DE GERONA' Y SA COMARCA, ,
D E StJSOK.lï'OIO
Gerona
1 pesseta trimestre
Fora . . . . . . .
í'J25 id.
id.
Extranger.. .... .... .... l'5O id.
id.
Un riúmero, 10 cèntims
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Administració y Redacció
SABÀf ERIA-VELLA - 2 1. er

convendiònàls

De tots loe llibres, folletos, etc., qq^ís, remetin à la
Redacció, se 'n donarà compte en lo Setmanari.

Dissapte 7 de Juliol de 1894.

guènt prevalexer contra sa observancia lo desús ni la cos- jurisprudència del. Tribunal Suprem, de la que_, no 's f i , "
tum ó pràctica en contrari, ha àianat no admetre com à menció entre aquçstos dos úniçhs. elements del dret Supleíont de I,dret civil ó privat a la costum contra lley. Podrà tori. Per manera.que à/alta de Lley no >'s ; pot Invocar la
aytal innovació ésser censurable desde '1 punt de vista de jurisprudència, si es que s' ha de.jcu,mplir,,lo· cjtat article
VALOR DEL GÓfStCH Cl VIL
J la crítica, dorichs que lluny de nàxer la forsa d' exa clase 6,e, y .meny j pera. contradir la.Lley podrà: aduhirse Ja docde regles de la tolerància 4^1s poders oficials, deu regone- trina legal,senfada pel Tribunal Suprem^ del moment que
xers que la Lley feta per" aquestos reb de la costum sa. lo citat article 5 del Códich,•prohibeix,la.alegació de tota
sanció; donchs rebutjada per V esperit del poble, cap lley costum ó pràctica contraria à les lleys. La crítica podrà no
A'l ocüliàr^os'én Rostre anterior article del llibre últi- arrivaà tenir valor. Res més lluny de la realitat, que la Csser.favorable.à n'-aquella novetat, però la exegesis domament publicat per D. Francisco Romaní, indicarem que concepció abstracte, tant extesa encare, de la omnipbtehcia na un resuita|; íiegatiu ó de no admissió de: .ja jurisprudènen altre artwle'pròvarfom de demostrar que fio sbn arti- de la Lley com à declaració d' una voluntat soberana, que cia, com ho reg'oneixua.distingitpijofoor espanyo), .
cles q& Kàgeri,tféte^iV gene^àrpbsèryancia: tots ÍQS, cqnv desde 'I cim del Pod^d^'osa a^s'-sabjéctes, v^ullganho ó
Essent tant consíderableíia, teasoeodenciade aytals ar- ;
presos,,$nfio títplpreliminar delCódich, dels quins un fou' nó,> una determinada regla de conducta. Donchs en veritat ticles, en termes que no es .admissible; si«».considerats eom
indegadament àduhítípel Sri Kòníspi, ' j
"y de íet la lley no es sinó una com proposició que dits po- única y sençillament referents à lo queferelació als efecPoques; itflolt pògues cQnsideraçípns feran menester pe- ders presentan a là societat y quina forsa dependeix de tes de les lleys y dels estatuts y regles generals pera llur
ra que quedi plenament justificada nostra afirmació. Sen- que aquesta 1' ajècept},ó n,ó. Lo fet de rebutjar ja societat aplicació, dpaclis. que elis .deteoninau-quiaes-Aoa. les- fonta. ,
tém per endevfint, cofrt priríèi^i cardinal, que segons 1' ar- entera sa conformitat £ una disposició llegishtiva, es la de dret y ab quina exteiisió |'•adjniet·eiv-ep J%Códich Civil,
ticle 5 de j a Lley de i j de Maig de...'1.888 y lo 12-delXóV prova més contundent de que '1 llègislador s' ha equivo- es clar que per més qufewiÀ^É?CDft3p*r^losíea lo títol predich Civil, no pot dedufairse, per no dirho sa lletra, que cat al interpretar les neqessitats jurídiques de son poble. Y liminar no tenen íorsa obligatòria à Catalunya, y per tant,
tots los articles compresos en Jtf títor preliminar tírigari com la satisfacció d' exas necessitats es lo fi exclussiu de que al invocar lo Sr. Romaní 1' article 5, ho feu indeguda''
forsa d" obligar à totes les províncies del Regne, sinó sol- la Lley, just es que la última sanció corresponga al per ment. Si aytal? articles tingucs.sen aplicaojó a Cctalunya,
zament aquells que f'assin relació als efectes de les lleys y ella directament interessat, à aquell pera qui .y en quin resultaria que no obslant'lo tertninanlnicnt manat per I'
dels estatuts y à lea regles generals pera llur aplicació, puig nom les lleys se fan, al poble mateix. La forma negativa article 12 de! Códich y pe! 5 O.c la Lley de Bar-en, que haaxí clarament se desprèn de la sola llegida dels meritats d'-aquesta sanció es lo desús, contra lo qui es impotent la gi de iul);iiiitir en tota a integritat nostie regimen jurídicl)
articles, ja que ni 1' un all' altre s' expressan en terenís volsuntat més ferma y decidida dels agents del poder; y ax,í que pot ésser ja 1' esent ja lo consuetudinari, tota la nos- •
absoluts, donehs si I' un usa les paraules «en quant esta- mateix I' introducció d' un us contrari deroga de fet-tam" tra üegiçlació derivada de ïa, costum dc'xaiú de ,tsnir fer;
blexi», J' àltre'usa les nomenys significantives «en quant bé la Lley per ociosa é inútil. Aytal solució del Códich po mesa y eficàcia y de consegüent íbisa d' obligar, Jo que os
determinan etz.» Pec «msegüent, de conformitat à lo que drà, repetim, ésser censurada devant lo Pret cientffich, pe- absurdo y donaria lioch ú una aníihonjia'"inco[npríensiblc
's disposa per-aquestos dos articles, úriichs que poden^do- rò lo cert es qucv.l'.articlerS deroga y dexa sens electe-'ai e-nlre 1' article 5 de" la Lley de Riscs'y "\ 5 del Códich, y
narItom i. n" aq~'tíésta qGè^ioV réstrita, sens dubte de cap valor lo que "Is c6m"tfHTaWstes anomenan cosliifii contrïF entre aq'uest y 'I .{,2 de! snateix cos de' dret. -Y axó sense
lley, que sLfKi·lcúftoi prelliminaf del Códich Givil s' hi Lléy, que pera '-I dret Castellà venia regoneguda per la que valga dir, pera sostenir 1' opinió contraria, que 1' artitroban:articles qííe tingan altre significació que la de dis- Lley de Partides, sense que estès ab ella en oposició la cle 5 del Códich lo que prohibeix ep i' alegació d'e la cosposar sòbrèlós efççte^; de les lléys y dels estatuts y les re- Recopilada, y que à Catalunya ha exercit tanta influència tum, menys en sa classu de,local fora de Lley, que 's forgles generals pera llur aplicació, aquestos no tenen ni po- en son régimen jun'Jich, axí 1' anomenada costum, contra mi ab posterioritat ú la publicació del Códich, però no lo
den tenir aplicació'en los territoris dits de dret íoral y per Lley com la segons Lley y més que aquestes la coneguda existent quan la publicació d' aquest;'donchs que encare
ab lo nom dé costum fora de Lley, à quina deu lo dret ca- que aytal distinció se ies en lo Códish, que no s' hi.ía, deu,
lo mateix à,Catalunya. '
talà
institucions complertes y tant importants com los Be- tenirse present que es de la naturalesa del dret consuetuAre bé: se contenen en lo títol preliminar del Códich
dinari !o produhirse a totes hores y moments, puig lo poCivil dos articles importantíss'ims (los 5 y 6, aíegat lo pri- retament3.
Tampoch, després del Códich Civil subsistexeh les cos- ble en la formació :del dret obra una com gestació contímer pçl Sr. Romàiií)Ktant que, axí per lo que diuhen com
per loque dexan de«dir^resolen quines fonts de tíreti des* tums segons Lley y lescoStums íora Lley. Ès veritat que nua manile3tantse ab uso*, pràcticas y costums. !
pres de la Lley, deuhen admétrerse pera regular les rela- no;s«Sn expressament,derogades com ho, es la costúín conHem provat de demostrar à gtran trets, potser sense1
cions qiie pwlen teverhiiehtre les persones; articles que tra Lley; però, atès lo* 2.^ paràgraf del article 6,«iso1s conshaverho conseguit, que 'Is arlicles 5 y 6 del Códich no tetenen més significació qúe la de regular mers efectes de ta admesa y regoneguda lai costum de." la localitat edm à
nen ni poden tenir aplicació a nostre terra y.per lo mateix,
primer elemerít del dret sujpletori, ço es, pera '1 cas de no
les lleys y dels estatuts.
que '1 Sr. Romaní, al servjrse com argument de g^an forsa
Es sabut qu' avans de la Agencià del Códich eran ad- haverhi lley exactament aplicable al punt controvertit; y, pera destruhir la jurisprudència del Tribunal Suprem conmeses à Espanya en general y per consegüent à Catalu- examinat lo Códich en alguna de ses matèries, trobem 1' traria à nostres Lleys de1'les disposicions del article 5, no
nya, çomà|ontsdç,dr,et,després,de la Lley, la costum ,ó. article 485 sancionant, la costum de la localitat sobre 1' u- ha tingut en compte, la ti'asçend:ncia d' aquest ab relació
dret consuetudinari, y,ía jurisprudència ó doctrina legal.- sufruyt d' un mont; lo 571 disposant lo mateix sobre les ab lo 6.e, donohs que si aqaestos poden ésser legalment
Lo que;.fassiirelaGió alçs fonts del: dret, no pot en cap ma- (costums locals respecte la servitut de mitjanería; lo 1552 aduhits, be pot dirse qu' ha caygút quasi tot nostre dret
v
mera anar comprés en la lletra ni «it 1' eíperit de I' a;rticle parlant solzament de la costum sobre ls pagos adeíantats consuetudinari català que'1 mateix Códich en son article
5 deteLky<de»Ba8es y^del»2 del Códich Civil, donchs•• del preu dels subarrenclaments; lo 1569 relacionat àb lo 12 ha manat conservar.
.. ,
cosa «S roott dtíeuenta anà forma ó expressió de regla jurí- 1555 de la costum de la terra sobre '1 us de la cosa arrenPera acabar, nos permetérem dir al Sr. Romaní, que
dica, sia aquesta la costtíttf é'4a doctrírià íégaf, defc'fefècïes' dada; lo 1574, també de la costum de la terra.sobre la daessent
necessari parlar molt clar en tot lo que -sia qüestió
r
1
1
que ^ e f c e ^odutlfr'àlffa feriria ©" 'expressió d àqüella, ta del pago de 1' arrendament; lo 1578 de la costum del
;
nostres ecom W'L'tey; tíhfp^r í^hóÜels1 temps'com deïifoch (dret poble sobres les relacions de 1' antich ab lo nou arrenda de precisar la consideració que'als centralistes,
er
nemichs,
merexin
les
aspiracions,
en
gtes
y
drets
regiointerhaciòtíal, qüestió estatutària segons 1' antiquada ter- tari, en 1' arrendament de finques rústiques; lo 1579 de la
nals
no
castellans,
sentim
que
la
conclusió
de
son
lübre,
menología del Códich); y,de les regles generals pera, sa costum de la terra en 1' arrendament à parts; y lo 1580 de
tota
vegada
se
proposava
ab'ell
principalment
la
relutació
la costum del poble, sobre les obres de reparació eri I'
aplicació,ço es, deJes íleys y "estatuts. ,
de la Instrucció d.el Fiscal del Tribunal Suprem, no sien
arrendament
de finques urbanes.
Vejam, segons los articles 5 y 6 del Códich, quines
aquestes ó paregudes paraules: Si '1 Fiscal del Tribunal
De tot axó bèn clarament resulta, que Ió únich que 'I
fonts de dret s,' admetçn després de la Lley y ab quina esSuprem que per rahó de son Ministeri tant ha aguantar lo
tenció. Fem constar, primerament, qu' avans deia vigència Códich regula y sanciona d' una manera expressa, es lo
grandiós edifici hont aquell està instaiat,hagués conegut lo
del GSdich, ai costat de la Lley s' admetia la costum ge que diferentment denomina costum de la terra, del poble
28 d' Avril de 1893, data en qwe püblL-à sa Instrucció, les
neral; que 's sol diferenciar per la manera com ab là Lley ó de la localitat; deduhintse de '1 mateix, com diu un ausentencies de i. r d1 Avril de i891 y 31 de Maig de 1892,
se relaeiòWen ctótum Segens flléy, ifué'veà ésserrinàfor- tor, que solzament admet la costum local; fora de Lley,
es de creure s' hauria abstingut de:publicarla, y axí hauma d* hHerep'rbïàciWcò'sttím fòra de lley, que àtlple!* ío's més no la local, segons y contra lley, ni la costum general
ria dexat de portar la confussió y lo desorde à nostre dret
vuyts d' aquesta extetiiíhtsé^'rélàciónsqüè là lley no ha en cap de se-s tres aspectes.
familiar.
determinat,y té càraétèr supletori; y costum contra, lley,
Queda, per consegüent, justificada 1» extraordinària
E.- SAGUEK Y OLIVET.
que en virtut, no c«m se diu del consentiment tàcit del lle- importància dels articles 5 y 6 del títol preliminar, y més
gislador, sinó d! ésser tant expressiva de la voluntat de 1' quan per lo en ells disposat queda igualment proscripta,
Estat corn, la Üey matexa, deroga àaquestayla substitu- com i font de dret, la anomenada jurisprudència ó doctriheix ab regles més apropiades à les; especials circonstan- na legal, donchs 1' article (5 es terminant; y segons ell à
cies de lloch y temps. Lo Çódicb, y en virtut de son arti- falta de Lley exactament aplicable, solzament à la costum
// Aióli, periódich provensal que '3 publica à Avinyó,
cle 5 que d' un^>manera categòrica y ffesolt* declara que de la localitat y en son deíecte als principis generals de França, al donar compte del llibre que acaba d-' estampar
les lleys sols se derogan per altres lleys posteriors, no po- dret podrà acudirse, però may, puig axí ho disposa, à la à Paris M. Sextïus Michel ab lo títol: LA PÀTRIA PETITA

segoas Úïííïr^de 5 ; Iraaciscc Eomaní.

AQUÍ TAMBÉ
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Notes y documents pera I' historia del mohiment Jelibrench Altre qüestió que també exigeix que 's busqui una fórà Paris; desprès de fer constar que -s troba reunit* en dit mula es la de Navarra. La comissió de pressupòsits està
dividida; una part voldria que la cosa se dexés córrer,
llibre tot lo mes important y notable que en favor de la altre voldria sostenir 1' obra d' En Gamazcr per sobre de
Causa s* ha (et en las festes de París desde 1' any 1886, y tot. En Sagasta sembla qu' està conforme en dexarho cóaplegats los parlaments y discursos de P. Aréne, M. Bréal, rrer però fent veure qu' ho vol sostenir, es à dir, fent veure que no cedeix y que queda bé. Ais nàvarros tot axó
F. Coppée, H. Fouquier, F. Mistial, E. Renan.J. Simón, deu tenirlos sense cap cuydado, de totes maneres les coE. Zola y Sextius Michel, copia '! següent tros del preSaci, ses han de quedar corn estavan. <)Si En Gamazo no hi va
degut a la ploma de Maurici Faure. «Tots los nostres anar à cobralshi lo que 'Is hi demanava, volen qtie 's creguin que hi te d' anar N' Amos Salvador? Res, se farà un
grans íelibres Aubanel primer, després Mistral y Fèlix projecte de lley especial y ja 's discutirà un altre die.
Gras, després ministres de la República, després los ho
Un trevallador sense feyna, va agredir al Marqués de
mes de mes ingeni de França, han vingut à dirnos publi- Cubas, perquè no li va donar col-locació en las obres de la
Catedral de Madrit. Se diu qu' aquest fet no te relació ab
ment: « Avant! enaltiu més y més la PàtriapetitaX la vostra 1' anarquisme, però de tots modos es un sintoma més del
obra es grati, la vostra tasca es patriòtica. Fer estimar son del estat social present.
Segons los telegrames lo dia 10 es lo senyalat pera
petit pays es fer estimar més à Franssa! la centtalisaciò nimarxar de Madrit la famila real y anar a pendre banys à
velladora l· ha descolorida y debilitada! Que '•L· felibres li les costes del Cantàbrich.
retotnin lo color, la sanitat y la energia!»
Quin llenguatje més diferent lo que aquí usan les notabiiitíits y los directors de 1' opinió pública, desde En Nuilez de Arce en 1' Ateneu, En Sanchez Moguel en I1 Acadèmia, los Gamazos en les Corts y los Gassets en la
prempsa periòdica. Tots ells s' esgarrifan al sentir les crexents alenades del patriotisme regional, tots ells nos tenen
per sospitosos y per enemichs de la pàtria espanyola, tots
ells conspirat! y trevallan pera privarno3 de retornar à la
descolorida y anénúca Espanya Ió color, la sanitat y la
rnergia.
Però no serà, mal que 'Is hi pesi; la PATRTA PETITA
reviu y s' aixeca irréu, a Espmya com fora d' Espanya,
pera renegar del centralisme nivellador, y 1' amor de sos
fills treVallarà cada dia més pera enaltiria y reclamar los
drets que li pertanyen y 'Is obtindrà, perquè la seua obra
es gran, la seua tasca es patriòtica.
Y.

CRÒNICA
EXTRANGER
Lo papa Lleó XIII acaba de publicar una notable enoíolica, qu' es considerada com lo seu testament.
Es impossible oondensar en pooh espay les lluminoses
ensenyanses contingudes en aqueix - dooument pontifici;
no obstant ne donarem una lleugera noticia.
Comensa '1 Papa oongratulantse per los expléndits testimonis d' amor y d' acatament rebuts durant son Jubileu
episcopal, se dirigeix luego & tots los que ignoran la existència de Deu, y en frases eloqüentissimes invoca à Jesuorist pera que 'Is porte à la llum de la fé. Posa 'Is ulls en
les iglesies orientals y convida als oisinàtichs pera que retornen à la unitat, d' ahont no 'Is separa mes que '1 Primat del Pontífice roma. Als protestants los convida també
pera que s' ajuntin al gremi de la Iglesia que deixaren fa
tres sigles. Als oatóliohs los exorta à mantenir la autoritat de la Iglesia, lo qual sens ésser ambioiosa, neoessita
ser lliure y respectada en sos drets; en aquesta part de la
Encíelioa hi ha paraules eloqüents oontra la seota masóni,ca. Demostra luego '1 Papa lo que guanyaria '1 mon si ' s
deixés guiar^per la llum de la fé, donohs ella contribuhiria à facilitar la solució dels més difícils problemes socials; afermaria la pau en les naoions, mantenint la justieia y la fraternitat humana. La saludable influencia de la
Iglesia catòlica, passaria dels pobles civilisats als pagans
éidòlatres, extrenyentse axis la vera germanó, y dilatantse les fonts del còrners y dels desoubriments de la
ciència.
A fins del sigle passat va quedar la Europa sembrada
de ruhines: ^perquè al acabat-se del sigle present no s' han
de trasmétrer al genero humà la concòrdia y la es per ansa.
dels bens que 's tanoan en la unitat de la fé? Axis acaba
'1 document^ontiflei, un dels mes notables que ha donat à
llum la Santa Sede.
—A França uoaban de oelebrarse ab tota solemnitat 1'
enterro y funerals de M. Carnot. Les corones dedicades à
la memòria del difunt President son d' un valor estraordinari, sobressortint entre elles les regalades per M. Perier, per 1' Emperador de Rússia y per 1' Arquebisbe de
París. Lo gobern francès, pendrà la iniciativa pera .queies
grans potencies s' adherexin al pensament de celebrar
una conferencia internacional pera acordar los medis que
deuhen adoptarse oontra 'Is anarquistes de tots los pays808. 3' han descobert à París pasquins en los quals [avisan
los anarquistes que faran ab Mr. Perier lo mateix que acaban de fer ab Mr. Carnot, prometent avisaç en breu la
fetxa en que duran à cap aqueix nou atentat.
Ha sigut molt celebrat lo missatje del nou President, lo
qual promet dexar lo poder axis que fs cumplesoan los
set anys pera 'Is que ha sigut elegit.
—Al Marrooh continua presoner lo germà del Sultàn.
Sembla que la intranquilitat es general en lo imperi, los
negooi» se troban paralisats y tothom espera una revolta
que serà de gran importanoia.

ESPANYA
S' acosta '1 final de la comèdia parlamentaria que s' ha
vingut representant durant alguns mesos y tot son càbales pera veure quin serà lo desenllàs. Es evident que are
per are les Corts no votaran lo tractats ab Alemanya,pero
lo que 's tracta de saber es si haurà ó no tractats enoàre
que les Corts no 'Is votin. Hi ha hagut conferencies de
prohoms del Govern y de les oposicions, los uns afluxen,
los altres apretan y 'Is periódiohs més ben informats han
tirat à volar la paraula pastel. No 'ns estranyaria gens ni
mica que per fi de comptes se surtis ab alguna oomponenda y que les Corts aoabeiMíin per'autorisar al Govern pera
fer lo que li dongui la real gana: al cap de avall poca cosa fan més que dir amén & tot lo que '1 Govern vol. ^Y lo
pays? Lo pays no fa cap por; es un manso anyell que 's
dexa tondre y fins escorxar sense resistència: als que podian donar algun cuydado ja s' ha procurat donalshi tot
0 qu? han demanat.
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CATALUNYA

Lo meoting celebrat à Balaguer contra 'Is tractats de
comers Alemany é Italià va tenir molta importància é hi
concorregueren més de 3000 persones en sa major part
agricultors. No està ben resolt encare lo die que 's celebrarà '1 de Geiona, al que han sigut cridats pera pendrehi
part las entitats mes caracterisades de la indústria tapera: <jne sortirà 1' inteligencia y armonia entre totes les
forses productores, com es molt convenient y de desitjar?
Ho celebraríem, però no ho esperem.
Durant la passada setmana s' ha obert al servey públich en tot son trajecte lo ferrocsrril directe de Barcelona à Zaragoza y s' ha posat solempnement la primera pedra d' una granja-asil à S. Julià de Vilatorta, prop de
Vich, piadosa dexa d' un aoauJalat patrici.

Palol. A 1' intermedi fou tirat fin globo aereostàtich. La
reunió 3' ae^bà próip la una dè la nit, deixant à tots lo
desitg de qtfe festes semblants se repetoxin sovint.
—Dillunkal vespre 1' oficiàíi|at de la guarnició de Gerona donà una funció ds coavit èn nostre Teatre principal. Se representnh'n per multarà aficionats lo drama en
un acte La capilla de Lanuza, un monólech original que
recità son mateix autor titolat Redimido y la zarzuela
R. R,; eotatribuhint#1 Jluhiment: dèria funció,i* banda de
Guipuzo»a;
À. ' „• :S -' \ '" i.Vï\í• ïi ''• í i ú
Lo teatre estava brillant y la concurrència aplaudí ab
justícia totea les pesses, principalment lo monólech y la
zarzuela, quina execució haurien envejat molts actors de
professió,
—En los últims dies dòl passat mes de Juny se graduaren de llicenciats en laÉacultad de dret, don Ignaci
Prim de Balle, amich nostre: y soei del Centre Catalanista, don Carlòs Bosch y Àrmpt, fill del_çonegut escriptor
don Carlos Bosch de la Trinxeria, y don Joaquim Ruiz;
en la Faoultad de Farmàcia, don Joseph Civil y Preoiados, fill de don Pau, oatedratich d' aquest institut, y en la
Faoultad de Filosofia y Lletres, nostre company de causa
don Alfonso Veray y Vullés. Nostre enhorabona.

LLIBRES
d'EnFernando Qiftial.
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En lo certamen del any passat de la Associació Literària de nostra Ciutat, caus* impresió àí pública lo iírtíolamarse 'l'nom del autor de. Àngela, tant per lo jovenet que
es 611 com per lo falto emès per lo Jurat examinador, que
li concedia 'I premi per unanimitat.
Ara s ' h a publicat la noveia y havem pogut Uegirlamercès à la deferència que pera nosaltres ha tingut son
ÀNGELA

autor..
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La novela, que verdaderament sols es un croquis, com
en lo curt prólech qae la precedeix se confessa, nos ha
agradat, considerem que val la pena de dirne quelcom.
Figureuvos un jove enamorat, però enamorat de débó,
de una noya tan senzilla com bennosa y que sols per ella
Oficials.
un títol acadèmica pera obtar à una càte Gaceta del 30 de Juny.—R. O. de 23 de Juny de 1894. ansía guanyar
al fi la guanya y tot just 1' ha conquistada corre à
—Anuncia la provisió per oposició de varies càtedres de dra;que
dirho à sa estimada que viu en un poble un xioh lluny de
llengua francesa, entre elles la del Institut de Gerona.
Penaéu com la uoya s' admira dol talent del seu
Ajuntament.—(Sessió del dia 2 de Juliol).—Presidida Madrit.
promès y 1' estima cada dia ab mes deliri, ab follia, hasia
per 1' Arcalde y ab assistència de deu regidors s' obrí la 1'
extrem que durant la curta estada que forsosament ha
sessió llegintse 1' acta de la antecedent que fóu aprobada tingut
de fer lo jove pera anar à pendre possesió de la
y firmada. Acte seguit se prengueren los següents acorts:
plaça guanyada, la noya se 'n malalteix y víctima d' un
ler. Aprobar varis comptes y donar dos permissos d' amor massa intens, massa sentit, reb un telegrama de la
obres.
seva mare que li diu.—Vina que ella 's mor, vina; y que
2n. Dexar sobre la taula lo dictamen de la Comissió se mor al fi.
'••
especial sobre la construcció d' un nou matadero.
Figureuvos com lo seu promès hi vola, y que després
3r. Que '1 die de St. Jaume, 25 d' aquest més, se fassi de la seva mort se 'n va à desernpenyar la càtedra, fins
la repartició de premis als alumnos de les escoles munioi- que, mort lo pare de la que avana estimava, ell, pera
pals que s' hagin distingit en los exàmens que se celebra- consolar
à la viuda, abandona la carrera, y corru para
ran lo present mes.
dirigiria y viure al oostat de la qua habia de reprès en
4t. Que mediant lo corresponent dibuix y pressupòsit,
mare, fins que,mes que per anys, por lo mal del cor,
se oonstruhexi en la Devesa un nou kiosko pera servir de tarli
se
enmalalteix
y acaba sos dies en aquell mateix llooh
magatzem de cadires.
ahont morí la que estimava y tant y tant havia plorat;
y 5t. Encomanar al arquitecte municipal lo recompte
tot això y aquests dos personatjes se diuhen Aly tria dels carreus que s' han de colocar en lo carrer del figureus
bert
y
Àngela,
los dos protagonistes de la novela.
ProgBés.
Lo assumpto no pot ésser mes senzill, però està tractat de una manera que descobreix en 1' autor bones conHem rebut la visita del Nuevo Independiente de Tor- dicions pera aquesta mena de trevalls; als quins are més
tosa, al que agrahim lo saludo y aoeptem ab gust lo cam- que may hi ha efervescència en cuitivarlos, siguent
pochs, poquissims, los que arriban à dominar aqnest gebi.
—Nostre estimat amich D. Joan Rotllan ha tingut T nero tant difícil de la literatura.
Lo senyor Girbal hi ha donat en ell lo primer pas, y
amabilitat d' enviarnos una caxeta de pasta Reainclor
pera fregar los rajols. Hem tingut ocoasió de veure 'Is re- 'ns «par que, por ser lo primer, bastant segar.
Si ab alguna cosa nosaltres podem encoràljarlo es disultats que la dita pasta dona y creyem be que dintre
hentli
que seguexi per aquest camí emprés, donohs ab
poch no se usarà altre cosa. Union depósit à Gerona,estoreria de Rotllan. Se ven en caxetas de 40 cèntims y en estudi y constància, estem segurs vencerà les dificultats que se li presentin en los primers eusaigs.
pots de cristall à 25 cèntims,
Forma un totnet d'unes 70 planes,ilustrat ab alguns di—Aquesta setmana ha mort à Sant Feliu de Guíxols buxos d* en Blay y d' en Codina y esmeradament imprès
8
D. Antònia Vinyas de Casas, mare de nostre araicb y à ca'n Torres.
company de causa D. Agustí Casas y Vinyas. A n' ell y
à tota sa família envieu i' expressió do nostre condol.
—La falta d' espay nos ha privat d1 incloure en aquest
Associació Lliteraria de Gerona
número los títols y lemes de les composicions que formaran part de la Corona poètica d Nostra Senyora Santa
CERTAMEN DE 1894
Maria de Ripoll, que 's presentarà & la Santíssima Verge lo die que designi lo Sr. Bisbe de Vich.
PBEMÍ8
Dit llim. Prelat, prega als autors de les composicions
envihin soo nom fins al 16 de Juliol pròxim vinent à sa
Una escribania y relptje de marhrey brònzé, Oferta de
Secretaria de Cambra, al objecte d<e que pugan anar fir- S. M. la Reyna Regent (q. D. g.% al autor de la mellor
mades al donaries à la estampa, dexant anònimes aque- composició poètica, essent preferida, en igualtat de mèrit,
lles quin nom d' autor no 's rebi.
histórich.
—Ab 1' objecte de posarse d' acort pera constituhir la que tinga caràcter
Un objecte d1 art, regalo del M.'I. Sr. Governador Cien aquesta ciutat una Lliga de productors, relacionada
ab la general del Primoipat de .Catalunya, se celebrà lo vil, Sr. Gómez de la Serna, à las meUors dècimes castellàpassat diumenge una reunió en la sala de la Societat nes dedicades à L' unitat d' Espanyat
econòmica d' amiohs del pays, nombrantse una Junta inAltre objecte d- art qu' ofereix \o general de divifxó
terina pera dur à bon terme los trevalls d' organisacíó,
D. Joan Salcedo, al autor que mellor desenrotlli lo tema:
essent elegits pera formaria los seuyors següents:
President, D. Raymon de Falgàs; Secretari, D. Pere Influencia de la dona en la casa,,al passat, al present y
Llturella; Secretari suplent, D. Eduart Noguer; y Vocals, al pervindre.
D. Joseph Ametller, D. Joseph Català, D. Joan Perxes,
Una mesita, de mate, del Japó, oferta del Governador
D. Frederich Homs, D. Cristòfol Grober, D. Jascinto Vi- militar que fou de la provincià D, Llúis Roig, al mellor
lardell, D. Mariano de Camps, D. Joaquim Coll, D. Martrevall sobre: Higiene local.
>
cial de Trinxeria y 'Is Srs. Planas, Flaquer y Cia.
Dos artistichs gerros d1 argila, del Governador militaí
Les persones citades, que representan totes interessos
del pays, aixi agrícoles, com industrials y comercials, son que fou de la provincià D. Emili March, al autor de la'
una garantia de la importància que podrà tenir la nova mellor composició en prosa ó vers castellana, sobre Montassociació, cada dia més convenient y necessària pera la juioh de Gerona.
defensa de tots los rams de la producció nacional,sempro
Una ploma de plata que dona lo Sr. Bisbe de la diòcey en progressió crexent amenassada y maltractada per
les exigències del fisch y per governs que sols pensan en sis D. Tomàs Sevilla, al autor del mellor juy oritioh de I'
fer política y en repartir lo pa benyt-à sos amichs y als obra titolada: Paralipomenon Hispanioz.
que los ajudan à sostenirse. Se diu que un dels primers
Un objecte d' ari, donatiu de la Diputació provincial,
actes que 's proposa realisar, serà un meoting contra 'Is
al
autor
de la mellor poesia de oaraqter histórich ò traditractats de comerç.
cional
referent
à n'aquesta provincià.
—La vetllada lliteraria musioal celebrada lo die de
Un
exemplar
de la"obra; I qu<ttH poeti italiani, èdíció
Sant Pere en lo jardí del Centrí Catalanista de Gerona y
sa Comarca, va resultar molt lluhida y concorreguda. y enquadernació de luxo y en quina primera plana èn
Les pesses musicals, à càrrech dels reputats artistes sen- blanch s' hi conté una dedicatòria autógrafa dè» don
yors Viada, Vidal, Pagès, Casademont y Serra, foren to- Nicolas M. Rivero, à sa amiga la cèlebre artistes molt ben executades y aplaudides per la concurrència, que rebé aixi mateix ab mostres d' agrado les poe- ta esposa del General Milans del Bosch, regalo del se-:
sies y quadros en prosa llegits pels Srs. Morató, Roca, nyor Delegat d' Hisenda D. Protasi G. Solís, àl que melloa?
Gircós, Vinyes, Martorell, Franquet, Cuniané, Batet y desenrotlli lo tema: Id«a de les dones cèlebres geronineq

3
qu' han existit des de '1$ temps anticha flits-é nostres dl'és. '• la-vejef«ció abundant que s' arrela en las penyas basàlUna"médàlta ds "plata qné Y TSxcm. Ajuntament dedi- ticas.
La igiesiu pnrrnfpii.il 03 digne clc'ser respeotínla com &
ca al |fajtcSf|ï^ l|?ï»ejlof;#onggr|fí&.qüc èia dUntàr^s pe- \
raonuuient irstórich nacional,s'no sols per sa importància
arquitectònica, sinó per conétituhir un tipo, tal volta úUn diploma de soci demèrit ide ta EoojròMica GERUN- nich en la Corona d' Ara^ó, que por sas eondicioris estt'
DENSS'BE.AitKïos DEt PÀm,:liiwe de gastos y medalla qu' >• tic.'is, corptén 1'ànim ab fonda, suipresci. Al -ciiUau en
úsan com d distinctiu tòs i/AdiíòtúÚoÈ'-ée dita SocietUt;que'''la iglesia do Sant Joan las Fonts, s' esborran las alenü
das del mou, 1'esperit s" enlayra à la contemplació del
la matexa ofereix aFàuiéf ií#la^etíòr* Memòria' en cas- criador y 's aparta de la terra.
tellà, sotírè qúàlieVòFïam &e í'ii^ficultura, indústria ó
(jQoédeuríaosser tal raconada mil any* enrera,. • al
comerç, encàre què sólamè'if'cbnïpréngft' un 4 periodo de sa presentarshi los Benedictins pera civilisarla? Aquí 'in venen à la memòria uhas paraulas del cèlebre Bisbo d' Urhistoria.
Un objecte d- art, fegalo de D.! Ferran Puig, Senador, gell Dr. Cassanyes» pronunciadas lo dia 2 de Juiiol de
1893 on Jo memorable sermó predicat en la Basílica de
à la mellor comèdia catalana Ó castellana en un acte, en Ripoll. «Ja en lo segle sisè apareixien aqueixos Lomens
vers ó en prosa.
providencials, fugint del bullici del mon y situ.mtse en !
Un.paç de-órestgU de Bohèmia, donatiu.del Sr. Gomp- comarcas ap&rtadas, solitarias y casi sempre . incultas,
te de Sérrà^fteh&dcfï'', al a i t o r d e la mellor ressenyà his- per convértirlas ab la suai persaverant activitat; en hsrmosas granjas agrícola3, passant la vida entre la oració
tòrica (fe' 1* •A^;, de Torròéli» d.e Mpijtgfi,. ó d'una altre y la salmodia, 1' estudi de las ciencias y '1 desarrollo de
qualsevol"del disti iote electoral que representava.
la agricultura; mentres que zelosos del be espiritaal y
Un óbjecHS1 ,<títt, oferta-A&M- Anton. Coinyn». Diputat temporal del pròxim, nos 4os presenta la historia ja fomentant lo trevall entre las familiàs que 's agrupavan al
seu entorn, ja infiuhint també ab sa paraula y ab son
exemple à la sua santificació; ab lo qual li proporcionaAltre objecte d' art que D. Pompeyo de Quintana, Di- , van en *bqadaïi«i«»ll*pAl>ul d e i a vida de 1' ànima y--(lal'*
putat à ©brts,"dòna'al autor de la ihélioi-' Méinorfa' Msfóri- "cós. . / : / - . ; v ? í > : / ^ / - ! . ' . .' . . . . ••.' .-'
Passarem per alt las peripecias y desastrosas revoltas
ca sobre la ciutat' d' Empúries.
'.<
Dos gerros daurats y jaspejats donatiu dels Srs. Gom- que tingueren lloch per la invasió dels salvatje:, de la
Gerraalïïa y per ta persecució dols. sectaris ,de la Mitja
te de Casal, Senador que fou, y Marqués d' Aguilar, Di- Lluna;'recordavW sofàtoent qiÉrtàs invasions del;moro, eh
putat à .CwjtS', aLautor del meUqr trevall sobre : '1 següent las platji^del nctstrb Mfiditería:obligaren à 'niolts catatema: La tradició y'ío dret donan d Gerona lo domini ó lans à buscar un refugi y à ferse forts aqui en \&a rocas
propietat sobreres múrüUèéf eom ho confirma devant I' inexpugnables de la vall de Ribas; y seguint los concells
6 inspiració dels monjos de Sant Benet mentres trempahistoria gon heroisme yllealtat en deféndreles.
van los: seu,s cors en la fornal à,ei esperit cristià,, adquis
Una medalla 4e plata. 'k>L·rtÚ del Sri Marqués de la rian tambS hàbits de guerra, 1 emprenent arris(cadas exTorra,,Senador que fou (a. C. s.), à la poesia que mellor cursions contra 'Is enémiohfi'de la pàtria y del Sant Nom
d© Deu, cubertas las suas carns ab pells d' óssos y arcante.u^n^e^hjst^riçh,de.la.fiomarca Empordanesa.J
.jPats
de xuxos y de dallas. D' aquesta manera 's anava
Une^ipïplaf-d&V HÍÚol·ia de la, Revolució frattéesa],
i Bormant la brava y j a may abatuda generació de la nosde M. 'Tméèf;refealbiïé OÍ'Jòtfqüim M".' 'Paz, Senador, al tra rassa catalana.»
autor de la mellor poesia sotoïe algun dels epissodis d e l '
Sí-tornavan av-uy aquells héroès de la civilisaoió cris- ;
expedició à Orient de catalans y aragonesos.
tiana à Sant Joan las Fonts trobarian sa obra pròxima à
Un objecte d' art que lo Sr. Comte de Peralada ^dona ser abandonada, no per runosa ni inútil, puig ni à canoal autor deía*·mèHoFlinionog'Mfíà"·Bob/e una- de les esglé- nadas ni ab explossjena da dinamita se logr|iría destruhirla, sinó ab pretestos fútils; verament' increïbles. Avuy
sies del Bisbat de Gerona. ;•-.'•
per iglesia parroquial se construheix un nou temple, de
Un objecte arstistich, oferta del Sr. Marqués de Camps nyigui-nyogui, s'értà art,'• sense cap condició estètica;
al autor del mellor trevall sobre la flora de la província guaytant los fonaments ja 's coneix que '1 arquitecte no
so sembla àb los benedictins, sinó que deu cercar la insde Gèronà.
Un objèètè d art, doiHïííu del Sr. D. Joseph Herrero, piració retallant ninoto de paper abòstisoras.
Però ji» s' han empleat prop de cent mil pessetes; tamex-diputat.à Corts, al autor del mellor trevall, en prosa ó bé so
'n trobarà uu milió per construhir una casa que no
vers, que descr-iga im epissodi del iiltim siti de Gerona.
serA'la de Deu, perquè Deu y T art son inseparables.
Aixís estem per vergonya de no.Hra ràssa, més la 0
Un exemplar <ffp9: «^Rf i JEt^ercAiàMates pecado, per
Sardà y Salvany, èdício" poligíofa-monumental publicada bra benedictina restarà en peus mil anys més esperant
per 1' Acadèmia de la Joventut Catòlica de Barcelona, un rector que no desafini. Es veritat que ab la suma cmigleada en lo temple nou, ab la meytat tan sols, n! hi haoferta de D. Emili Saguer, Notari de 'Gèróna, à la mellor via de sobras pera portar à tei'ftie la restauració del famós
Coleçmú de quadroü de cdj#BJ»te geronines, en prosa cata- monument, glòria d'aquet'pjftble, ; però qui parla avuy
de restaurar los tpmplos aduifrablos de Catalunya, si 'Is
na.
—•- Un gerro de br&nze cisellat, qu'oferí D. Joseph Porca- encarregats de conservarlos fan tota los medis pera distraure d' ells la atenció!
lla (a. C. s.), aijauïor de la mellor Biografia d' un metje,
La cosa ja 's fa insuportable, ayi tot lo dia tenim ennascut en aquesta provincià (anterior al any 1850), ó al ginyers alemanys y francesos que faa mofa de nostra cide la mellor Bibliografia ínédjtejv de,aquesta matexa pro- vilisació y-s' extranyan quo 's construheixi un nou temple per'abandonar una maivivella arquitectònica; tots los
vincià.
amants del alt lamentan que la Diputació, la comissió Je
Un exemplpft deltyuiívot, donatiu del «Claustre de Ca- monumenlfi.dti.Gerou*, lo-fill.ero, lo ajuntament de Sant
a
^ tedràtichs defl'íInstiTOt'^e;|.. enspàyaíiÉa de la P^pvencia, Joan, 1' Estat, en una paraula, lo famós Estat y tots los
à la mellor oda heroica-sjpre^ Ceiv^anjes. . ,
que deurian procurar per la conservació del monument
s' ho mirin ab la indiferència més freda.
Un objecte d1 art, regalo del «Casino Gerundense» à la cèlebre
y
Q,úi no·esltima'l8 monuments, no te cap ni sentiments
.mellor Biografia d' un personatje ilustré, nascut à la prodeya nostre célelire D. Pau Milà, y aqueixa veritat may
vincià avans d' aquest segle.
lo havia vista tant clara cftm.sab lo que passa en aquet
Altre objecte d'art, "ofrena dòl «Centre Moral Gerun- pobleV L' autor de la nova Igífiia pot tenir lo cap molt
dense», à la mellor oda castellana ò catalana sobre'l te- gran, però no pensà-al sent: dèta sentir la* remor de las
ma: La Jielligió font dT, heroisme eh los defensors de V In- oascatas, 1' estruehdo de la maqiuinaria; deu creure que
alsant una nova iglesia convertiirà tot lo poble y per tot
mortal Gerona.
se parlarà d' ell; deu tenir 1' esperit d' empresa., de reforUna pluma de plata qae dona la Societat |«La.|Odalis- ma, però oblida completament la missió important à que
oa», de Gerona, al que mellor descriga la Societat antiga Deu lo destinava; qual era; ja que 's veya ab tanta forsa
la restauració de la gran obra benedictina. Si en compte
comparada ab la moderna.
Un objecte d' art, ofrena de lajSocietat «Talía», de Ge- d'agafar lo.rabe per las fullas, te la sort de trobar un
bon oonçeller, à horas d' ara tot lo poble de Sant Joan lo
rona, à la mellor poesia catalana que can te les glòries del
Teatre.
y Un relÒtje de metall, repujat d' or, regalo de 1' •Associació lliteraria* al autor de la mes inspirada poesia" li- Forman <i> Jurat calificador de les composicions que 's
presentin, los Srs. D. Francesch Ubach y Vinyeta, Presideíitjjint. D. Miquel Buixons, Pbrè.; D. Joseph Çortüs*y
Vieta|D. Martí Adroher; D. Emili Saguer, Secretari.—
Suplerts: D. Joaquim Llinàs^ D. Joan Jordi y D. Joan
Vinyà8.

•.-•••
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Les composicions s' han de remetre ^al Seoretari de 1'
Associació, don Enrich Grahitj carrer del Progrés, 20,fins
al die 8 d' octubre pròxim y podran essér eserites en castellà ò en qualsevol llengua dej 1' aatiga Corona d' Aragó,
les qae no tingan precisat idioma. Les demés condicions
del Certamen son les acostumades. La repartició de premis se farà lo die lèr de novembre vi neht.

LalBlsbal

Gerona

Die 29.

Díe 30.

Sr. Director de Lo GERONÉS.
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Sant Joan las Fonts 26 de Juny de 1894.
Aquest poble vist à vol d' aucelí, desde laa montanyaa
que '1 rodejan, te Ja forma d! una serp inmensa que 's desenrotlla pér espay de sis ó set kilómotres, en mil ourv a s y raoonadas.
Voreja las cinglaràs del Fluvià, que deade son llit ample, fondo, ferestech, presenta en tal indret espadadas
oingleras, gorgae esgarrifosas, qae serveixen de mirall à
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Joanet,

P. A. d e i a J. D.
Pere de Palol, Secretari.

'Secció .Keligïosa.
SANTS DE LA'SETMANA.
Üissapte, 7.—Sts. Fermí y Odó bb.
'
Diumenge, S.-'-VlTï. Sta. I3nbcl vela. rcyna de Pórlugal.^,.
..
. .
Dilluns, 9.— S. Zenón y com;<s. mrs., y sta. Anatolía
vg. m r . :
Quitri crexent d 10 h. 2 m. nit, en Libra. — Vents,
Dimars, 10.—S. Cristòfol rar., los set gonnans tars. y
stat. Amàlia.
Dimecres, 11.—Stos. Pio I p. nir. y s. Abundio pbr&j
mr.
' Dijous, 12.—S. Joan Gualbert ab. y sta. Fèlix y Nabor màrtirs.
Divendres, 13.—S. Anaclet p. mr. y sta. Mirope mr.
QUARANTA HORESv
Avuy se troban en l'iglesia de de Sant Pere.
Demà comensaràn en 1' iglesia do Sant Lluch.
t Upogràfich del Dwaio DE ÜEEONA.
Pujada Uc San't Foliu, mim. S.

Dïe 2. : s

: 8'00 •»

•••

Dissapte à las nou del vespre se celebrarà, ert lo local
del Centro, la sessió preparatòria de la-excursió-que '1 diumenge, die 8, se farà à Ròmanyà de la Selva'al objecte de
visitar los monuments primitius allí últimament descoberts. Los socis quo vúlgan concorrehí podran enterarsc
do las condicions d e l ' excursió per 1' Avís fixat en lo
quadro: d' anuncis, del-Centre./.' -.-..•

Olot
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Y SA-COMARCA.

MESURES
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»

Carta de Sant Joan las Fonts.

portaria sota, talem, la rolliíçió y la pàtria li agrahirían
sos osfor'sos, y aquells hórors ,1e la civílisació catalaua,
los senyorí do fans casals,soterrat» on las tombas del templo benedictí lo benehfriàn on s,is ompresas."
C)nvertida avay aquesta població en céníite fabril lo
é* i1 ïponani de la-" rc^iuis 3'h' '>;'iicà3 cataiaiias, pot
calcular u ijuinfi serà l.i lo^la UI:>JUL quo açi sts celebra.
Tros coblas de inprescudd anomenada, la do Tortellà y
las de Castelló d' ^ïnpuriasj Bussinyol y Agramunt, han
sigut contractades pera fernos sabojorar tota mena d' ayrés; de la terra y do fora casa, do nits y de dias, en l·i
plassa y en ; la iglasia^ on; los saraus y concerts-;públiehs.
Totas s' fi'au po'rtíit admirablement mereixent grans
aplaaaos dol públich nombrós quo de Olot y da.iota la. encontrada s' ha reunit a Sant Joan., Més, la cobla dirigida
per N' Agramunt de CasteHó tó<ía'sardanascompostas pel
director, hont 's hi vóssa tota la sal del Empordà y de la
montanya. Sembla que las composicions de N' Agramunt
han ohit sempre, y no's han ohit may, un hi troba
quelcom del terrer, eerts reoorts d' an'yoransà y d' alegria, notas sublims arrancadas de las canson» populars,
verdadera font hont deu aoudirse per' aquesta classe de
música, mina inagotable-hònt dóUrian inspirarse los que
tenen geni pera compondre. .
.
. .;
Finalisà la fest- 'l.dia 26 ab un oxplet de sardanas
inimitables; La Filadora, La Segadora 'I Angeleta, la
Melindrosa. Aquesta última fou executada maravellosament; lo mateix Agramunt sonava '1 fiscórn que, acompanyat de terioras, proluhià un efoete desconegut, semblant
à veus hutnanas; lo citat instrument que en boca d' un
músich vulgar espaternega pern fer. embuts, en maus d'
un mestre seduheix y ehtú'ssíasma. No caí dir que sa cobla fou saludada ab grans aplausos y escoltada per tots
los músichs y aficionats d' Olot que '1 aplaudireu frenétioament.
•
Si 'ns manca '1 malaguanyat autor del inmortal Arri
Moreu, tenim nn inspirat-successor que continuarà fent
valer la superioritat d' nostres ayres populars y que contribuhirà poderosament al renaixement de la pàtria catalana.

St. Coloma Banyoles
de Parnés.
Díe. 2.
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SECCIÓ D ANUNCIS
Màxim Fernandez

ESTABLIMENT

TERAPICH-SULFURÓS
dirigit per los Doctors

D. JOSEPH PUIGCARBÓ
Y

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

BARCELONA.

PERRUQUER DE S.M.
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 espécífich, 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:

Hidrpterapia
Duxos comuns y sulforoses de totes classes (anèmies,
norvosis, gastralgíes, reumatisme, neuraetenia, eto.)

Neumoterapia
Ayre comprimit y rarefet, oxigeno, nitrogeno, atmosferes creosotades y altres.—(Bronquitis, Catarros orónichs, tísis incipient, asina,_etc.)

Sulfoterapia
Quo consta de:
a) Àygues sulfuroses pera beguda, semblants à les de
la Puda, Archena, Betelú, Bagneres de Luchón, etc. (Herpes, enfermetats Becretes, limfatisme, escrófula, etc.)
b) Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herpétiques del canyó.faringitis, bronquitis, eto.)
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, eto.)
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónichs, coquelucbe, etc.)
Aquestes aygues—àiies Ayguea sulfuroses de
Barcelona—se usan ab èxit crexent en los molts
casos en quins està indicat lo tractament sulfurós.
També se despatxari embotellades.

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

Novetat, bon guti y economia

Gerona.—Baixada del Pont de pedjra, U

24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24
Ò-ERONA

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

Tintura americana instantànea

Balneoterapia
Banya comuns, Sulfurosos, medicinals.—Banys russos.
—Bany turch.

PINTOR V EMPÍ&:P1R*DORÍ v
Magnlflchs mostruari* de papers peta decorar habitacions
deBde,25 oéntima à 30 pessrtas ú pes^ftCromos, motlluras, y traspar$nijt çuctdros •

Establiment ie Don Pere Pro&ell
S' hi trobarà un gran assortit de camisas, corbatas, colls y punys, sedàs y llanas y demés articles de novetat pera- vestits de senyora.
BREUS L1MITADISSIMS
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona

SOMBREi
S'han rebut las últimas novetats per la pròxima temporada; los preus sumament económichs.
CAMISERIA.—SASTRERIA PER NOYS.
Especialitat en trajoa pera .col·legial» < >

3, Rambla d' Àlvarez, 3 >fc*

FILtDEl

JOAN GR1VÈ

8ISTEMAS AUSTR0-HUN6AR Y DE MOLAS

Progrés (carrer Nou) 10, Gerona

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

Depósit de baguls

Eleotroterapia.

SE VESTEIXEN Y YETLLM MORTS

Consulta de malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PUIGCARBÓ, do les 11 del mati à la 1 de.
tarde y de 5 à 7 de la tarde.
Consulta.de malalties de 1' aparato respiratori, per
lo Director de la secció neumoteràpica, DR. BASSOLS T
PRIM, de 10 à 12 del matí y de 6 à 7 de la tarde.

PREUS 8imAIUIIT MODIOHt

Curació de malalties
de la boca.—Empastres, Oriflcacions.--Extraccions sense dolor.
Dentadures artificials.
DK

JOSEPHl,'

Ab títjBl de la Facultat
de medicina de Madrit

Caísàí'pera senyors, senyqràsy nens.
Especialitat pera '1 qttò s'éncàfrégitti expressa,mérit.

dls

3f(6rsa; 1, pritüèr'
-''""" GERONA.

0)

SUCURSAL
Plass i de la Constitució, número 13

GERONA:
Casa especial en xocolates,, cafès, sucres y thés.
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Don Carles B o É de la Trinxena
Recorts d ' u n excursionista . .
P l a y| m o n t a n y a . . . . . . .
JLT h e t e u N o r a d e l l . . . . . .
Gran establiment artístich fotogràfic!* DM eò nníiaal bcà u. .l l .i t a . . . . . . . . .
L' hereu S u b i r à . . . . . . . .
d\ri0 per JAUME CAROLÀTardànías
Gerona, Rambla d'Àlvarez, 2, ültim |)is.
Acaba de publicarse
(Premiat ab medalla d' or, diplomes, y certificat de te-' Lena

nir aprobats IOB estudis superiors de pintura à 1' Acadèmia
de Barcelona.)

Especialitat per retratos al oli y al llapis. Retratos • fotogràflch-artístiohs superiors, de tots preus y grandàries.
Combinació ab 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels Srs. Bonet y Pujol.
Reproduccions de totes classes tretes de fotografies per
fetes malbé que sien.
Retratos de busto y proporció natural per lo procédi@ ent dit «Platinotipia» à 25 pessetes un.
Se retrata à domicili.
NOTA: Pera qualsevol encàrrech dirigifse al amo de
la Perruqueria de Cot.
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Deliberacions de la primera Asàambléa
general de delegats de V Unió Catalanista^
tinguda à Manresa1 en lo mes de Març de
1892.—Tema de discussió.—Bases pera la
Constitució regional Catalana.
Un volum de 244 planes 2 pessetes.
Se venen totes en la llibreria de D. JosephFranquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.
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