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vulgui, derroxis ingeni pera desfigurar les coses y 'Is fets, gía y tota la seva influencia dintre d'ellas en la defensa
invéntintse teories aoves sobrel administració, tot inútil: là dels seus més importants interessos.
....'..'
(De La Renaixettsa.)
obra d1 en Gamazó ha sigut Iaídecomisadora de la quiebra
y la e3quda'de defunció del crèdit nacional.
Y sí no, a! temps.
D, M. de B.
(Do El Eco de Navarra.)
EXTRANGER

CRÒNICA

SECCIÓ DE PROPAGANDA

En los centres literaris de París se diu que 1' eminent
dramaturg Sardou prepara un drama, que s' estrenarà la
tempoi*ada pròxima en un dels principals teatres. I5n aquest drama tracta]deídesenrotllar son autor un epissodi
de la.guerra de prinaipis del sigle, que motivà Napoleón
Per las lleys que firmà la Reyna Regent avans de sor- al tractar de ferse seu lo territori d' Espanya; d' aquella
n
tir cap à la capital de Guipúzcòa pera passarhi 1'" estiu, po- Uuyta heroica sostinguda pels nostres compatricis contra
Jà'té T Govefn àirt«»*·pém passar 1' estiu, y mitja
Un exèrcit tant potent, que dominava la major part de la
j
ita^de mesos'pier déVàrit jierarioi'pe'rtsai·en res. No pot dem apreciar, millor encara que per lo que 'Is periódichs
Europa. Lo llodii de la acció serà ufl-^oblei de la nostra
demanar niés; diner, ïïèscúrà pera gàstàrlo y carta blanca' han contat de lo succehit en lo Parlament, lo poch profi- provincià de Gerona, que ha visitat no fà molt en Sardou,
tós que han Tet las Corts durant aquest son darrer período y los personatjes alguns fervents y decidits patriotes, vapera fer lo que li sembli.
Finit I'any económich de 'n Gamazo, y no havent de tres ó quatre mesos que han estat reunidas.
ris afrancesats y lo general enjefe del exèrcit imperial.
Quaranta tres lleys firmà dita Senyora, constituhint setrobat pare petà fe t^atilrMl894^95, se han decidit lo Go^Tractarà aquest epissodi son autor ab entera imparvern y sos adeptes à embalsatnar la obra del ordinari de gurament tot lo que de sí mateixas han donat las Corts; cialitat com deuria ferho? Molt nos temem que 1' orgull de
Medina y conservaria, - pera be dels espanyols,—un exer- però d' aquestas lleys, lainmensa majoria encara que in- nacionalitat s' imposi al recte criteri historien, y que la
teressants pera determinadas comarcas y fins al país en valentiadelsnostresavisalresistirlam.es brutal de les
cici mes.
Axó significa pera nosaltres, y pera tot lo mon, lo general, se refereixen à cuestions que per formalitats le- invasions, no tinga en lo nou drama tot lo relleu que ab
fracàs més absolut també d' entre 'Is molts que per íorsa gals,.que no critiquem en absolut, son resoltas per lo Par- justícia se li deuria donar. Farem lo possible pera conèilament. Però sense que per ellas s' acrediti ni molt menos xer la obra y parlarne à son degut temps.
hem de sufrir y aguantar als gobernants de tanda.
—Tot just acaba de taiicarse la tomba de Mr. Carnot,
Pera regir en lo àny que fa tres dies ha comensat lo la activitat I legislativa d' un Parlament.
y à la gent de París, que s' ha oblidat, ja del assessinat
En efecte; d' aquestas lleys n' hi ha cinch que son de
centpeus del famós ex-mimstre, se entén que quedan en
terrible de Lió, no la preocupa com deuria lo trascendenconcessions
de ferro-carrils-, disset inclohent varias càrrete- tal problema del anarquisme; esborrades les impressions
peu y vigents tots los seu?, deslissos eponómichs.
Jt.0 senyor Gamazo, com esperi nadador, sab, nadar y ras en lo plan general; //^segregant varis termes de diíe- d' aquell succés, s' entreté ab frioleres de poca monta. La
guardar la roba» No ha volgut tindré la responsabilitat dé rents municipis; una concedint pròrroga à un ferro-carril; qüestió més gra ve que està avuy sobre '1 tapete es ía forsa pròpia obra y ha tirat \t> mort à n' en Sagasta, qui à una altra declarant de càrrech del Estat 11 conservació de ma del coll que usa'1 president de la República ^Perquè
{alta d' altre ha sacrificat à un parent, lo senyor Salvador. part' d' una carretera; duàs cambiant las denominacions d' Mr. Períer porta coll tombat, sortintse de les tradicions
Y íhigas molt pïesent que; la tOntinuació dels pressupòsits unas carreteras; tres mes modificant uns articles de varias ultra-conservadores de la seva família? jProblema de tande Gamàto es, sens cap clase de dupte, la sanció més cla- lleys de poca importància y una nota del Aranzel d' A- ta importància es del cas que s' estudie alb atenció! Les aduanas; una a'trVdels pVèssupósits de Puerto-Rico; una fleions de Mr. Perier als colls baixos sembla que íí venen
ra é'indiscutible de la quiebra del Estat.
1
La *obra financïera ruinòsíssima de 1893-94, qu enca- altra autorisant à un Ajuntament pera cobrar uns arbitris. de mòlt antich: ningú n'hi ha vist usar d' altres, y als
impressionables parisenens los hi ha semblat que aqueix
ra no na alcansat lo, seu lógjçh desenrotllo, ha pertorbat En li, que las Ünicas lleys trascendentals y d' interès gecoll resulta molt més deinocràtich que '1 coll alt, y de conprofòndament la màquina hacendística e3panyola y servirà neral que las Corts han aprobat, han sigut las següents: següent que ha sigut adoptat ab intenció per Mr. Perier.
çn la§ mans, del actrçal Governt qualsevol que sigui son mi- una autorisant al Govern pera ratificar lo conveni comer- No obstant alguns creuhén que en les grans festes y renistre d' Hisenda, de mortalla, y.esquela funeral à la ri- cial ab Dinamarca; una altra concedint 1' ascens als capi- cepcions lo coll de la, camisa del nou President desentonaqugsa, à la producció y à les forses tributaries del país. En tans» comandants y tinents, (coronels de las armas generals
rà un bon xich; ab aquestes discussions hi ha tela tallada
!
aquella gerijonsa econòmica trobarfan los ministres y lo que comptan ab divuyt anyis d' antigüetàt; la anà' óg3 à per un Uarch temps jVeus aquí una mostra de la frivoliaquesta movílisant las ès.calas de tinents de navío y assi- tat dels nostres vehíns!
Govern ua-arsíflat de aiitòrisaeións verdes que explota
des convenièn'fínettt acabàfíatt ab les últimes energies de milats de la marina, y la de repressió dels delictes come—En lo Vaticà hanproduhít la major sorpresa les nosos per medi de materias explossivas.
ticies, alarmants que han circulaf: sobre la salut del Papa.
là producció
*
D1 aquastas, com se veu, algunas hauria sigut millor S' assegnra que Lleó XIII s' ha afectat molt al vèúrer que
De&cartíat tot ïò què al Bànch d' Espanya correspon, y
rèfbrsats lòs privilegis d1 aquell establiment ab la nova que no s' haguessin votat; però fins prescindint d' això, periódichs molt sérios d'Europa hajari donat caTbuda en
ses columnes à semblants noVes, sens cuidarse de çoniproïley de Tresoreries, nihgti y res podrà detenir la ona de la fixantnos no més en lo travall parlamentari que tot això
barles ab exactitut. À pesar dels calors tropicals de la escirculació fiduciaria,,que 'ns conduhirà à la, més augustip- representa, ^qué direm d' unas Corts que tan p~ch han fet taoió.-y de les continues fatigues que imposa al Papa lo goen tant temps d' estar reunidas? Perquè hi ha que tenir en vern de la Iglesia unjversal, segueix perfectament y no
sa de les, situacions y crisis monetàries.
Lo Govern tindrà dineïà pera pagar la nòmina; los mi- compte que de las esmentadas cuaranta tres lleys, una ha tingut la més lleugera indisposició.
nistre* podran dçscanssar durant alguns mesos, però los trentena al menos no han Sigut poch ni molt discutidas,
-—Està conjurat lo conflicte industrial de Chicago, haserceys se suspendran, les obres públiques seguiran ab ex- puig Jas de concessions.y prórrogas de lerro-carrils, d'j in- ventse restablert lo tràfech ferroviari ab là exactïtút, orpedients y projectes, no 'S gastarà rés ab caràcter • repro- clusió de carrettras en lo plan general, de segregació de dre y puntualitat dels temps normals. No obstant los gedactiu? «tés encambi se apretarín los tornillos de la re termes municipals y altras per 1' estil, raríssima vegada neralíssims dels obrers huelguistes diuhen que la cosa escaüdació, 3' embargaran à mils les finques y se contempla- son objecte de discussió; y en quant à !as altras, casi cap tà molt lluny d' ésser resolta per no haverse lograt en lo
rà dC3de4as aíartàdàs del festí pressupostiu com se moren fou objecte de discussió seria en la una ni en la altra Cam- més mínim lo propóssit que motivà 'I moviment.
—Durant la setmana han continuat los terratrèmols en
de lam los terrasans y menestrals y com quiebran los co- bra, excepció feta de la de repressió dels delictes anarquisGrècia
y Turquia, causant per tot desgracies de considetas y las del salto del tapón, que no obstant tampoch tromerciants y se arruhinan los propietaris.
ració.
A
Constantinopla tothom està vivament alarmat;
gayre oposició ni ert lo Congrés ni en lo Senat.
La obra de'n Gamazo, que per fatalitat sobreviu al baren
son moltes mils, les persones que acampan en los voltants
!
En sa conseqüència, s' ha de preguntar; ^donçhs qué
any económich, està prenyada de conflictes pera el mon
de la població. Lo còlera va en atunent à Rússia, aixís
han
fet entretant las Corts? Tant bé estem à Espanya que com també à Xina la peste negra. Afortunadament nosalque trevalla y paga; com està plena de medis y recursos
pera realisar les, més espantat»tesdictadures econòmiques. en un any que ha passat desde que 1' any darrer se tanca- tres nos trobem lliures de semblants calamitats; però 'n
. •; No han naSdaA;be 'Is diputats y senadors los perills ren las Corts, no ha sigut, necessari fer més lleys que a- tenim d' altres à sobre, com son los mals governs, que 'ns
qa« iparella la-falta de uíinoiï pressupòsit; no han calcu- questas? iTan inmillorable es lo nostre actual régimen po- acaban çle dur à la bancarrota.
—Itàlia reclama al Govern de París la suma de dos
lat les contingències que poden venir, ni molt ménos han lítich, administratiu; jurídich, económich? Tan plenament:
tractat de anaiisar la realitat del desastre ja consumat en satisfetas estan totas las nostras necessitats? <Se 'n ha àe milions de franchs en concepte d' índemnisació als seus
deduhir, donchs, que '1 país, no te cap aspiració, que no vol súbdits'perjudicats per los desordres ocorreguts à Lió en
Pany1 de profea que lo dissapte va acabar.
la reforma de res, que e$t4 absolutament content tal com i los dies que seguiren al assessinat de Mr. Car'nòt. Pot sér
Lb GÒvertí vol diner pera trampejar un semestre; diner
se troba?
;v
• àqtièixa reclamació del govern de., Roijxa distrauràv <\uèh
enmatllayaly consumit per encantament financier; més ni
cQjnaís parisenchs de la preocupació que tenen sobre 'Is
Verdadetament, pocasivegadas- havían atravessat las' c o l l s . t o m b a t s . • ••••'•
abVïps milers que rebi djel Banch, ni abjes opçracions que
• •
hitenti, nj ab lo quercçaudi esprimint lo país, podrà ««i- Corts un período tan pobfeen resultats p;*ra 'I país. Veri-i : —Al Marroch continua la intrahquilitat; moltes tribus
tar la catàstrofe y la bancarrota. Dongireuli '1 nom que 's tat es que aquest ha tiiigtit d' eniplèar tota la seva ener-; estan revoltes demanant al Sultà que pose, inmediatament
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LO QUE HAN PET LES CORTS

ventatjats alumnos de segona en3enyansa Lo felicitem de al autor,del milli» travall qfíe desenrotlli '1 tema següent:
«Vida y'fets de Bernat TaUàferro, Comte de Besalú.»
veras.
Sisè.t: Don Jbseph Puig, -diputat provincial, fa ofrena
— Lo dijous celebrà sessió eslraordinaria la Junta Provincial d' Instrucció Pública, al objecte de formar la ter- d' una ploma 44 plàt»£> Ja i»}llor poesia catalana ó casteESPANYA
na pera '1 uombrament de Secretari de la mateixa que- llana que canti un fet histórícE de la comarca olotina.
dant notnbrats pera 'I primer Iloch de la terna D. Valentí
Setè. Don Joaquim Vayreda, diputat provincial, oQuan lo calor aprota de veras, hi ha completa calma Brossa, mestre normal y Bachiller en arts, al present
en tot lo que à polítiques so refereix. Los diputats y sena- mestre de Carmona, ab vint y tres anys de serveys. y al- fereix un paisatje al oli original del donador, à la millor
dors acabada la tasca de Uegislar hau marxat cada hu tres piérits especials; pera '1 segon, 0. Fraocisco Bonet", biografia del escultor ^Amadeu.
. >i , »•„
íi casa seva. Sembla que iguala propóssita tenen los se- mestre normal, al present mestre de Sant Feliu de GuíVuyté. Don Joseph Esquena y Màs, fabricant, fa donyors ministres. Lo senyor Sagasla al sortir del Consell xoli, ab vint y set anys do serveys, y pora '1 tercer Don
dol díe 17 va despedirse per' els banys de Fitero.—Taiubé Joan Pastells, mestre normal, al present mestre de Ba- natiu d' una obra d' ari/adquirida d' un dels--artista* o'o*
han marxat a Santander lo senyor Garaazo y el seu cu
nyoles, ab deu anys de serveys y mèrits especials. D' a- tins, al travall en pro3a que's desenrotlli- sbbrè un dels
nyat. senyor Maura.— Sembla que comensa à dar joch lo questa terna se deduheix que la Junta ha donat prefe- temas del oat alanisme.
de Muini. I o g«neral Maymó, capità general del Depar- rència als mestres ab exercici, acomodantse à lo recomeNové.: La casa «El Arte Cristiàno» ofereix una itíiatje
tament de Cailiz ha comparegut dev.-mt lo Concell Su- nat per la Direjció general d,' Instrucció pública ab cir
que representa la Verge, de Murillo,, al autor de la inilirém dtí Guerra y Mariii», haventlo declarat processat. cul·if de 7 d' Avril d' aquest any<
llor poesia de caràcter religiós de tema lliure.
Sembla que ah això no ha quedat molt ai ros lo Ministre
—Ahir se va reunir la Diputació Provincial en sessió
de Marina Sr. Pasquin. tant que corrian rumors de- que extraordinària
Dezé. Don Miquel Blay, fa donació d' un dels midespatxar los assumptes de la convohabia-presentat la rtiniis*.ió, encara que segons se diu la catòria. Croyénxpera
0orsbusto3 que ha modelat durant sa estada tín nostra vique
dita
Corporació
s'
hauria
de
fixar
ha reiirada després. Veurem com acaba.—Ha mort la viu1' aument estraordinari d' alienats que manté la pro- la, à la més inspirada poesia, deixant lliure al poeta que
da del general Topoto.— Per fi ha s' fet algunaco sa per en
vincià, donchs à més d' estar plé 1' Hospital y '1 Mas Car- cantí 1' assumpto que més li agradi.
Catalunya consultantla antes.Nos referim al carabi de ho- dell,
tracta d' enviarne ó se 'n han enviat ja vuytanta
res per los correus entre Barcelona y Madrit. Lo Ministre més àseSant
Onzè. Don Joseph Berga (fill) csculptor, fa donació d'
Boy, sobre 'Is que allí hi havia. ^Es que tots
de Gobernaoió va cridar al Director general de Comuni- en
una esculptura en terra cuyta, al millor travall humórísrealitat
son
veritables
boitgs?
^No
n'
hi
ha
que
corres
cacions y als diputats de les comarques interessades per pondrian millor a algun altre asil, per lelos é inofensius? tich en prosa ó vers, essent preferible en igualtat de oirque esposessin lo que més los hi convingués. Tot es co- La cosa val la pena, perquè sinó les cases de beneficenci*
,
mensar. Se ha fixat lo díe 7 de Setembre vinent pera les s' acabaran do menjar lo migrat pressupòsit de la pro- cunstancias la prosa.
eleccions de diputat* provincials.—Segons diuhen los pe- vincià.
Dotzè. D. Celçstí Devesa, esoulptor, ofereix una obra
riódichs tornan altra volta alborot»rse les kàbiles del
—Lo Centre Català de Sabadell està organisant por el esculptórica Original del donador, al autor de la més insRiff, no essent estrany que la cosa acabe ab una guerra
pirada poesia amorosa qual tema '1 deixa al bon gust, y
primer
d' Agost una Exposició de Bel las Arts.
civil. Menos mal si 's barallan entre ells.—Un altre desc
gracia ferroviària ha ocorregut aquesta setmana; en Vi—Son moltes les famílies d' aquesta Ciutat que han manera de sentir del poeta.
Tretzè. Uns joves catalanistas de nostra vila fan dollabona, provincià de Oviedo ha descarrilat un tren de 8urtit à estiuejar per diferents punts de la comarca y alpassatgers. Afortunadament sí bè van tindré desperfectes tres que se proposan ferho dintre poch.
natiu d' una obra d' art d' un de, nostres "artistas, "a"là
la màquina y alguns cotxes no hi va haver oap desgracia
--Lo díe 17 va comensar ea aquesta Audiència lo ju- millor poesia decaràetèr festiu de;boha mena.
personal.—Ha sigut objecte de «o nentaris entre la dici per jurats de la causa criminal seguida contra Pau
Tots los tràvalls hauràs d* ésser remesos -ïal Secretari
pretnpsa madrilenya lo nombrameut que de cuyner s' ha Català y Vicens Pressas, vehins de Montràs per haver
del
Jurat califleador (carrer de Lorenzana) avans del dia
fet per la casa real à favor de un Senyor molt entSs en mort à Francisco Frigola. Lo ministeri fisoal califlcà '1
aquest art, ab lo sou de 26000 pessetes anyals, gastos de fet de homicidi ab 1' agravant de abús de superioritat, 2ò d'Agost vinent. ;
, £
:>
,
representació, gangues, otz. etz. jtira pexet! jquina mo- la acusació privada à oàrrach del distingit lletrat D. MaLo Jurtít ttaiiftcador íb oòíistituhii"àk * los senyors don
nel Català lo apreciava de un delicte de assessinat.Ha de- Joaquim Botet y Sisò, president; don Joseph. Franquet y
ma!
fensat als processats
lo no ménos distingit advocat Don
Ramon M.a Almeda qui considerava que habian obrat en Serra, Rvnt. doctor don Miquel Serra y Sooarrats, prébeNOTICIES
Pressas en defensa pròpia y en Català en defensa del seu re, don Joseph Soler y Colomer y don Pere Llosas y Basogre Vicens, y pera '1 oas de opnsiderarlos responsables dia, secretari.
demanava se apreciessen algunes atenuants.Lo primer díe
Oficials.
Butlletí del 16 de Juliol.—Publica les condicions parti- va eoiplearse ab lo examen de fota la pfoba, lo segon als
culars y econòmiques que han de regir en la contracta de informes, que dit sigui de pas, van ésser brillants y no
les obres del tros segon de la secció de Amer à St. Esteve podia ésser ménos, si 's té en oorapte la fama de que gode B.is, en la carretera de Sta. Coloma de Farnés à Sant sen tant el Sr. tinent fisoal D. Joan Fadon com els ilustrats advocats que quedan nombrats. Lo díe 19, després
SENYORA MUNDÀ
Joan de les Abadeses.
de rectificar tots, van llegírse les preguntes que Jebian
—Anuncia que el díe 25 d' Agost à la una de la tarde contestar los jurats y després de deliberar consi.ierarea
tindrà Itoch la subasta pera 1' adjudicació de les obres del en exent de responsabilitat al Pressas y autor à n' en Pau
•
(Conclusió:)
segon tros de carretera de Sta. Coloma de Farnés à Sant Català, apreciant les atenuants alegades per la defensa
III.
ülsteve de Bas.
y havent demanat nou jurat lo Sr. Fiscal y la acusació
La fortuneta de la Senyora Mundà s' enrrodonia au—Gazeta del 27 de Juliol.—R. 0. de 7 de Juny de 1894 privada, ho acordà aixis la.Sala.
disposant que s' apliqui à cada autorisació solicitada per
—FESTES MAJORS de la comarca durant la setma- mentantse prodigiosamont. Tota grassoneta, la muller
estrangers pera poder exercir sa professió à Espanya, '1 na.—Díe 24, Lloret de Mar, Sta. Cristina d' Aro, Díe 25, del Senyor Pere, rodanxona de cara, galtas vermellas,
pago de drets en la cantitat mateixa que resulti establer- Port-Bou, Avinyonet, Rabós del Terri, Caralps.DosquérSj
ulls de fura; cabell negre, aplanat, lluhent, clenxa de nata per los títols iguals o semblants dels espanyols.
Espolla, Espinelves, Les Planes, Palau de Montagut, zanero, comensava msenslblement à traémudar 10 traje,
—Ajuntament.— (Sessió del díe 11 de Juliol.)—Presi- Salt y Vehinat de Sant Antoni, Vilahar, Sant Pol de Mar,
dida per 1' Arcalde Sr. Ciurana y ab assistència de 10 Usall, Falgons, Parets, Puigpalter y Pontxemmar. Díe lo pentinat, àposarse un xich maca, sttbstitubiBt Ta manconcejals, comensà la sessió llegintse la acta de la anterior 26, Blanes, Dies 27, 28 y 29 Mataró.
tellina negra per la blanca, y pels carrers, pels pasque fou aprobada.
Fires.—Díe 22, Massanet de la Selva, Cal les de Mala- seigts, en diadas de festa, tot era la Senyora Mflnda; doSe prengueren los acorts següents:
vella. Die 25, Sta. Pau, Torroella de Montgrí.
nya Mundeta, li çoraensaren à dir sas deixebles, Donya
Se concedeix un permís de obres.
Mundeta aquí, Donya Mundeta allà, per tot arreu era
Se concedeix dos mesos de llicencia pera surtir de Gecridada,
obsequiada, se 'n feya sopósit; y flns lo Senyor
rona al concejal D. Joau de la C. Majuelo.
LLIBRES REBUTS
A proposta del Sr. Ciurana se acordà que la Comissió
Pere
que
ningú '1 coneixia ni 'n feya oàs, en 1' espay de
ROMANCER CATALÀ, (histórich, tradicional y de cosde Foment estudihi y presenti després un projecte sobre tums.) Segona sèrie, per Francesh Ubach y Vinyeta.
poch temps se vejé tractat de D. Pere, encara que pooh
la manera de fer transitable lo vadi del Güell.
,)No us heu trobat may en un d' aqueixos somnis en se li 'u donava: si la funció pot durar bona^tongada ja 'm
que v»léu córrer y quedeu encegats per una força supe- poden venir darrera, barbotejava tot sol.
rior à vostres forses? Donchs lo mateix TOS passa al llegir
'•'< Això sí; era ootnplasoent, tenia '1 dd de la paciència,
Copiem de El Heraldo de Madrid:
lo llibre qual titol và al començ d' aquestes ratlles. Co«La prempsa de Lisboa tributa caluroso3 elogis als menséu à llegirlo y 'n quedeu tan ben impresionat en les pera aguantar las despedidas de las donas en los casingulars dots artistichs de la Senyoreta Adela Blasco, primeres planes, que voldriau córrer per arribar à la fi rrers, en las oasas, sense demostrar lo mos petit disgust,
nostra compatriota.
del llibre y havervos fet càrrech de les belleses que enEn les òperes Favorita y Hugonotes ha conseguit la clou. Però us enllepolíu ab lo que. aneu llegint y no sabeu y quan las seyoras havian encaixat tres ó quatre, voltas
bcllíssíma tiplo una continua ovació en lo Colisseu dosTer- seguir avant sense haverhi passat y tornat & passar los y torna van agarrarse à xarlar una iioreta méa, parlant
sempre de lò mateix, de cosas inútils, insubstancials, recios.»
ulls.
Felicitem, per nostre part, à tant distingida geronina
iQué n' es d' hermós lo llibre de 1' Ubach! ;Eu!, se trac- petintlas eternament, ell, D. Pere, passava oom un héroe,
y li desitxéin moltes prosperitats en la carrera artística ta també
ferm, somrrient, complaseent, picant de tau en tan à tedel mestre del romanç.
que tant brillantment ha comensal.
Per fervos càrrech de lo que es lo llibre, basta dir que rra ab la punta del bastó, creen creoh, crech crech: 005,—Segons se diu 'I pròxim dium«nge tindrà Iloch una quasi tots los romanços en ell inclosos, son distingits en
reunió de mestres al objecte de discutir les bases del Re- Certàmens literaris, (molts d' ells en lo de Gerona;) de tan massa de guanyar pensava, havia viscut quaranta
glament pera la Associació dels mestres en aqueixa pro- manera que hi ha la sanció de una pila de jurats que par- anys sense avansar un xavo ni millorar de posició, ha»
vincià.
vm vist tans empleats que guanyavan dotze y vint mil
la en favor seu.
—Nostre ívmich y consoci D. Joseph Loperena y Romà
En fi; adquiriulo, que no us recaran les quatre pesse- rals sense saver escriure ni anar may à la oficina, arriha guanyat en lo Ccntàmen literari de Palafrugell el pre- tes que costa.
bant à Gobernadors de província y à ministres y ell que
mi ofert per «La Cooperativa» per son trevall titulat Esfoya
la lletra-gom. la imprenta y compila ab sj*a debef,
tudi sobre las societats cooperativas. Nostra enhorabona.
&ra abandonat, depreciat de tothom. La ooasió no pà83a
—Fà molts dies no rebem la visita de nostre estimat
CENTRE CATALANISTA D' OLOT
cada dia, no la deixem escapar, >
.
: .
colegue de Montpeller Lo Cigaló d' or. No sabem à que es
QUINT CERTAMEN LITERARI
D' estatura baixeta, magre, arrugat, cara aixüta, codeguda aquesta falta.
lor de suro, nas prim, vigoti retallat,, groguisch per la
—Nostre estimat company de redacció, En Joseph
Premia ordinaris
Franquet y Serra, acaba d' afegir un llor més als que te
aproximació del cigarro. barret de copa passat de moda,
Primer. Premi d' honor y cortesia, ofert per lo Cenrebuis en sa carrera literària, obtenint lo primer accèssit
la roba sarcida; també s' havia comprat una xistera nova
n Ui Flor natural en los Jochs Florals de la ciutat de Va- tre, consistent en una Flor natural: s' adjudicarà à la mi- una levita dè dotze daros, s' en llusrrava ab més freqüènlencià, que celebra tots los anys la societat lo Rat Penat. llor poesia de tema lliure.
cia las botinas; paro 'Is gastos de la nova vida, incíus lo
Nostra enhorabona.
Segon. L'Iltm. Ajuntament d' aquesta vila, ofereix vestuari de la noj'eta, qae lai feyàn àhar ben arreglada
La festa literària, que tindrà Iloch aquesta nit, ab motiu de la repartició de premis, promet sér solemníssima. una obra d' art adquirida per concurs entre 'Is artistas no grabavan lo pressupost dè la casà en trenta duros 1'
Lo discurs presidencial s' ha encarregat al membre del olotins, al autor que en prosa ó vers, en llengua catalana a n y . •
• • • ' • •
^
~
'
'•
:*
jurat Dr. D. Ainalio Gimeno; la fama de que gosa 1' exce- ó castellana descriga millor una de nostras costums oloLo
que
resultà
un
poch
pesat,
fou
un
desenibols
de
lent orador aumentarà 'Is atractiusdel acte.
tinas.
tres mils rals, que feren, després de meditarho, caleu—Ha mort à Granollers, després de una curta y teriTercer. Lo Centre ofereix una ploma d' or à la millor larho y fins consultaruo ab lo P. Fidel, pera adquirir tres
ble malaltia, la mare de no3tres distingits consocis Se- poesia sobre un fet histórich de nostre Principat, preferint
dotzenas de.cadiras de Viena, de mal gust, dos grans minyors Agustí y Esteve Barangé. Tan be a ells com à sa
apreciable família acompanyem en lo dol que 'Is té afli- en igualtat de circunstanci&s, la que canti un aconteixe- ralls pera la sala del cantó y alguns gerros de flors mament de nostra encontrada.
gits, enviant à Deu nostra pregaria pera la difunta.
gres, que 'í Senyor Pere, dich, D, Pere, temps ha que ve,—Sembla que '1 resultat dels exàmens celebrats en aya la falla que feyan aquets mobles y vejé sobrepujats
Premis extraordinaris
questes escoles públiques ha satisfet al Senyor Inspector
los resultats portentosament.
Quart.
Lo
Rvnt.
doctor
don
Esteve
Ferrer,
rector
d'
y demés persones intel·ligents que hi assistiren. En la del
Sr. Dalmau y Carles poguérem veure los notables aven- aquesta vila, fa donatiu d' un àlbum artistich à la prefeEstà clar que mancavan mii'alls;ja 'n tenian un de mitj
sos de sos alumnos en les diferents assignatures, especial- rent poesia que en millor forma y estil respongui al ïema: oós, però era insuficient; aixïs ab tiri sòl ti' hi* caviàn
ment en la d' Aritmètica, que dominan de tal manera, «Lo millor d' Olot» (endevinallas).
twía dotzena, y quan las hoyaa oonsúltaVan àquet tttobíe,
que quan los sentíam contestar ab tant ajust y resóldrer
quan era 1' hora dels estudiants, de passar lo regiment,
Quint.
L'
Excm.
é
Htm.
senyor
doctor
don
Joseph
à la pissarra difícils problemes, no 'ns semblava tenir al
dévant als noys d' una classe elemental, sinó als més a- Morgades y Gili, Bisbe de Vioh, ofereix un objecte d' art, no s' atropellavan, ni hi havia empentas.

en llibertat als presoners. Sembla que passarà forsa temps
avans lo jove emperador no conseguésoa la completa sumissió de tot 1' imperi.

Secció Literària.

:
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Baixava la música, sonavan las onze, ;òh! un emnàll,
ttJerg en I2 ayre, cadiras per terra-, vestits• esquinçats, y
la Senyora Mundà, ab tota 8»i;antoritat. ab son prestigi
no podia detura? 1* corrent ïrnpetttpsav fins que no poguentbi fer més, s' aixecava y ab veu melosa, las mans
entrectehuadas & la cintura., tota ocunpungida, la rialla
als HavlB,-|^|ny0r«tf8^ sejiyóreias^ exclamava, donchs
,>qué fan? pérqu,é no trevallan, mirin que '1 temps passa,
no cridin, no cridin, y després d' alguns minuts, totas
plegadas se 'n tornavan.al pu«sto, aixis que 's bavian dispersat los estudianta,
, ,-:-.\
Bonítrós sè-'n manoava de transcórrer quatre anys
desde '1 dia del casori, que 's tractava en consulta seria
ab lo P. Fidel, de la manera oom se colocarian sis mil
duros, mediant la condició que fossen tan segurs, que ni
incendis ni terratrèmols poguessin ferlos caure.
^D. Pei\p ohj* mo)t!VB;veu8 à la Diputació, se contava d'
uiv-tiipuíat qUft.cada eliecdó li costava una flaca,;,il' un
ala-è- que caüa tres a n y a n ' h i guanyava una, es .dir si
guent diputat;"de*totas maneras \o primer a/ribavà à pagarne fins lo dotze per ceut. Però '1 P. Fidel li respongué
molt formal 'què.aíyó no; 'à^odiü fer &e cap de las maneras; es posar Corba.tíns, es usura., tio ho permet la lley de
Deu; no, bo fan sinó 'Is juheus; vostès tindrian un càstich
dél Cel, ; sèiiiin éxcómúiíicà'ts pelscbncilis de Tarragona..
f ^-Donehs tt'í bi deu haver molta de' gen* excomunicsa'da, barbotejava '1 Senyor Pere, tot mossegantse^'Is HayiSj;
lo que jo veitj, es que tots se coinuuiean, se fan richs y
jBorrango! feu lo P. Fidel, prenguent una posició
dònaü* tlos cops -Se pnny : al plegat als
brassos de la grandiosa cadira,—deixils fer, que de sa
pell ne faran.lasítiretis, dóixils es-tar que no tindran un
dia de repòs, las amenassas del Cul tocant aquet punt son
i op^jaeíïç'103, pob^s, jqtti pjésta* onze peí^ i a àÚ sa>|toirteia laruina do moltaa familiàs,
ohirà cruixir ab gran r çsjrépit las,nollagueras de las portas dei temple, cambiaràtrèn plors sas festas, los seus
cants en Iamentacions7y fins las tendi'es verges y las
c r i a t u r W ^ o S ^ I » ' q a e í | a | t o Bjns§|'refrigeri^ sentiran
los efectes ile las iràs de Deu, enbolcallíidas entre las ten e b r a s .

'""':

'•>•--•'•••>

•'•••**

- '•

•.••••••

.

Un dia al propietari del costat li passà per la barretina, '1 reformar la fatxada de sa casa, y ab 1' empatoll de
taulons y bastidas restà;'! carrer quasi obstruhit completament. Dnrant aquells dias desditxats exclatà la vaga
dels mestres de casas.
D. Pere observà osvaràt que al final del més los ingressos havian mimvat d' una manera llastimosa y que
la tropa y estudiants, à causa dels obstacles del carrers,
passavan per altra banda molt distant de sa casa.
Tots los vehins armats fins à las dents y capitanejats
per D. Pere, ab respetuoSas súplicas acudiren al ajuntament, que feu tan de cas de llurs reclamacions com qui
sent ploure. La vaga vo prolongarse, las obras del costat
restavan paradas, obstruhínt lo carrer de tal manera que
sols hi podian passar laspersonas d' una en una.
iComplicació inesperada! L' empleat de dotze durns
se desganyitava corrent d' açí y d' allà, y més d' un cop
li vingueren ganas de calar foch à la bastida. Inútils esforsos; 1'ajuntament s' ocupava en assumptos trascendentals; feya més do trenta sessions que 's discutia -la oportunitat de construhir una barraca per lo burot de
guardià en üp portal,de França y bo havia demanat ab
més ó niénos coneixement de causa 1' administrador de
consum.3 d' aquell puesto
Mentrcs tant la clientela de la Senyora Mundà se 'n
anava aygua vall, y'D. Pere furiós se donava à las àligàs, empipant à tothom ab famosa qüestió de la bastida.
Un vesgre al tornar à casa donà un colp de cap à las entenas que de poch no s'esberla '1 cervell. Entrà al pis
cridant com un boitg, y l'frare que 1' obi, corregué à veure que succehía.
,
—iHo veu P. Fidel?
—<iQué s' ha fet mal? ^qué té? ^y '1 bastó home de Doti?
-^L'he trencat de ràbia contra'Is taulons......'.. jAh!
illr.mp del Cel! ,jno li deya jo?.
—Per 1' amor dels sants, no se com pren las cosas, vaya, (iquant s' ha arreplegat desde 'ís sis mil?
—Dos mil cinch cents. v ,
, ;
—Donchs j a n ' hi ha prou; no hàn pas de travallar per
viure ab decemqia, son tres; que diantre.*., poden estar
contents de la tongada, ab quatre cents vuytanta sis duros de renda, una familia reduhida.
—Te rahó '1 P. Fidel, ^no hi penséjn més Mundà? encara 'ns escursariam là vida, no 'ns hi encaparrinem, demà presento la dimissió del meu càrrech y à passejar à
tot hora.
Eran de bon acontentar, encara que ab aquesta rendeta també m' acontentaria, fins si convenia donaria
quelcom per la comissió.
Ara vegin lo que son las cosas y com las agafa '1 mon.
Mentre al propietari del costat no li donà la gana de restaurar sa casa, la Senyora Mundà passà per sabia, tingué
fama y logrà ab son enginy ferse una modesta fortuna;
però 's colocan al mitj del carrer unas escalas, uns taulons, que privan lo pàs, no de tothom, sinó de la tropa y
estudiants que baixavah en grans massas, y en 1'espay
de tres mesos, pert la clientela, la fama, ío talent y per
sona no 's recorda que sigui al mon.
Per semblants causàs lo públich forma reputacions,
;qué ell mateix destruhéix per no res, per una fulla, y ara
vagin à fer cas de lç. que se'n diu moltas voitas opinió
pública.
Lo que hi ha, que qua,n pasfia aprofitarho, jfer com là
Senyora Mundà!
.* r

—Vaja, no 'n parli més, per això serveixen las consultas, no in' embolico, Jo que permet la iglesia, y prou.
—Est/i clar home, observà '1 írare, la iglesia manà
menjar pochypahir bé, aquets galofres de la sinagoga
tenen de tan eo; tan uns epfltats horrorosos; à voïtas 1'
embarràs del ventïéTl no 'Is deixà viure; vehuen, jo 'n
tinoh de colocats al oineh, y n' estich content, al sis també 's trobaria, encara que una, bona hipoteca es prou di|ÍPii|;ia,^nq·«f:JO$& persorça. que se 'n vagi de pencas no
voldrà conformarshi
„,.,
Lo P. Fidel era ben enrrahonat, vellet, cabell blanch,
magre, daúarit, entre ell y '1 Senyor Pere no pesavan sis
arrobaa. Portava ulleras, poUava, ensenyava de solfa à
una colla de noys en làcoleg ; ata r era reposat, fllosóíich,
feya totas las cosas ab peus de plom.
Al tornai de la if lesia vera.,las onze, prenia; xocolata,
netejava laf#abi«:d! un canaHf li renobava '1 panís; tit
tit, feya, tit tit, gfl&vels cantar avuy? <>no tens cantera?
vaya, ara à pendre, '1 sol, y lp portava à la paret del jardí, prenia altra polsada y,se 'n anava à la cambra y repassava'Is diners de la setmana; drinch, drinch, los probava sobre una tanla per veure si feyan bon só; si eixia
alguna péssà dubtosa la probava à terra, sobre 'Is rajols,
drincb, drinoii, là" endressava al oalaixet, tancava ab
pany y clau; se 'n anava à resar y cap al tai't à passeix
ab lo Senyor Pere, a donar un tom per la carretera de
Barcelona, fins à 1'hora de comensarse las funoiona del
vespre. Quan ne possehia un$lçaconada, llavors los-^olocava à interès módich.
,/
•'% í
Eran los suhors de '1 orga, à aquestos los posava per
separat; de la missa, dels entarros, d' altra3 funoions ne
tenia1 per viure, encara feya prou caritat de las "sobras;
però Jo de '1 orga es diferent,, deya, no tothom es orgjuiista; aquella tanda de refilets de la nit de Nadal, que entüssiasman al públich, que '1 transportan al temps antich
de nostra terra, valen un milió; las meditacions en que à
vbltas un s' exhalta y 's .passejh ab la imaginació per
las planUrias del Cel, y fan passar las ànimas dels oyents
per davant del trono més enlayrat de las jerarquias; lo
manejar aquell conjunt de trompas tan admirable, que
quan un s' tio proposa y està inspirat, fa tronar y plou- rer, fa sentir las tempestats més violentas y després 's
asserena, ohintse encara la frès3a de las casoatas y rieIgpts y s' acaba '1 fracment eixint voladas de milions d'
^pgels y seraflns, entonant oàntichs maravellosoa.... jOh!
£hi ha rés que valgui tan? això no 's paga; més sigà com
yulga, lo que reporta ho arréfeono per un cas d' apuro, d'
On daltabaix; es úna poma per la set.
Los sis mil foren colocata als sis, ja 'n tenian per viure ab decència, casi un duro diari.
;Ah! jsi 1' aygua no s' estroncava! |si podia durar tres
ó quatre anys més!
—iBenehit casori! jBaloonada famosa! exclamava '1
senyor Pere ab sa muller y lo P. Fidel, tanqueu los porticons,.pinteu tan gols los vidres, que no 's puga mirar
qui passa, y als y.ttyt dias no trobareu una senyoreta ni
may més se'n acostà oap.
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JOSKPH BERGA,

Olot, Maig de 1894.

Trpva à Matilde Ojea,
Nevoda del valent escriptor regionalista
,
Alfret Branyas.
Aquesta es la trova feta
per un vell y trist poeta,
de trovar mitx oylidat, >_•
al vore à una gallegueta
que muntava à Montserrat.
*

*

«Oh marusinya, que en los ulls negres
dus la llum tota del sol çonent.
,ívens assí à vore sortir alegres
les üamerades del sol naixent?
(iEs que ja 't cansa la boyra- eterna .
que à ton cel dona dolsa tristor, . y altre cel busques, que sempre enlluerna
del jorn sens núbols triunfal claror?
<ÍES que te assusten lo bramit acre
y les tempestes de là mar gran,
y busques ones de argent y nacre
que sobre arenes d' or se desfàri?

• ^Lo gran Apòstol, glòria de Espanya,:
pot ser t' envia, grat missatxer,,
perquè à la f e í g e &e la Montahya
homatxe fasses de benvoler?
•,

:

ÈmbàiXadora de aritícli' y noble'
país que anyora sos drets perduts,
ilos esguarts gir,es à,un altre poble,
germà en desgracies, germà en virtuts?

'

[Oh,marusinya jolgvLda.1 Ignore ,
per què tú muntes à Montserrat;
no te ho pregüiítte; però 'mpíau voré
en ton pit tindré Ió boix sagrat.
Y si à la Verge de la Montanya
algo demanes—que jo no hu sé—
del cor fiantme, que may ni'* enganya,
perquè't'escolteu'pregaré. !
•

.

Perquè ditxosa, més que vingueres,
demà retornes à tes riveres,
y gloriós mires póndres allí
lo sol' que en estes tnontanyas vores
sortir sens núbols del ma.r llatí.»
*
:

•

•

.

-

*

.

.

*

•

•

•

•

Aquesta es la trova feta
per un vell y trist poeta,
de trovar mitx pvlidat,
al vore'à unar gallegueta
que muntava à Montserrat.
Teodor Llorente.

Secció Keligiosa.
SANTS DE LA SETMANA.
Dissapte, 21.—Sia. Pràxcdes vg. y s. Daniel prof.
•""•'• Diünienjé; 22.—X. Sta. Maria Magdalena penlt*.
Dilluns, 23.—S. Liborib. y cf.. san Apolinar b. mr.,
y santa Erundina vg»
Dimars, 24.—Sta. Cristina vg. mr.
Dimecres, 25.—>J< S. JAUME APÒSTOL, PATEÓ D' ESPANYA y sant Cugat mr. '•
Quart menguant 1 d 8 h. 54 m. nit, en Tauró.—Revolt.
Dijous, 26.—St»; Ana mare de Ntra. Sra,
Divendres, 27.^—S. Pantaleó mr. y stes. Juliana y
Sempròniana vgé.'y mrs., patrones de Mataró.
•
QUARANTA HORES.
Avuy se troban en l'iglesia de de Sant Martí.
Demà comensaràn en 1' iglesia de les Beates.
Establímqàtí tipogràüch del JDIARIO DE GERONA.
'.',"•
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ESPÈCIES

g>

La Bisbal

Gerona

Olot

Díe 13.

Díe 14.

Díe 16.
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MESURES

Blat. . . . . QUABTERA
Mastay.. . . DE 80 UTRES
Ordi. . . . .
Sègol. . . .
Civada..* . .
Bessas. . . .
9
Mill. . . . . .
»
Panis. .
»
Blat de moro
Fajol. . . .
Llobins.. .
Faba3.. . .
Fabó. . . .
Fassqls.. .
Monjetas .
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Nous. . . .
Castanyas.
Trumfes.,,'
ÓUS. . . .;
dotzena.
»
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> Pujada de Sant Feliu,'núm. 3.

i

.
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»

,'-·:·Í.Í:·

St. Coloma Banyoles
de Farnés.
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SECCIÓ D ANUNCIS
Màxim Fernandez

ESTABtlMENT

T ERA PrpH -SULFURÓS
dirigit'per-ios1 Doctors

D. JOSEBH RUIGGARBÓ
D. AGUSTÍ BASSOLS Y PRIM.
Caspe, 7 (Junt al 1 entre de Novetats). Telefono, 301
Aquest establiment, provehit do tots Ics avensos moderns, y tambè-ík» peirfoBCionjiidies cri]efa«cjjó;yí ventilació
per medi del vapor, «stà ciestMíat à:

PERRUQUER DE S.M.
Aygua Minóxima vegetal pera tenyir lo
cabell. No té rival en lo mon, perquè amés
de $os efectes maravellosos, no taca ni perjíidiïca la pell en lo niés mínim.
Aques>t asso·mbrósy sorprendent especít
fi eh, sé ven en! dita perruqueria,
24, RAMBLA DE LArLLIBERTAT, 24

Kidroievapia
Duxes comuns y. sulfuroses de totes classes (anèmies,
nervosis, gastralgíes, reumatisme, neur#»i©nia, «to.)

ESTfiBUmENT Y TffLLER
Dfi

PINTOR Y EMPAPEBADOR
Magniftchs mostrunris de papers pera decorar habitftoions
deade 26céntims &30 pMsetas lapessa;
Cromos, motlluras, y trasparenis cuttdtm '-

Nbjfetaf, bon gust y economia
Gerona. --Baixada del Pont de pedra, 14

DE

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

Balueoterapia
Bany8 comuns, sulfurosos, medicinals.—Banys russos.
—Bany turetai

Tintura americana instantànea

SOMBRERERIA

S'han rebut las últimas novetats per
xima temporada; los preus: sumamentecoAyre comprimit y rarefét, oxigeno, nitrogeno, atnómichs.
mosferes creosotades y,altres.— (Bronquitis,, catarros cróniehs, Usis incipient, asma, etc.)'
S* hi trobarà un gran assortit de ca- CAMISERIA.-SASÜERIA
misas, corbatas, colls ypunys, sedàs y llaEspecialitat ep trajos pera
Que consta de:
nas y demés articles de novetat pera ves1
a) Aygues sulfuroses "pepRi; beguda, semblants à les de tits de senyora.
3, Rambla d' Alyapseiz, 8
1 a Pu4a, -A rçbenp,, Betel]ú, Bagqere» de LuBREUS
L1MIT.AJ11SSIMS
chón, etc. (Herpes, enf/ïi-niotats Beoretes, lioifatisme, esorófula, etc.)
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Gerona
NeumoterapLa

b) Pulverisaciòtts sulfuroses (Angina é irritacions herpétique^ d£l C9nyó,jfaringi.tia, Çranqoiti*, etc.)
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, astwa, tó8,h*rpcs, etc.)
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
cróniciïs, coquéluché, etc.)
Aquestes aygues—dito* Aygues aulforoses de
Barcelona—se u-san ab éxlt crescut en los molts
casos en quins esta indicat lo tractament sulfurós.
També se desptitxnu embotellades.

FILL DE FBHHGISG8 VILBÍDELL Y

JOAN GRIVÈ
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona

Aparatós d'il-luminació per gas y petroli.
Serveys complerts de çuyna. Cereria.
Instalacions
de para-llamps, campanetas eléctrieas
Massoterapia
y teléfonos, à preus limitadíssims.
local y general (gir*dfi$> torçeàuipss, fractures, reumatis-

SÍSTEMAS AÜSTRO-tíuNGÀR ¥ ÚE MOLAS

Tant per 1' un com per 1* altre sistema *s
fan las molias à preus stímament módichs.

b

me, eto.)

Eleotroterapia.
Consulta dé malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PÜIGCARBÓ, de les 11 del mati & la 1 do
tarde y de 5 à 7 èfe la t«r<le.
Consulta de malalties de 1' aparato respiratori, per
!o Director de la aecciïi n&umQteràpica, DB. BASSOLS T
PRIM, de 10" & 12 del matí y de 6 a 7 de la tarde.

SE VESTEIXEN Y VETLLIN MORTS

uraoió de malalties
de la boca.—Empas- í
tres, Oríflca·cions.--Ex
traccions sens.a dolorartificials.

PftEtJS SUMftMEIIT MODICHS

SABATERIA

ISCEPHM.

Ajb títol de la, FacuUaf
de medicina de Madrit
Fotlsa, 1,' prkuer
GERONA.

A

VENTÓS

Galsat pera Sètiyói·a, senyòras y nénír.
Especialitat per* '1 queife·eBcMrïè§iiÍi«xpr«8Kanlent.
.itiijilr..

ij

1

SUCURSAL JUNCOSA
P l a s s i d e l a Cou&ti&ució, niímero 13
GERONA.
Casa especial en xocolates, cafès, su;Cres y tllég.

OBRAS
DE

firjg WV^

CARQIÀ\

Gepona| Bambla 4' Alvarezí 2, Mtim pis.
(Prsraigteab medalla d' or, diplomes, y certificat de te*
nir apròtííàsS los esttídis superiors de pintura à 1* Àoademift
de B è l f l f n i )
Especialitat per retrates al oli y al llapis. Ketratos fotogràn^-ftrtístíchs superiors, de tots preus y graudariea,
Combi^afió àb 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels j§r|. Bonet y Pitjol. .
Reproduccions de totes classes tretes de fotografies peç
fetes malbé ique siep,
Retratos fie bustò y pioporció natural per lo procedir
ment dit «Pïatinotipia* à>25 peasetes ún.
Se fetratji à domicili.
NOTA: Pera qualsevol encàrrech dirigir se al amo de
la Perruqueria de Cot.
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R e c o r t s d'UJLIexcursionista . . *4 ï t é s .
Pla y montajiya
3
«
I J hereu Nt|radell
3
«
t í J e m a cullifca. . . . . . . . . 2*50 «
Montalbà
3
«
L! h e r e u S u b i r à
3
«
Tlirdanías. . . . . . . . . .
2'50 «
i
Acaba de publicar se

{Lena

4

«

Deliberaóions de la primera AssamWea
general de delegats de 1' Unió Catalanista,
tinguda à Manresa en lo mes de Març de!
1892.—Temft de discussió.-—Baies pera la
Constitució regioítal Catalçma.

Un volújn de 244 planes 2 pessetes.*,
Se venea totes en la llíbïeria de D. Joseph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.
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