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privilegiat, y ho son tarj't més si per fuero s' entén no
dret propi, sinó concessió, autorisació, regonexement per
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part d'un poder independent, superior a les regions; lo
Loa n&stres abcmats que surtin de Gerona fuçrísme, axí entès, no es altre cosa qu'una forma de !a
la descentralisació de moltes monarquies
durant V estiu y que desitjïn rebré EÒ Crétfò- descentralisació;
de I1 Etat m-itjanà.
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los drets y la vida de les regions estan subordinats à una
entitat, superior, teheri una existència precària y 's troban
constantment exposats à ésser víctimes dels abusos y de
I' esperit d' absorció inherent à tot poder y tant més intens com més fort aquest poder sia. Aquest es lo procés
qu'han seguit totes les llibertats y los drets regionals y lo. ^ ^ s i1ég!bH&HgeéSí^>!étrf I1 orgartMtió d' Es- cals en tots los pobles: s' Han anat falsejant p.och à poch
panya ,en Estat compost, es&çnt sos components tes •,. dife- y sobre ses ruhines s' ha axecat vigorós y potent I' Estat
rentes entitdts naturalsv ab fesomia y vida pròpia/ forma- modern, centralisador per excel·lència.
des pei1 fdf stfccéésid cíéjs^egtes,' 6' sia", les difcrè'n'fes nacioPera garantir los drets y la vida de les regions naturals
nalitats. porfectArflef t caracterisades que en la península ó nacionalitats que forman I1 Estat compost, s' han de ser
existexeaç ca llóglchy consegüent que la missió de 1' Es- n/alàr a n' aquest y marcarli bé les fites de ses atributat no podrà ésser rr.ay altre que representar los interessos' cions, reservantse les regions 1' integritat de sa soberanía
comuns d' M^üè<étfes°regítittS> y donar éiíarjïiitàt à sa vida' pera tot lo que 'Is es esclussiu y propi; en una paraula, les
de relació.;,;/ : .u:
......: ,.•-, ;;.
.• .
regions han d' ésser àutónomas.
1
Pera qüVÍ* Estateòimpfcst'puga existir, és ittdiípehsaCada nacionalitat de les que existexen à Espanya, té
ble la existéntia dedivefsés nacïtónàlitàts lliures y sobè- de tenir lo drjst'd1 organisarse cpm ho crega .més adequat
ranes que '1 formin; es un producte de I' unió més ó menys à ses necessitats y à sos interessos. Té de tenir són poder
espontànea, més ó menys deguda als temps y à les cir- regional, ab funcions HégisU}tives, executives y judicials;
constaUCfeirde1 diverses ttaéíonaRtats.; Sòn fi, sa ràhó d1 té de tenir les representacions d' aquest poder de la maésser es Inconveniència, 1' utilitat de aquexes nacionali- nera més conlorme ab sa historia y ab 1' esperit de la te
rrayexercitfexçlüsiva'rfjiíntpe?naturals de la matexa, que
part d%Ja&yúmé;útifcír^ríbtícfons;
parlin, pensin y sentin com sos conciutadans: y te de tenir,
L' Estat, dohchs, no es una entitat independent de les per fi, forsa suficient pera ferse respectar, tant à 1' interior
regions, «i aquestes li estan sotmeses eu res de lo que no com per l! Estat central.
sia la missió que li hagen encomanat.
Los detalls d' aquesta órganisació regional no cabenen
Les regions existeixen Tiatífràlrne^t y posíehéxen la I' espay d* un article. Lo Catalanisme miiitant ha procuplenitut de sos drets. Tenen, la facultat d' organisarse y re- rat y procura, en mira del pervindre, anarlos desenrotllant
girse c<tm més conviflga à son caràcter y a sos interessos, en les Assamblees anyals que celebra. A Manresa se desense que 1' Estat tir/^ atribució,de cap mena pera irimis* terniinaren les Bases generals, indicantsi quinea son les acuirsi,.En éltr<e8jtçiipeí;;IjïSí.r«gÍQns nç. son divisions polí- tribucionsó facultats que podrien concedirse al poder ó
tiques,- hi'adfflfiniatratives', í·rinadesó respectades per ï' Es È§ta*t central, tenint present la manera com s' ha anat for!
tat; sihc
p^f^:
p'rbpia! indepen- marit 1' E?tat espanyol «y les énsenyanses de I' historia; pedent de
dréidfc goveriíarse a sj matexes. No eo aquest es un punt què no 's pot concretar gayre ja qu'
es I' Estatiquiitéla facultat de fixaIsbi sos drets,; ses atri- exigjeíxT acorïy'fa'Jfíf|ír>e;nció de fes altres nacionalitats
bucions; al édrít^fjssòhi!ès'r«:>fòris· lés- qu^' seriyafaïi loà espanyo'es. També se senyalà quines deurien ésser les adrets, les atribucions de 1'Estat.
, tribíicions y facultats dbkpoder regional y quina sa oigaD' axó 's desprèn que 'I règípnalisine es essencialment nisaçiò. essent aquest punt més fàcil d' establir, primsr.per
distintdé^ladlsscentralièàcióy per anrpla iy complerta qu' no dependir de ningú més que dels catalans matexosy.se
aquestà*íià. Là''descérittàlÍ9acíó suposa I' existència d' "üri' gqnj per tenir lo patró de nostres antigues lleys polítiques,
Estat simple, format d' una'so)a nacionalitat ó de diferen- administratives' y judicfàís, lleys qu' han d' ésser la pedra
tes nacionalitat» 9uty«ctes> totes Àw»!^oéct<x&tm\,{bhil&r fdtiíjnjental de npstre dret públich interior, lleys que no s'
cuitat'^' irfte¥v^ttif ^é*Jè íúètfys^ítí lï Wa'^prapià y ; fes- ha dcíer mé» que-corte^ir y ampliar pera acomodaries à
clusivà de'cada ufïa'dèlèsenVífa'tspoíftíques, econòmiques les fiecessiliats y à les èxigíencies dels temps presents.
y adminfetratives en que estiga djyidit. Lo poder, central
En altres articles nos ocuparem de les Bases acordades
te vidj§i Ç$ngilmalfeix^ •insdepend&Rt de les entitats inferiorS.r à, Manresa. Avuy nostre objecte se limita à dexar justificat
que''I regionalisme, té com à fonament de la seva organinació, y no les diferentes nacionalitats que '1 constituhér sacip política51' Autonomia de ks regions, entenent per
talsl les difé'réntes'nacionalitats ab historia y vida pròpia
Desdc- '^momentJque «s coneedeiíí>à' H EstàÉ là(>faciïl- queí existexetj.fiEspanya(y considera 1' Estat central com
tat déTriteWeiiirí'eiiÍ'üórgaitísàcióyyr^gímiéií delés regions, un ferod'ucte de t' unió de íes regions, dependent y- reprelo regionalis,rae^ h Estat compost pròpiament dit, desapa- sen arít de lésmatèxes y no com un podef independent y
reix, pwaidonèrfraxenssl·a'l'i Estat simple, més ó menys sup :rior a elles, representant del conjunt d' individuos que
descenti'ifrí^àt;' sé crèa'ijn poder independent de les regions viu ient à la península espanyola.
que'9 mou y obra per dret propi.
....;
D«>lo dit reial*»iqiïe-«l regionalisme vol I' Esfatcorisj
tituhif'y òr^ttttiàaí pé^lbsP f^ións, y no les régfofts çori^tituhides"y .oV4'Í9?s^d)es\',íji^VV/iÉstàK\'Ve'us'.aq'üí %'.ïb
jAixó diguérem at'comerisarse d publicar La Veu del
criteri • q«ev separa ratiicaltnent los regionalistes dels
que s« attpmenali'íederalè ó¥^a0chs. -Aquestos, en lo fons, Mofitsenat-yaquest es locamí qu' hem procurat anar se
l
' províncies s.ó estats {aqui guihtdesde aquells dies: Soldats del nostre sou y dtfenlo nomno^fa Ja cosa^. idesde -'Ictíntitej regonexen una sors sens mena de preocupació del nostre pensament y del
nostre lema, pro aris etfacis-, parlant en totes les qües
sobre aquestes. Podran, si 's vol, .representar \ lo mdxp tiois'cW y català; edm cal y com nos propos4rem.
munt de ladescentpalitació, r^ero méssque federals-rsomiu•
Nos fa recordar axó una petita gresca anticatalanista
nitaris. Unitaris son també»; Idí fueriétas, -eaU&\ /aqoestÜ que serqbla ha mogut un periódich de la- part de Gerona
parautó «i»f»on sentit t^ítc Ifiç aret'é'sp'tíèfài, èxcépcioWat prenewt peu de les ultimés manifestacions del nostre crite!

Soldats del nostre sou
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15.
ri sobre les assanabJees en-general y la de Balaguer enparticular. Sembla—ntísàlfres no ho hem vist--que '1 tal
periódich ha volgut tr,obar eq;pQSAHres un, dissident, com
;i 's tractés, de un partit* polítLeh.y ha obligat a nostres coegués Lo GER01SÍÉS y D^Olotl i qué II tórnes-sin'là pilota
de'mòstrant ab, textos mafcexos, Je La Veu que no hi ha.,
tal dissidència ni intenció dé. promóurela. '
Creyém des'de '1 momènt! que'Is nostíes dòs companys
han donat.excessiva importància, à les lexdaiïiaçiçms de
tal periódich. Tot axó son coses menudes que no pesnn,
quan se deíénsa una gran causa y " s persegueix Urt gran
deaj. No han anat mal encaminats.,en servir§e de textos
nostres per fer veurer lo contrari de Jo que^l tal periódich
havia dit, però 'ris hauiíà' agradat més què lr haguessin ••'
contestat que ')s defensors dels.drets. y de,I' auto.ftomía de
atalunya, los què prédiqaéHï y ll·uyt'ém per la1 reivindicació de totes lés ço^ès, BdheS que 'ris ha arrebàssat f unilormisme polítiph,, no gçm miserables, components . d un
partit que 's sepàrahíy 'simósségan per senzilles diferen>
cifisdé procedí ment ,y encara més pír odioses qüestions
personals. Sens que crejjçrçssjm dissentív det criteri general aritiuniíormistà; no-unai síno dues ytres vegades hem
posait en tela de judici |a converiiéncí;| de les aàsamblees
catalanistes, lo qual no'ns ha privat d' assistir a totes, ni
'ns ha privat de que, réconexent que la' de Balaguer, a
ventatjant à les'dues àritefíoi-s,'ïja sigut, adémés uh acte popular de veritable trascendencia, ho, haguem' féj; notar, dar
y català, com solem dir totes les coses. > > • ^
PerxÓ mateix, perquèisòrn^^ càtaíaps j?^!pe'fque^^ sobre totes les maneres de veure y sobre totçs les,escoles, y: sobre
tots procediments perseguim lo triomf del pensament català pur, creyém que ningú s' ha de enfadar, y menòs los
nostres amichs, tes que parlan com. nosaltres, 5i algun dia
fem constar ab la nostra característica- franquesa que tal ó
qual acte no 'ns agrada ó que no estem conlormss ab manifestacions que diatie del nostre criteri considerem poch
oportunes ó incumplertes.' Perquè som catalans som soldats
del nostre sou, íitents únicament als veritables interessos de
h pàtria y esclau-s dels nostres propósite.
Però d' axó res n"1 han de fer ibs nostres eterns enemicjis, als que defenen èn castellà les doctrines polítiques
quej'ns ho han enmetzinat tot, fins lo caràcter. Aquexa
g:n(; es realment 1" enehïích comi!^,quan per'ells s' alsa '1
coure, ja saben tots los poi.tr.es a,michs, tots los que parlan
en català,-que'ns solem posat en.ks avansade.s. Vensut
aqueix enenrch, ja veuran qué poch costarà d' enténd'rens
en Ib nostre. Kn 1', escotí '4ç làiràr'hifia també sempre divers itat de critíris, p'er.p ai calotod' aquella sola Hama que
'lse>calfa à tots.les coses s' esc&iexen y 's resolen ab mòlta
paujy tothom's' alsa,ainicí^1 cantant les mateixes cansons.
pío fassin, donchs, intóeessant nostres colegues lo que
no ho es gerii, yJtingan serenitat y grandesa d' esperit davant d' aquexes'manipulacions mesquines,, fijles cl' .un criteri rebordonit y saboga que, rtadant desespeíat en I' ayga
fandosade les passions oolitiques.ni esmatíé per buscar lo
(ar tíe salvació que nosaltres, gràcies à Deu, hem ovirat,
acoBtàntnoshi ab totes nostres fbrses, abtota la fe y ab tot
1' entussiasme.
=#!

V AWADA À ROMANYÀ,
difimenge próxiüi passat; varis soóis del Centre Catalanista realisaçeeol·V eseursió pEojeetada pera «visitar y
est idiar 1« moiiuin^iit 'megalítioh, flescovert, fa poch
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•' 'Le tren, estava apunt de sofctir;-pujarem, y aixís que
'ns'vàrem aeomcMiar al vagó, empuengué sa vertoginoaa
ma^xa, introduintnos per la Selva, ;;mostraiitnos' lo panoraaiaimés pintoresohxjue pugue imaginar la fantasia del'
nrtjste, fiitóque arribà 4 l'.iestacióde Bell-ljooh. honi tin\
'
'

guérem de baixar pera continuar després la marxa, bosoos endins, fins à guanyar lo cim de la montanya de Romanyà.
En la estació trobàrem à en Sitjar y 1' Albertí de la
Vall d' Aro, y à 1' Albert, 1' Andreu y 1' Estrada de Sant
Feliu de Guíxols, que rebentnos ab los brassos oberts, s'
agregaren à 1' escursió y, tots junts, avans d' emprendre
la caminada per entre aquellas selvatjes suredes, esmorsarem lleugerament, en mitj de tres ó quatre agudeses
que oorrian de boca en boca, entre los companys d.' espedició.
Lo sol del mati es més calent de lo que 'm creya; may
haguera dit que entre vuyt y nou de la matisada, hora en
que dintre la ciutat, quasi si sent fret, en mitj dels boscos
se pogués suar d' aquella manera; aixis fóu que 'Is espe-,
dicionaria emprenguérem la marxa en mitj un ruxat de
foch, que 'Is delicats deyan que rostia, però no debia ser
aixís quant tothom tenia humor pera escoltar los epissodis
característichs, tant ben contats, de nostre bon amich Sitjar.
Montanyes amunt, y através de frondosos boscos de
sureda, indiscutible riquesa d' aquella comarca, se destacava la comitiva, serpentejant per camins y caminets, un
darrera 1' altre, coberts uns ab paraygues, altres ab parassols, molts ab mocadors al coll, dos ó tres ab barret d'
ales y algun indiferent com si se recrees prenguent lo sol
de Dezembre, y tots admirats de la esplendidesa y bellesa
del panorama de la comarca que quasi de cap à cap podiam contemplar desde la cima d' aquella interminable
montanya.
Al cap d' una hora de caminar, arribarem al poble. A111 'ns esperavan nostres companys Joaquim y Alfons Veray que s' agregaren à 1' escursió sortint de Sant Ciprià,
y los germans Cama, propietaris residents en aquell poble y amos del bosch hont se trova aixecat lo dolmen objecte de nostra escursió. Los germans Cama, ab escessiva
amabilitat, nos oferiren sombrx y descans, en la sala de
sa casa payral; y després de reposats, nos brindaren un
refresch, que, ab bona fe, nos vingué com 1' anell al dit,
y que ningú se feu pregar pera aceptarne lo necessari.
Reposats de la fadiga y revinguts un galant xich; los
germans Cama que ja estavan més ó ménos enterats de
lo que 'ns portava alli, posaren à nostra disposició tots
los objectes que tenian, trovats dintre del dolmen, nos
esplicaren minuciosament com se féu la trovalla, nos contaren alguns detalls «propòsit, y se 'ns oferiren pera acompanyarnos fins hont se trovava '1 monument.
Una verdadera demostració de goig se pintà à la cara
dels companys,al contemplar la calitat de les pesses trovades, tant per sa bellesa com per la raresa de la trovalla;
allí mateix los amidis Alsius, Botet, Vinyas y Palol prengueren les notes necessàries, y 'n Teixidor preparà la càmara obscura y ab 1' habilitat que '1 caracterisa tragué
una producció del grupo dels objectes, convinats pera cabre dintre una sola placa fotogràfica. Examinades y estudiades detingudament totes les pesses, la escursió se dirigí directament a visitar lo dolmen, acompanyada del
propietari de la finca y del Sr. Regent de la parròquia de
Komanyà, que també s' agregà ab los espedicionaris.
Al cap de un quart d' hora, 'ns trovarem aí lloch del
monument, situat dintre una frondosa sureda, y colocat
al oim d' un puig; allí fou hont sentirem los escursionistes
lo goig que proporcionan al esperit les escursions d' aquesta mena: nos abstenim espressament de esplicav y detallar arqueológicament, les pesses trovades y lo monument prehistórich, perquè reservem ferho ab 1" interès
qiio damana un ; descubriment de tanta importància com
el que ha donat origen à inaugurar les escursions del Centre Catalanista.
Preses les mides necessàries y les vistes fotogràfiques
que 's cregueren apropósit, 1' espedició retornà al poble
de Romanyà ahont cada un dels escursionistes, donat à
les seves aficions, recnllía les impresions que oferia aquell
agradós lloch; aixis fou que, mentres uns visitavan l'iglesia y les joyes que guarda, altres recollien inscripcions,
los mes apuntavan en sos àlbums alguna nota característica, y quasi tots ab los gemelos als dits contemplavan lo
panorama que desde la cima de la montanya se presentava à nostre vista.
A dos quarts d' una en pwnt, emprenguérem lo camí
de retorn cap à 1' estació de Bell-lloch, ahont trovarem ja
nostres eonsocis los amichs Rotllan, Babot, Xifre y Mundet que 'ns vinguérem à rebre. Arribàrem nn xich cansats
més per lo escabrós del camí recorregut que no pas per lo
Uarch de la jornada, y aixís fou que solzament nos quedà
temps pera preparar lo dinar, y posarnos à taula. Acabat
aquest, tots los escursionistes col·locats en desordenat grupo, donaren motiu al aficionat fotógrafo, pera reproduirlo
en una placa. Visitada la Font-Picant, arrivà 1' hora que
1' xiulet de la locomotora que venia de Sant Feliu de Guíxols, nos avisava pera tornar oap & Gerona.
Durant lo camí, la major alegria regnà entre 'Is escursionistes que donaren per recompensades les penes de 1'
escursió per l'inmens goig que 'ns proporcionà la mateixa. Arribarem à Gerona, despedintnos amistosament, esperant que 1' oportunitat y la mateixa armonía y bona
voluntat que entre nosaltres regnava, nos dongués oca
siò pera ferne una altre, que si à Deu plau, no ha de passar gayres dies sens que la vegem realisada.
X.

CRÒNICA
EXTRANGER
La nota dominant de la setmana es la monstruosa huél
ga de Chicago, que necessitaríam Uarch espay pera des
críurer ab tots sos detalls horrorosos. Va comensar en los
tallers Pullman, de construcció de material pera ferro-ca
rrils, é inmediatament, per esperit de solidaritat, va ex
téndrers entre 'Is obrers de totes les línees que aflueixen
à Chicago, que son 17 y afectan al moviment y à la vida
de tota la nació. Se pararen desseguida 'Is trens, fins loi
que 's trobavan en carai, causant perjudicis considerables
als passatgers y les empreses. La capital comensà à expe
rimentar prompte 'Is efectes de tal paralisació, donchs
tingueren de tancarse 'is tallers més importants, escasse
jant desseguida los que-viures.
Més los obrers en vaga no 's contentaren en dur à cap
ses manifestacions pacífioainent, sinó que desseguida oo
mensaren & valdrers del incendi y del saqueix à fi de

Arxiu Municipal de Girona. Geronés, Lo. 14/7/1894. Page 2

se

mbrar 1' espant y la consternació en tota la ciutat. Po"aren foou à molts edificis, entre ells les instalacions de
mines, maquinaria y agricultura de la famosa exposició;
cremaren aixís mateix molts milers de vagons, calculantse que les*pérdues de la companyia de Panhautle' excedeixen d' 1.200,000 dollars. Les tropes y 'a policia son
mpotents pera contenir als revoltosos. Los negocis y les
fàbriques estàa enterament parats, trobantse més de
100.000 homes sense trevall. Los huelguistes passan de
120.000 y van quasi tots armats. Les noticies d'última hora diuhen que, gràcies à la energia desplegada per les
tropes federals,ha millorat quelcom la situació.La conducta del president Cleveland en la grave crisis perquè passa
1 país, es objecte de calurosos aplausos per part de la
gent d' ordre. Lo quefe dels huelguistes, anomenat Debs,
va estar dos anys atacat de bojeria ;y aquest home ha sigut are capàs de produhir en son pais una convulsió tant
espantosa!
—Un terremoto ha arruhinat en Constantinopla moltes
cases y edificis, havent mort unes 50 persones y essent
moltíssims los ferits.
—En aquesta setmana hi ha hagut a Fransa violentes
tempestats, pedregades y ciclons que han ocasionat algunes desgracies personals y moltíssims danys materials.
De Nova York telegrafían que ha caygut allí la pedregada major que s' es vist; la capa de pedra tenia més de
dos metres de gruixa.
—Devant lo Tribunal Suprem de Munich s' ha vist la
causa referent als robos de cuadros, dibuixos y objectes
de art ocorreguts en diferents punts d' Alemanya. La víctima principal de tant escandaloses austruccions fou lo cèlebre pintor Cavar Franz von Leubach. L' autor dels robos resulta ser un tal Wagner, qne- obrava per instigacions d'altre pintor y de dos negociants en obres d' art.
L' import de lo robat puja à molts mils marchs. Wagner
ha sigut condempnat aixís com també sos còmplices, aplaudint lo públich y la prempsa lo fallo del Tribunal.
—A Brusseles s' ha cremat lo teatre Palais-d' Eté. Lo
foch va propagarse als coberts del mercat pròxim y ocasionà la explossió d' una fàbrica de gel; la detonació va
sentirse fins à alguns kilómetres de distancia.

ESPANYA
D. Jaume de Borbón. fill de D. Carles, ha fet per Espanya una llarga passejada, visitant les principals poblacions y detinguentse principalment à Madrit y & Sevilla.
Aquest viatge, per rahons fàcilment comprensibles, s' ha
portat molt amagat y fins à última hora, quan D. Jaume
havia passat ó estava à punt de passar la frontera, no n'
ha hagut esment la prempsa més ben informada y per lo
mateix lo públich. Axó no vol dir que no ho sapiguessen
los més granats de sos partidaris, quina .discreció ha sigut envejable, y no podem suposar que no n' estès enterat lo Govern. No falta qui creu que la visita à Espanya
del fill do D. Carles té relació ab certs projeotes de matrimoni de que temps enrera s' havia parlat y que sembla
no estan del tot abam'onats. Avans de sortir de Catalunya D. Jaume visità la Verge de Montserrat. Sia '1 que
sia '1 destí que '1 pervindre li reservi, dositjàm. que la
Patrona de la terra catalana li inspiri peia aquesta en
totes occasions 1' amor qu' envers ella sentia nostre gran
Rey En Jaume lo Conqueridor.
—A Begoiia, prop de Bilbao, và descarrilar y estiúibarse un tren de passatgers, essent moltes les desgracies
produhides per 1' accident, tant do morts, com de ferits.
Los periódichs indican que la desgracia pot ésser deguda à defectes de construcció de la llnea.
—A conseqüència d' un violent temporal s' nin perdut en.las costes de lo? provincieg vasques moltes petites
embarcacions, desaparoxent y morint ofegats bon nombre
de les persones que les tripulavan.
—Lo dimecres la Cort và marxar à estiuhejar à San
Sebastiàa y se va llegir en los Cossos Colegisladors lo
decret de suspensió de sessions y per cert que en lo Congrés la cosa per poch acaba à cops de punys. La cridòria
y 1' esvalot va ésser gro3,.digne final d' una llegislatura
xorca y digne corona d' un govern desacreditat, sense
foi'sa on 1' opinió ni en lo Parlament. No hi ha pressupóssits, no hi ha autorisacions, no hi ha tractats de comerç
definitius ni provisionals. L' Alemanya ha declarat caducat lo tractat en projecte. Y '1 Sr. Moret ^qué pensa fer?
Res dexarse convençre de que sa personalitat e3 necessària en lo ministeri y seguir fent la felicitit dels espanyols.
Una cosa hem trobat à faltar al tanoarso les Corts:
allò de la campanya administrativa. Se coneix qne En
Sagasta s' ha convensut de que ja ningú hi creu y ho ha
retirat, com les banderoles dels suposats enginyers de
camins qu' avans s' usa vau sempre que hi havia d' haver
eleccions. Més val axis. ;Pobre administració! com més
la tocan, més la malmenan.

CATALUNYA
Lo que continua preocupant 1' opinió es encara la
qüestió aranzelària ó dels Tractats de comerç. Convensut lo Govern de que 1' aprobació del tractat ab Alema
nya es impossible en aquesta llegislatura y desitjant tan
car aviat les Corts, ha demanat autorisació pera fer modus vivendi ab les nacions ab quines hi ha tractat; pendents. Consultat lo Foment de la producció nacional de
Barcelona ha respost que no hi veu inconvenient ab tal
que 's fassin per cinch anys, prenent per base la tarifa
mínima de nostre arancel y no concedint més rebaxes d'
aquesta de les que s' han concedit & Suècia, Bèlgica y
Holanda. Es opinió valguda que '1 Govern no 's conformarà ab exes condicions. Consultat també Lo Foment de
la producció surera sobre 'Is diferents medis
que s' han
proposat pera substituhir les ventatjes que :ls hi portaria
1" aprobació del tractat ab Alemanya, han respost qué
cap los satisfà y que lo que 'Is hi convé es 1' aprobació
del tractat y res més. Y si '1 tractat no s' aproba, com es
lo ines probable ^qué tindran? Qui tot ho vol, tot ho pert.
Enhorabona qu' haguessen manifestat sa preferència per
1' aprobació del tractat, però creyém que ademés podien
indicar ó proposar los altres medis que en més limitada
escala poden esserloshi favorables.
—Lo jurat ha condempnat a diset anys de presó al
autor do 1' assessinat frustat contra '1 governador de Barcebna, Sr. Larroca, y à pena de mort en garrot 11 anarquista Santiago Salvador per 1' atentat del Liceo.

Oficials.
Butlleti oficial del 9 de Juliol.—Anunci del Gobern civil convocant à la Exma. Diputació provincial a sessió
extraordinària lo díe 19 del corrent tres. Entre 'Is asumptos que han de tractarse hi ha la provisió de la plassa de
iaxé de fondos de primera ensenyansa,
,.: • -.:.- .• ,-.
—Butlleti oficial del 11 de Juliol.—Anunci de hi Comissió d' evalúo de Gerona de trobarse exposat en la Secretaria per terme de vuyt dies lo reparto de la contribució teritorial y de la riquesa rústica y pecuària de aqüexa capital y son terme.
—Ajuntament.—(Sessió del díe 9 de Juliol.)—Presidida per 1' Arcalde y ab assistència de tretze regidor#, Be
comensà la sessió llegintse 1' acta ào V antecedent que
fóu aprobada y firmada. Acte seguit se prengueren los
acorts següents:
Aprobar varis comptes.
AutoriBar la col·locació en les afores de la porta d' En
Vila d' una caseta pera vendre begudes los dies de mercat, ab certes condicions y pago de dotze pessetes anyals.
Aprobar les llistes pera 't aorteix de vocals associats
qu' han de formal- part de la Junta municipal.
Y finalment aprobar lo dictamen sobre la construcció
d' nn nou matadero. adicionantlo ab la petició de que s
soliciti la venda dels actuals pera aplicar son import als
gastos que '1 projectat ocasioni.
—Avuy y demà tenen lloch en la escola municipal que
djrigeix nostre amich y consoci D. Joséph Dalmau y Carles, los exàmens generals de sos alumnos. L' ajuntament
ha senyalat lo dia 25 d' aquest mes pera la repartjció de
premis de totes les escoles públiqtiree de-noys yaoyes. Nos
sembla que ab això no ha obrat ab molt acert, donchs la
major part d' aquexes escoles tenen actualment ^reduhits
à una meytat los àhimnos que hi aasistexén, à 'causa de
trobarse tan avansat 1' estiu. A nostre entendre, seria preferible celebrar tots los anys, tant bé 'Is exàmens com la
repartició de premis, dintre la segona quinzena de Juny;
d' aquesta.manera s' evitaria!' inconvenient que déxem
apuntat. Que ho pensi la Corporació municipal y posantse
d' acort ab los ilustrats professors dé la ciutat, poden fer
de manera que aqueixos actes tan plaçénts per los dexebles com per ses famílies, tingan-to.tr explendpr que jus- .
tament se merexe-n.
.
,.
—Dissapie passat nostre volgut amich lo notable escultor En Miquel Blay, ríos feu sa visita dé despedidà,
donchs ab 1' exprés de la nit marxà cap à París. En los
curts moments de que pogué disposar, visità '1 Centre Catalanista d' ahont exí verament complascut, Desitjem al
Sr. Blay moltes felicitats y nous triomfs durant sa estada à Fransa, y 'ns quedan vius desitjós d' estrenyèrli
prompte la mà.
. , ...
. ,--,
^Trenta quatre son los aspirants à la plaasa de Se- >
oretari interventor de la Junta provincial de Instruoció
pública, quasi tots ells mestres y la gran majoria mestres ab exeretoi..Es probable-gae la aatmana.^aotraat,M
citada Junta dexi enllestida la corresponent terna que eade suposar s' acomodarà à les prescripcions* vigents y à
la resultancia del concurs, fent cas omís de les recomàcions é influencies que's diu son moltes pera T nombrai
ment de que's tracta.
—Assegura un periódiçh local que's un fet la inti·lHgencia de 1' empresa del ferrocarril de Goronà à Oiot, ab
la del de S. Feliu de Guíxols, ser-vintse interinament la
primera de la estació provisional de la segona en aquesta
ciutat y donant gran impuls a les obres que faljtan pera
dexar acabada la línéà fins à Amer y poJerla inaugurar
lo més aviat possible. Es una millora de molta consideració pera Gerona y pera tota la montanya,' quina prompte
realisaeió espera '1 públich y veurem ab molt gust.
—Lo dijous passat, ab les formalitats y ceremonies
exigides per la l!ey,se verificà en l'Iglesia de Sant Martí
d' aquesta ciutat 1' acte imponent de formalisar nn testament sacramental, dels quals feya ja forsa temps no se 'n
havia celebrat cap à Gerona.
—Obehint à un acort de 1' Ajuntament s' han pintat
tots los ponts de ferro del interior de la ciutat y de les afores, que bé ho necessita vau. També fa alguns dies s' ha
comensat a empedrar ab oarrena lo. carrer Nou ó del
Progrés.
—La construcció del primer tros de la carretera provincial de Brnyolee à Figueres* ha quedat rematada per
la quantitat de cent vint y nou mil y pico de pessetes, per
haverse presentat & Madrit postura inferior à la que 's
presentà aqol à la Dipútaciói
—En lo Certamen literari últimament celebrat à Tarrasa foren també premiats nost-es amichs En Joaquim
Riera y Bertran y En Ferran Agulló y Vidal, tots dos
fills do Gerona. A !' un y 1' altre enviem nostre coral felicitació.
—Presidida per l'llim. Sr. Bisbe s' ha constitub.it en
aquesta Ciutat la Junta Diocesana pera '1 Congrés católion espanyol qu' aquest any s' ha de reunir h Tarragona, formantne part respectables sacerdots y seglars, en»
tre'Is últinas alguns catedrAtichs de nostre Institut provincial. També se celebrarà à Brusseles lo díe 4 del vinent septembre la tercera reunió del Congrés oientífich
internacional dels católiohs, quina divisa es la ciència unida'd la fé y quines dos reunions anteriors tingudes à
Paris en 188S! y en 1891, tant profitoses resultats donaren.
—Hem rebut lo cartell del tercer certamen literari de
la Lliga Regional de Manresa. Conté dos premis ordinaris y 15 de extraordinaris, essent digne de especial meú'
ció entre aquets lo que ha ofert lo Sr. Bisbe de Vich al
trovall escrit en català que desenrotlli '1 següent tema:
Demostració de com V Iglesiq. vol que la doctrina catòlica
s' ensenyi y propagui e* la mateixa llengua qu' enràhòna 'I poble, per ésser això lo més conforme d la rahó naturaly lo més propi per traurer lo major fruyt de tap,
ensenyansas y pràcticas. Los treballs dearant presentarse abans del 15 d'Agost vinent.
—FESTES MAJORS de la comarca durant la setmana: Dje 16, Navata: 20, 21 y 22, Palafrugell.
Fires.'-Díe 15, Vidreres; 17, Malgrat; 18, Lloret de
Mar.

Secció Literària.
LA SENYORA MUNDÀ
i.

ae 'n van do las monjas y se 'n venen aqui
per vóure
estudfants y militars
<iqué hi puch fer jo? millor per
nosaltres.
.
—Està clar, barbotejava '1 senyor Pere, que duri jque:
duri! tan n' aprenen aqui com allà, cadahú deu procurar
per ell y ballar sol, las monjas ray, si no 'n tenen que se
'n busquin.
-^Y las que vindran, insinuava la Senyora Mundà,
quan un establiment coménsa, à perdre'l crèdit.... en fi
si això continua caldrà péndré'un llibre, apuntarho tot y
formalisàr las cosas comen una casa de comers; conta
que ja m' han fut diferents èncàrrechs, fruytas,, secías^
flors, deu mil androminas, que costan undíneral; tot en
gran escala, y que també m sembla s' hauria de cobrar
tina comissió, perquè las cosaS delicadas, si las maneja
un barroher....
;
. * —Lo vinticinch per cent, al inonos; feu lo Senyor Pere........
—Tinch por que 'n fafiam massa, veurem que dirà !1

rotas X apendre de llegir y escriure. Raconadas de talers
ab tobnllolas comeasadas, s' arnayan y eran coberts do
pols y tranyinas. Uns grans armaris, ab estàmpas enganxadas à las tapas,guardaran noiia|jrj3ft^,s, ep·lgçojons de canaris de cotó,; comentats,, feixos de fttÍTas,'iMn'ats
, de^ filferro, capsas plenas de'vidres, de pegà :gre|aíi"jdé €p:a^
de colors en pOls, ilè.motllos de mil formas jd' Ui|iüiïoínii
nas innumerables, tot abandonat, desertas las salas, desconsóladas las monjas, feya llàstima. Fins las inossótas 1
de dotze y tretze any», pregayan à sos pare'sy.cilip lis. deixesen anar ab la Senyora Mundà que feya miracles, y en
sàvia més ella ab la punta del dit xieh, que totas las monjas.plegadas
t%,-\ " .. .-.•; •, •• . , , v u ;
1 os viatjants de flors, dtj-fallaé bonàs y fetas,'••d'è sedàs, ja no visitavan més lo convent; tQts descaiu-egavan à
casa de la Senyora Mundaj aquell comer.s havia passat à
la cantonada de la plassetà, à la oasa de la balconada, en
bon punt, alegre, de rnolta passada. Las raor.jas fins tenian retxas en ias finestras, estavan arreconadas prop d'
una iglesia, jquín desert! jquíu carreró més trist!

La Senyora Mundà s* estava al primer pis do la casa
nova, cantonada à la plàssetai ab bonàs vistas, balconada de duas portas, llóch espàyís, jardinet à \n part de
de mitj dia, y en pagava sis duros mensnàlsfho valia de
BObras. Lo punt era céntrieh, concorregut; hi passavan y
rèpassavan los estudiants del Seminari, del Institut provincial, dos regiments que anavan à fer I' exercici, yu'ns
cotxes extranys que vonian del últim racó de las comarcas vehinas.
Travallant ella y son tnarifc feyun la viu viu, lo senyor
(S' acabarà.)
JOSEPH BERGA. •'•
Pere desempenyayii un barreeh important à la Diputació,
que li valia dotze JdtTros al mes,''feya d' escribent; elTa,
prou trassuda, ensçnyava de brodar à unas quantas n°• . - • • : • ,
yas de casas ricas. : Teniah una ftl[a à quina també dedi- P. Fidel.
qQ.
de nevada ploma v ; :
—
Li
consultarem,
però
de
moment,
qui
sab si 'ns ço :
1' ivern aixampla sobre 'Is camps verdosos
cavan per sa'vocaoid espaoUl à la ciència fle íPenolope,
y al fré'ch gelat de' sa mortal besada
mantinguent relacions familiars íntimas ab son vehí loP. loeaya aquets cent dai'O3, ell que està ontorat d' aqueixas
cauhen les fulles que gronxava,1' arMe;
,
Fidel, exclaustrat, organista-de la eolegiata, bon subjec- cósas d' liipoteeEj··U :•".'••; . •.
s' aisa, després, en jorn de primavera,
—Esperem una mica més; veurem com marxa '1 negote, carregat d' ongas segons se murmnrava pel yeynat.
' l'o sol 'damunt la serra,
. :
ci,
cent
duros
sembla
que
fü
pobre
y torna en fruyta y flors tota la terra.
Las deixebles de la Senyora Mundà pagavan un duro
Esperarem lo.jíuesyinen.t; ne tenian doscents cinquanmensual, dos, tres, segons la classe de brodat que volian
Ja, fuig rauiida f-oí-anèta"
:
apendre, que la muller dfílise,nyoi\Pere en sàvia à las fos- ta; lo P. Filel los aconçellà què 'n coloquessen tréscects;
duixant bon niu del bell ca^al al porxo ,
n u hont pollava entre coixins de ploma
cas y poséhia.adéméa un repertori inacabable de recep- que 's faria hipoteéa aèria,'y escripturà formal; puiïf' fit»
tos tdulres fi!K quo anyoiMdi-,-0? deixa.'
pagarés
no
hi
ha
que
fiarsen
y
à
voltas"
ab
escrij·tuï'as
tas y secreta perlemnotllar fruytas, per' imitar tota mena
Besa ab sa ardenoia, !a calor là terra, ''••'<• d' objectes culinaris y aquestas cosas se pagavan sepa- tampoch, s' ba de fel'l' ull viu, deya 1' exclaustrat, vigiy arran la mansa onada ,. -. , .
radament. Lo secret pera cjsmpQndjre unjtaU dexllango- lar sempre.
torna, y oantani, atíiúhn à la porxada.
!
Lo senyor Pere comprà un copiador, arreglà ls llibres
nissa oulana costava quinze duros, però al moment que
, Plora la mare ab deseonort y pena .
la deixeble n' estava ben cnterada ja '1 podian .guaytar, ab las formalitats burocràticas de la Diputació, y en las
vegent que '1 fil'l à la batalla 's IIansa"," *
;
japodian niirar prim", niiïgdj.era capàs4B distingirlo del hor»s que li restavan, terminada la foyna, portava fa a'd
fainélich monstre que 's complau à:ronrp*°
natural, hs secrets de la Senyora Mundà deixaVan enrre- m'nistració'de la casa con un rellotge.
los tendres Ilassos de ia llar hermosa:.:.-,'•'.• , . ..
Consultareu lo del vinticinch per cent de comissió, y
Més brilla 1' iris de la pau volguda •.. ra à la raeteixa fotografia; eran 1' art portat al non plus
y sent sonar los passos ..
.-.....•
1' organista ho trobà exagera't; estirar tant la corda, ara'
ultra, lo sursum corda del vea.lis.me.
d'el
fill
que
vola
per
tirarshi
als
brassos.
Durant 1' any à que 'in refereixo, vingué à la població que la tenen ban agarrada.... vaja, no va bé....
—.Donchs fora; qúi/tot hio vol tot ho pert, feu lo senyor
Lo aol, que.es pon en 1" escarpada.serra,. . ,.
Un regiinentüe fama; ab molts oficials'solters, joveò eisurt novament en ja vehinàr aurpra; ...
..'.i - " :
xits de la acadèmia,- que cercavan parella qui més qui Pere.
los' pescadors" dintre la mar s' aliunyan
Als vuyt ó nou mesos, vejentse 1'escribent ab mil y
inenos, pendre parents que 'n deyan las monjas.
y prest retornan plens de fmyt d o l ' aygitíi;;
pico
de
duros,
refleexionant
ab
sa
esposa,
ab
lo
P.
Fidel,
L' escamot de guerrers cpinensà à fiexar la vista à la
tot ser vivent enyoradís espera,
. • • •
y en esta trista vida,. , - <^:- • balconada de la Senyora Mundà, hont eixian unas caras fenthi comentaris, deyan que era un somni, una visió.
veu saesporansa à 1' últim conseguida. ;
' —Quo se jo, insinuava '1 frare, tot gratantse la orella,
com un sol,5 y als curts dias allò fou un foch granejat, un
trobo
que
'1
miracle
consisteix
en
las
mans
delicadas
de
tiioteix de miradas que ni'Is turrons de Gaijona, capaDols y congoíxes lo meu»cor malmenan
la Senyora Mnnda, més ben dit en lo cap, això.es un dó,
en eada passa que en 1^,: teïra/donof*.
sas d' enternir lo cor d' un juheu del.monument.
llàgrimes v.uydo pel dolor despresses, ,
..
Las deixebles de fa Senyora fcfundft ni ohir la: música si ha arreplegat aqueixa clienteln es degut à sa testa, per
sens que m' assiiste lo pesaf' que 'm minva;
aqueixa,
per
aqueixa
feya
1'
exolaustmt,
tocantse'1
front
del regiment, al devallar la tropa pel carrer consultavan
puig que ja sento los patons dolsíssims
& corre-cuytas un mirall de la sala, y ab la cara alegre, ab lo dit índice, aqui dins hi ha quelcom, quo prové de
de 1' única esperansa.. , :,-c.:/•>''-£
riallera, simpàtica, prenian posicions académicas eh la dalt, lo talent....
que '1 desditxat aprop de"Déu àícànsa.
—jCà! quo in' explica à.ini, reverent, objectava '1 SeP. de Palol.
balconaaalSe%ntem|>Mtttíl*fà6senda de la niàssa llargaruda, de la rastollera automàtica, que 's movia com un nyor Pere, ,mo ha tingut sempre '1 cap com ara? ^PerquèSecció Eeligiosa.
fins avuy'no haviam avansa-ïun xavo? ^ho sab P. Fidel?
sol home, uno, cíos, tres, cuatrq.
Los fills de Mattè, cap drets, estirats, desen vày nat lo jho entén? aquell casament, la balconada....
SANÏS DE LA SETMANA.
—No diré qu' això no hi contr-ibuheixi, tot pot succesabre sense perdre 1' equilibri dirigian al balcó de la canDissàpte, .1.4,—S, Bonaventura qar, b. y fdr, y s. .Cir.Q
i tonada miradas encesas, que Cupido fou* lo dis&imulat, hir, son cosas.,., en fi, vagin ab cuydado, que no hi hagi b. y cï.
Diumenge, 15.— IX S Enrich einp. y s. Camilo do*
s' entretenia à fomentar burjant »b la fletxa, atiantlas al un fracàs....
•
—,,™... .
.«.,,.„«.,
—Deu me 'ri guart, à casa ray.... però cregui, P. Fi- L e ü s ' f r r ••""•-•'-••••«••
cor de las fllíafl·d' Eva deixebles deja brodadora.
Dilluns, 16.— Ntra, tíra. dol Carme y io Triumf de la
del,
si
una
uo
las
deixa
«Ixir
al
balcó
quan
ohuen
la
múDesprés eiiíat]£» JuriajdVl Instijstt, djeí Seminari, ,y alSanta Creu.
guns de grandots,, prou. aixelja.ts, afe. lQ »í>íiri;et tort, un sica, ni '1 Sant Crist es capàs d' aguantarlas....
Dimars, 17.—S. Aleix cf. y sta~. Maroelina vg. y rar,
—Y bé, eixir al balcó no es cap mal, vigilar, y desxicb tronat, també 's adonavan del famós balcó de ia caLluna plena dle»9 h. SO minwÍ8,àfl<$.£Út, en Capriprés, no venen la» criadas à cercarlas? vostè cuydi de cprni.—Núvoïè.
'
.^,'<-'?'*\'
8a nova.
Dimecres, 18.—S. F«de3pioü|çg|e8.^^rosa y Marttfa.'
La cosa 's va rompre per la part més forta, encara que dintre sa casa regni la moral, en lo demés, que vol
Dijous, 19.—S. Vicenslàe Paüï'fdiv^y%stes. Juatíi- <y,
•
•
que ningú ho esperaba, una deixeble de la Senyora Mun- ferhi, tothom es de carn y óssos.
Rufina.
'•£•'-' *
"••','
Trímscorregué un "any y prochs mesos; la casa do la
dà B' enmaridà ab un oficial de tropa.
Divendres,
20.—S.
Elías
prof.,
saft&ïü·iOni
Emilià fdr-*
S' ha casat la noya de ca 'n Gorga ab un tinent; de- Senyora Mundà semblava 'I jmdici; lo Senyo Pere havia y «antas Margarida y Ljib^da mrs<
yan las noyas.que freqüentavan lo colegi de las monjas, contat mes de dos mil duros die beneficis, y gratantse '1
: QUARANTA^]
,-iluch.
Avuy se tro ban en í-iglesi&·c
; —callin, callin, per 1' amor de Deu; no parlin aixís; ha cap ab satisfacció, veya 'Is núimeros, repassava 'Is compt
Slartí.
•
tes
y
no
ho
sàvia
creure.
Demà
comensaràn
etí'l'
pres parenta, s' ba acomodat—que m' explica à mi aquesLo gran colegi de monjas, lo més concorregut'de- la
• ta Sora, tothom diu que 's ha casat, no deu pas ésser peUBRONA.
població,
restà desert, no més hi anavan algunas criatuí oat aqueix» paraula.
fS
í
La nova causà sensació extraordiuaria; durant la nit
; del casori hi hagué serenata per la música del destaíta ;;
i ment, fins lo coronel feu una visita* à la parella ditxoea',
'
que 1' endemà marxava à pendre ayres ab vuyt dias dtr
' llicencia.
7
Desd' aquella setmana 1' aspecte interior de la casa
de la Senyora Mundà cambià con una mitja. La bona do j
na que no possehia cap qual'tat, ni tenia cap defecte que
la distingís de las demés, que sols entre «lgunas del barri passava ger tpaBsuda, y per tenir botias mans, en 1'
espay d' un ines, vejé son pis invadit per innumerables
senyoretas, lo bo y millor de la?població,* fins de casas no :
bles quo las hi porta van ab cotxe, preaentantsbi pera aprendre 1' art sublim de brodar al relleu, al repunt, &\
pnnt de tronch, a la ínglesa, al zèfir, al carril, à la tapiceria, litografia, fins a-1 punt de solfa, y mil altres noms,
que 's aplican à tal indústria, pròpia de mans delicadas,
de primoesas y reynas, fins de mans mistieas, que hi prodahiren en la eta't mitjana obras admirables, y avuy ab.•
lo progrés que enlluherna, los avensos fenomenals, la
il·lustració del sigle, produheix per tot arreu iinítacion3
de capsas de mi3tos, de canaris embalsatnats, lloritos,
aucells extranys, y deu mil altres tonterias incalificabfee.
La sorpresa que tingué al cap del mes lo Senyor Pere,
1' escribent de dotze duros, fou extraordinària—per hont
han entrat tans de diners! deya à sa muller, sembla impossible, això no 's pot creure!

i*-1
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Figueres

Díe 11.

Díe 12.

St. Coloma Banyoles*
-* Cassà
de Farnés.
:

Olot

MESURES

Panís. . • •
»
Blat de moro
/ »
Fajol. . •
Llobins.. .
«
Faba3.. *'.
Fabó. . ..-'• •
Fassols.. .
Monjetas
Vellanas . Quart. 100
Nous. . . .
Castanyas.
Trumfes. .
41'60 1. :
ddtzétíà/'
—Ja ho veus, art d' encantament, fey» ella, ara totas Ous. .'-. .
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SECCIÓ D' ANUNCIS
Màxim Fernandez ESTHBLIïen

ESTABLIMENT

TERAPIÇH-SULFURÓS
dirigit per los Doctors

D. JOSEPH PUIGCARBÓ
Y

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

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

Hidroterapia
Duxes comuns y sulforoses de totes classes (anèmies,
nervosis, gastralgíes, reumatieme, neuraBteoia, eto)

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

Tintura americana instantànea

Balneoterapia

Establiment letaPers Prunoll

Neumoterapia
Ayre comprimit y rarefet, oxigeno, nitrogeno, atmosferes creosotades y altres.— (Bronquitis, catarros oróniohs, tfsis incipient, asma, ete.)

Sulfoterapia
a)

b)
c)
d)

Que consta de:
Aygues sulfuroses pera beguda, semblants à les de
la Puda, Archena, Betelú, B^ggeres de Luchón, etc. (Herpes, enfermetats secretes, limfatisme, esorófula, etc.)
Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herpétiques del oanyó,faringitis, bronquitis, etc.)
Baus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, eto.)
Vaporari 6 inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónichs, ooqueluche, etc.)
Aquestes aygues—dites Aygues sulforoses de
Barcelona—se usan ab èxit crexent en los molts
casos en quins està indicat lo tractament sulfurós.
També se despatxan embotellades.

Cromos, moWura», y ti*aaparMtSíCuadns
Novetaf, bon gust y economia

Geroaa.—Bftixada del Pont de pedra, 14

DE

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

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

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 LÍMIT AD183IMS

Massoterapia
local y general (girades, torçedures, fractures, reumatis-

SÍ

PINTOR Y EMPAPERADOR
Magnifichs mostruavis de papers pera decorar habitacions
deade 2 5 cèntims à 3 0 peBBeWMpefts».

SOMBRERERIA
S'han rebut las últimas novetats per lai
zima temporada; los preus sumament ecú·
nómichs.

CAMISERIA.—SASTRERIA PEB NOTS.
Especialitat en írajos pera

3, Rambla d' Alvarez, 3

FILL SE

ÏIL8RDELL ï W P . "

Yoltas de laRambla, cantonada alcarrer de fiesadó, 26, Gerona

JOANGRIVÈ

MOLÍ FARINER.

•

SISTEMAS AUSTRO-HUNGAR Y DE MOLAS

Progrés (carrer Nou) 10, Gerona

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

me, eto.)

Eleotroterapia.

SE YESTEtXEN T ÏETLLAU MORTS

HEU8 SUMA4EKT ttODICHI

Curació de malalties
d e i a boca.—Empastres, Oriflcacions.--Extraccions sense dolorDentadures artificials.

Consulta de malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PUIGCARBÓ, de les 11 del mati à la 1 de
tardo y de 5 & 7 de la tarde.
Consulta de malalties de 1' aparato respiratori, per
!o Director de la secció neumoterapica, DR. BASSOLS Y
PRIM, de 10 à 12 del matí y de 6 à 7 de la tarde.

SABATERtA
DE

JOSEPH-

b títol de la Facultat
de medicina de Mad^it

Calsat pera senyors, senyoras y nens.
Especialitat pera '1 que s'encarregui expressament.

Foraa, 1, primer
GERONA.

f a s

SUCURSAL JUNGQSA

.1

Plass i de la, Constitució, número 13
GERONA.
í ^>
j Cl

. ca

i

.Is

Carles Boschr-d? la Trin?erà
Gran establiment artístichfoíografioli
din$t\per JAUME CAPOLÀ
GeronafiBa|nbla 4' Alprarez, 2, ultin» pis.
(Premiat,ab medalla d' or, diplomes, y certificat,de tenir aprobatalojtestudis superiors de pinturaaJ' Acadèmia
de Barcelona.) Í
" ,
Especialitat p^r retratos al oli y al llapis. Eetratos fotogràfich-artístiolis saperjors, de tots preus y grandàries.
Combinació(al> 1' «.credita)fptografla barcelonesa, dirigida pels Srs. Bonet y Pujol.
Reproduccions de totes classes tretes de fotografies per
fetes malbé que sjen.
Retratosjde bïjsto y proporció natural per lo procediment dit «P*Btinojipia» à 25.. pessetes un.
Se retrata 4 djpmioili.
NOTA: Pera qualsevol eneàrrech dirigir se al amo de
1» Perruqueria de Cot.
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R^cor{ts d'un excursionista . . 4 Ptes.
Plà y montanya
3 «,
L'hereu^oradell
3 «
De ma cullita
2-50 «
Montalbà. .
3 «
L' hereu Subir^
3 «
Tardanías
2*50 «
4
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.5}' ;-

» i:
6

1

s
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è >>
•** »o
"fe.
•Q

•.

oi

T3Í
O

Un volum de 244 planes 2 pessetes.
Seryenen,.totes, e^ ,1a l^ibr^rja desD. Jòsepli Franquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.

' i!

.1

•S

Deliberacions de la primera Assamblea
general de delegats de, 1' Unió Catalanista,
tinguda à Manresa en lo mes de Març de
1892.—Tema, de discussió.—Bases pera la

ert

I & Í

l,|,->.r-

«

Constitució regional Catalana.

5;

^w •§

Acaba de publicarse

Lena

O

dstr

Casa especial en xocolates, cafès, su«çes y thés.
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