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IÓ D ANUNCIS
Màxim Fernandez

ESTABLIMENT

TERÀPICH-SULFURÓS
D.

dirigit per los Doctors
JÓSEPH PUIÚCARÉÒ
Y

0. AGUSTÍ BASSOLS Y PRÏM;
Caspe, 1 (Junt al leatre de Novetats). Telefono, 301

BARCELONA.

PERRUQUER DE S.M.
Àygua 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 sorprendènt específich, se ven en dita perruqueria,

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

PINTOR Y
Magnifichs mostruaris de papers peifa. decorar habitacions
"' "" céntiatói
lé

24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24
GBBONA

Grans rebaixas al engrós.
També s'troba en venda en dit establiDuxes oòmuns y BUlfovoses de totes classes (anèmies,
ment la
nervogis,' gastràígíes, reumatisme, neurattenia, eto.)
Balneoterapia
Hidroterapia

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

Neumotarapia
Ayre conipíimil y rarefet, oxigeno, nitrogeno,* at*
mósferèWcrèóldtidei'y altres.—(Bronquitis, catarros erónioh^tisTé'inéi^iéilt/astóa, '«to1.)

Tintura americana instantànea

Establiment de Don Pere Prunsll

S' hi trobarà un graa assortit de caSulfÒterapia
misas, corbatas, colls y punys, sedàs y llaQue oonfct» de;
nas y demés articles de novetat pera vesa) Ay#aea sulfuroses pera beguthi, aeiablantp & les de tits de senyora.
' la Pudav Airchena, Betalú, Bagiwres de Lur
BREUS L1MITAI>ISSIMS
chóni,r«te. (Herpes, tní'erinetatsf seeretes, Umfatiflin9,»e»*r^fula, etc.)
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona
b) PulveraftetftBa sulfuroses (Angina é irritacions herpétiqttOt^elcanyó.faiingitis, bronquitis, ete.)
c) Bduró ionahueió (Bronquitis, asma; tós Jierpes, etc.)
d) Vàporari 6 inhalació difusa , (Bronquitis, catarros
crónicn»,; ooqueluche, etc.)
Aqtteates ai/<;Meí—dites Ayguei »ulforo»ea de
Barcvloi»—se usan ab èxit creient en los molts
caso» en quins està indicat lo tractament sulfurós.
També se despatian embotellades.

JOAN GR1YÈ
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona

S'han rebtit'las últimas novetats per la próxinia temporada; los preuà sumament eco*
nómichs.
CAMISERIA.—SASB,Í^IA ÍPR NOYS,
Especialitat en trajo-s pera cot-legial*
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3, Ranrt^à d' Alvarez,

FILL OEFB11 W a ÏILI1EÜL ï
SISTÉMAS

DE

Tant per 1' un, çompçrl' altre
Aparatós d'il-luminació per gas y petroli.
fan las moltas às preus
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Instalacions de para-llamps, campanetas eléctricas
Massoterapia
y teléfònos, à preus limitadissims.
local y general (girades, torçedures, fractures, reumatisme, eto.)

Eleotroterapia.
Consulta de malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PÇJGOARBÓ, de les 11 del matí & la 1 de
tardVy dé 5 àVde la tarde.
Consulta de malalties de 1' aparato respiratori, per
lo Director de la secció neumoterapica, DR. BASSOLS Y
PRIM, de 10 à 12 del matí y de 6 à 7 de la tarde.

MEUS 8UÍAMEIP HOIICHl

Curació de malalties
de la boca.—Empastres, Orificacions.--Ex
traccions sense dolor.
Dentadures artificials.

SABA'PEftïA:
b títol de la Facultat
e medicina de
FóiPèà, 1, pirimér
GERONA.

SUCURSAL

JOSÉFH M.'
Calsatpera genyctrs,.íen^Ojras,.^n,^
guí expressa
expressament.
ialitat pera '1 crúe s'encariéguí
Especialitat

a a

|

1)

Plassi de la Constitució, número 13
GERONA.

I

Casa especial en xocolates, cafès, sucres y thés.

8

C3

S
«Ò

OBRAS
DE

Carte Boscb dela Triiiïeria
fi»

Kecdrts d'un excursionista . . 4
Plà f m<mtan5%
3
iPfe ma cullita.
2
Moritalbà.
3
ii' llereu Subirà
3- «
per* JpkJME CÀROLfr
Tardanías
2'5O
«
Geroua, R ambla d'Alvarez, 2, ültim pis.
Acaba de publicarse
4
«
'remtíft.s&fmeilallk d' of, diplòínies, f cèrtíàtó de té- Lema

esïudis síip'eHors dè pintora' à 1' Aèsàdemia
nir at,prob|íS5brf
arcelònà.1)
de Barcelt
per^ retí·fttçís àl òH y'
y al llacis. R)e^r|toa( fotogrifohhs sup)er)|ttsi, dfe tofe pi-ets f g£kïjÀaiçie8.
kb 1' adrlfiai^a fotografia barcelonès^;, diriCombi
gida pels
>net y J'Ujctti
Repr&
is Üe totes tsíassfes tretes defotogrsifíeàper
fetes malbé quesien. '
Ketratos; de pusto y p'rópdrció natural per lo proéedi
ment dit cjí^tiiiotipia» à 25 pessetes un.
Se'retr^A aldomioiH.
NOTA: £era qualsevol éncàrrèch diHgírse al anío d'e
U Perruqueria de Cot.

Arxiu Municipal de Girona. Geronés, Lo. 30/6/1894. Page 4

Deliberacions de la primera A^samblea
general de delegats de 1' Unió Catalanista,
tfeglida à Manresa en lo mes de Març de
Í8Í92.—Tema de discussió.—Bases pera la
Constitució regional Catalana.
Un volum de 244 planes -2 pessetes.
Se venen totes en las llibreria de D. Jo«epn Franquet y Seïïa, caiarier <Íe la Argenteria, número 26.—GERONA.
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