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Ignasi Ursul, 1' Estudi de ioponontàstica catalana del soci
Salvador Sampere y Miquel y en lo ram artístich cinch àlReplicant I' Heraldo de Madrid, à un article de El
bums: de Montserrat, de Santas Creus, de Poblet, de Ripoll y 'I Pintoresch monumental de Catalunya. Han publi- Globo, escriu:
«...Los partits parlamentaris, <qué fan y que represencat dos expléndits Anuaris y cinch volums de Memorias
Aquesta societat, que es lo resultat de la abrassada de que son un arsenal de travalls de tota mena y una biblio- tan?
gertnanó entre las a.qlig»s Associació catalanista d" excur- teca folklòrica composta dels volums següents: «Llamps y
«Una revolució que va pujar fins al trono, tornada avuy
sums cienUfieas y la Associaciú\<;d* extúrsionscatalana,
es temporals», «Botànica popular» y «Meteorologia y agri- uíia fórmula vuyda; una demderacia que 's mauté de pauna de las corporacions que dcmostran mes activitat dins cultura populars» del soci Cels Gomis, «Cu^ntos populars raules sonores, sense substància y sense realitat.
del catalanisme.
, ., ,,. .;
.
: ...
catalans» del soci Francisco de S. Maspons y Labrós,
«Les masses republicanes se 'a van cap al socialisme,
Son los síés socis eatussiistas admiradors de las glo- «Ethologia de Blanes» del soci Joseph CortiIs y Vieta y devent sos capdills matexos, com lo Sr. Pi, apretar lo pas
rias y de las cosas de la terra caralarta, y no's çansan de una «Miscelànea folklòrica» per varis socis.
en tal direcció, pera no quedat- desamparats en mitg del
admirarUs y de fcrlas admirar sempre y quant tos hi es
S' han publicat també la interessantíssima colecció de camí.
possiblev Elli, com mors Altres, han comprés que per esti- Guías-itineraris* de Catilunya següents del soci Arthur
«Los partits solzament lliberals y demòcrates son los
mar i Catalunya s' ha de coneixeria en totas sas bellesas Ojona: la del Montseny y sas derivacions, la del Alt Pla sostenidors del régimen de caciquisme, de 1' anomenada
y pàttfcuï|írit^iJ» ^rt|s|ícas. j» natuj$sí, ja morajs, y per de Barcelona y Baix Vallés, la del Vallés superior; la de sinceritat electoral mare de la famosa genrecracia; lo Parajxò visjtan totas las encontradas d« nostra pàtria recu- la serra de la Costa de Llevant ó del Besòs al Tordera; la lament es una branca del poder ministerial y aquest es un
Uint laa tradicions, anotant los ditxós y supersticions, es- de las serras de Ponent; la de las serras de Collsacabra producte de I' oligarquia organisada.
corcollant los arxius de las rectoiías, ajuntaments y casas als Pirineus ó del Fluvià al Ter; la de Montserrat à la Se«La (orsa de 1' opinió pública se troba tant descay»rupayrals, fotografiant y dibuixant monuments, calcant là garra y Camp de Tarragona y ara darrerament la del da com mostrava dies enrera '1 Sr. Castelar, al dir:—No
pidas, etc. y descubrint à voltas joyas del art arreconadas, Llussanés, Pirineus, Cerdanya y Andorra.
S' ha de fer cap cas dels periódichs, ni dels Diputats, ni depera després, del mbdò més desinteressat, portar tots a
Publica també un Butlletí trimestral ahont se dona ies manifestacions populars. Y es cert. Los ministres dequets datos al mercat intclectual de nostres artistas, lite- compte de tots los actes de la corporació, com son vetlla- rrotats per i' opinió no se 'n van, ni sisquera quant per ira
rats é historiadors, regalàntloshi gojosos lo truyt dels seus das, conferencias y resultat de las escursions que contí- puls espontani ho prometen a son amor propi.
afanys, peva major glòria y expíendór de la pàtria cata- nuament tenen lloch.
«La recomanació segueix disposant com mestressa «•;;
lana. '
" "-.'.''-;'
. . ' . - : '
Actualment està celebrant una sèrie d' exposicions en 1' administració pública. Fillola d' aquesta es la Justícia y
Quan s' observa la obra dels excursionistas catalans se lo saló de La Vanguardia que son una proba pública de sotsmesa viu, pèl mateix, à 1' influencia dels Governs, que
comprèn lo que pot la fé y 1' entussiasme per la idea gran lo que hem dit,
es igual que dir à les imposicions dels partits.
y noble d'aspirar i la regeneració de la pàtria nadiva, — Allí-s* han exposat y -V 'exposan travaHs tan interes«La misèria de tots es lo régimen económich dels maquan. aquesta ha vist y veu mcnyspreuhada sa gloriosa sants com una colecciò de facsímils en colors y or de ce- nos. Los cambis pujan al 24 pera la generalitat dels espahistoria y poch menys que abandonadàs las àrtísticas fitas lehradas taulàs góticas, de las pinluras murals de la cape- nyols, é hi ha ministre que preté sustraure d' exa ruhina a
de son passat. Se reuneixen un aplech de catalans de cor, lla de Pedret (Berga), una notable colecció de 150 artís- uns quants industrials estrangers.
y pagant la modesta cantítat d' una pesseta al mes, soste- tichs capitells dels claustres de Sant Cugat del Valléï, de
«Ab lo Marrok usem de diplomàcies, mentres lo Riíf
nen lo nírvi del excursionisme, però •« 's vulgui saber los Santa Maria del Estany y Sant Martí del Canigó, travalls fusella nostra bandera y bessa sang espanyola: ab Alemaequilibris y 'ls<esforsos que s' han fet y 's fan per portar fets ab delicada minuciositat per lo soci Macari Golferichs; nya la nostra amistat es tant complacent que en resposta
endavant sa tasca.
una colecció de vístas panoràmieas dels Pirineus catalans de notes aitivoles oferim lo sacrifici de nostres més necesEmpresas com la q.*M portan entre mans los excursio- y aragonesos fetas per lo soci comte de St. Saud en sas sitades indústries.
niitai soH^aperiors à las forsas d' uns quants indiwduos y atrevidas ascensions; una escullida colecció de àrtísticas
«Per lo qu' al Exèrcit aspecta, se '1 considera y se '1
aixÏ9 htíhin Comprés las demés nacions que, tenint en creus de terme fitas del art y de la pietat de nostres ante • escolta, nó tenint present ses glòries sinó ses històriques
compte lo profit general que 'n rcporUn, las han subven- passats escampadas arreu per tot Catalunya; vütas dels indignacions, y en quant à la Marina los barcos que passeciORatde£vi4a«ieiit,:donéntloshi lonecessarí pern ferlas ab monuments romànichs de Sant Benet de Bages, Santa Ma
jan pels mars nostra bandera van publicant arreu la nos'to ucguv imminent.
:
ría del Estany, Sant Pere de Galligans; Sant Jaume de tra decadència y la nostra debilitat.
Los catalana nq.podem esperar res del Estat espa- Frontanyà, Sant Miquel d<e Fluvià, Santa Maria y Sant
«Y pera coronament d' aytal espectacle, en lo qui sols
. .ojfjoi. Aquest *» tot tias sols dona autorisacions pera mi- Miquel de Tarrassa, de Santas Creus, de las catedrals de agafa forses la desesperació dels de baix ó 1' escepticisme
oa? d ' ^ t a n monattteht dtl art cataTà, fan grandiós com Tortosa,. Tarragona, Manresa y Girona; dç las riberas del del de dalt, veus aquí seguint encarregada de cuydar de
fà monaitír dé PóbTet, als que üuaiotjament buscan ge- Ebre à Miravet, Benifallet y Benisanet, Xerta y Cardo; de nosaltres una generació d' homens polítichs en plena serrts d'^r y pedreiíu y piiguin enrunaries mes aviat, ó be Cardona, Bellpuig, de Tossa, fonts de Llobregat, Mont- nectut, sense illusions que 'Is encoratgin, sense confiansa
üerfotita'li dínets de las regions cspanyolas protegint à seny, Aramprunyà, Olesa de Bonesvalls, etc, y ademés en sos propis actes y sense la temensa sisquera d' un cond"iqüèita coll» de vividors que 1' han de ajudar à soste- vistas fotogràficas de Fas covas del Tabaco y del Aygua tratemps, que ja nó podrà conseguirlos, y d"- una historia
•wse d'*« mo4© ^ne fa caiwe la cawda. vergonya à tot de Camarasa (Lleyda) estudiadas no fa gayre per lo soci qu( à fi de comptes ella ja no ha de llegir. ,
boftictoíatlí.^Prè^fcyha tenen, atrsrte^ks com estin en I' enginyer D. Lluis Marian Vidal.
«Veritat es que'1 Sr. Castelar, pera consolarnos, nos
discutir las mesquinesas de la política centralista, pera que
recorda
cada setmana dçsde sa celda que podem casarnos
S' han exhibit també calchs molt ben trets de precioi* ocupin de nostra historia, de nostras arts, de nostre sa- sas laudas sepulcrals y de moltas altras làpidas góticas y pel civil y donar veredictes en lo Jurat y votar en los debflü popular y de nostres monument*, ' coneixements que romanas de diferents indrets de Catalunya.
mocràtichs comic's.
fotits fas1 dtiitós nacions procuran que sos fills los hi estu«Però, ^es axó tot lo que 's deu dir à un poble ahont
Molts més monuments, moltas costums, molts detalls
dihki; aquí wls se mira ab cuydado lo afavorir à tal ó y estudis hi ha à ler à Catalunya, que '1 mercantilisme y tot està pera fer, ahont tot està pera conquerir, desde nosqUal personalitat, à tal ó quat comitè ó cassino que pugui la corrent igualataria de nostra època farà desaparèixer tre pa de cada díe fins à les llibertats, de que poden prifmtuir en la elecció de determinat diputat ó ajuntament ó si tots los catalans à una no emprenem una ardorosa cam- varnos, ja '1 cacich, que roba '1 vot, ja un governador, que
pugui facilitar la realisació de lucratius negocis.
panya de conservació ó fem quant menos que 'ns ne que- converteix en blasfemos empresonables als culpables com
als ignocents?
L* que no 'si comprèn es que nostras diputacions y a- di un recort perdurable de tots ells.
«Lo diner organisat en grans empreses monopolisadojuntattíents, compostos de fills de Catalunya, no's preocuLo Centre Excursionista de Catalunya en lo que li
pin una mica més dels esfowos que fan certas corpora- permeten sas modestas forsas, fa tot quant li es possible. res del trevall nacional; lo poder establert ab formes d' ocions y nofdediquin %i una miserable cantítat pera afavo- Ara mateix ha enviat una circular à tots los seus delegats ligarquía ó de patriciat...»
rir ja directa, ja indirectament aquesta insna de travalls escampats per tots los indrets de Catalunya, encoratjantlos
Lo quadro, qu' acabem de transcriure, resulta un reque son.honra de nostra terra y molt menos se comprèn i que no s' aturin d' investigar y recullir nous datos de to- trato de mà mestre dels homens que 'ns manan y del sisquan i voltas ho han fet per algunas corporacions que no ta mena y 'Is envihin al Centre que, Deu mitjansant, aquí tema que 'ns regeix, y cuydado que '1 pintor no es sospip o ^ o ptese^tat al pübltóh méb que lo pompós del uóm s' ordenaran y classificaran y 'Is donarà à llum aixís que tós, ni sisquera enemich del sistema parlamentari; al contrari es de la corda dels que creuhen que tot pot arreglar'Is recursos del Centre ho permetin.
Mblts d'interessantíssims ne te ja en son arxiu que se ab un senzill cambi de persones.
Y que si ho fessin s* obtindria» bona restrftats; no hi
Però, per sort, lo pays està ja convènsut que lo dolent
ha més que considerar lo que ab sas propias forsas han sols esperan poderlos donar à la estampa pera que 'Is puson
los homens y '1 sistema; aquest sistema que 'ns ha
guin assaborir los aymadors de las glorias y bellesas de la
fet los excursionistas. '
portat
à 1' estat que tant bé descriu 1' Heraldo de Madrid,
En lo^eam cientííicrr han publicat volums com lo Catà- terra catalana.
y està convènsut també de que '1 cambi ha d' ésser total,
P. P. y R.
itch deia flora de là ïiòtU de Núria del soci Joseph Vayrecambi d' homens y cambi de sistema.
(De
La
Renaixemu.)
da, loEstudi' hidrològkhdel Montserrat'del soci Joseph
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A grans mals, grans lemeys: si *1 sistema parlamentari es podrit y no te cura, amputarlo y ilensarlo ben lluny
pera la salut y la salvació de la pàtria. Si al Centre, si a!s
polítichs d' ofici 'Is va bé; ja 's cuidaràn de anorrearlo les
províncies, los patricis de bona voluntat.
Avuy la protesta es general y son pochs, molt pochs,
los que s' atrevexen obertament à deíensarlo. Endevant:
dintre curt temps, demà, fins lo que se 'n aprofitan li giraran la cara y no quedarà ningú pera sostenirlo.
Nosaltres, los regionalistes, pera aquell díe trevallém. ,
Y.

CÈDULES PERSONALS
No es poca la brega que s' ha armat ab motiu de les
exageracions de 1' Empresa arrendataris de les cèdules
pt isonuls. S' havia proposat fethi un gran negoci y aixís
:c .:!cyi públicament en nostre Ciutat ab referència als
«•mpieats que té en la matexa. Però M negoci no deu marxar be y are tracta d' expr-eme'i y =ipretar los tornillos.
Hun piofit !i íassi; :i 1' odiositat y repugnància que sempre
pioduheix lo paper de cobrador voluntari del fisch, no li
taltava a 1' Empresa res més qu' anyadirhi '1 d' estira-cordetes.
Lo pitjor de tot es que la Delegació d' Hisenda de la
provincià, que fins are s' havia mantingut en un terreno
independent y superior, com correspon à qui està ctidat à
ésser jutge en les diferencies que 's puguin promoure entre 1' Empresa y Ms contribuyents; avuy aparenta decantarse del costat de 1' Empresa y ab los actes, seus de que
han parlat los periódichs locals, convertirse en dòcil insti ument de la matexa.
Altre esplicació no s' acut à les comunicacions enviades à alguns pobles per I' Administració d1 Hisenda, relatives à 1' exposició al públich dels padrons.
Fets los padrons pels Ajuntaments, corresponia entregarlos à I' Empresa arrendat iria de conformitat à la condició 8.a del plech de condicions que serví pera la subasta
y 1' Empresa tenia '1 dret de rectificarlos y reíormarlos,
subjectantse à les disposicions vigents.
Avans, donchs, que 1' Administració remetés als pobles pera sa exposició al públich los padrons rectificats ó
reformats per 1' Empresa arrendataria, era son deber veure y examinar si la rectificació ó reloima i1 havia feta I'
Empresa subjecianlseò nó à les disposicions vigents, pera,
en cas de no havershi subjectat, retornalshi y evitar con
flictes com los que s' han produhit.
^Cóm ha justificat 1' Empresa les rectificacions y les
reformes qu' ha (et en los padrons? Suposem que de capmanera, perque si ho hagués fet seria impossible que la
rectificació fos tal, ja que en la quasi totalitat dels pobles
més qu' una rectificació ó una reforma es un padró nou,
totalment diferent del fet pels Ajuntaments.
Y, si no se li ha exigit justificació de cap mena <ahont
es la garantia de que 1' Empresa ha complert ab lo seu
deber y ab la condició 8.a del plech de condicions? Se
creu 1' Administració d' Hisenda cumplir ab sa obligació
dexant que en aquest punt I' Empresa obri à son àrbitre,
y obligant als interesats i fer reclamacions, tant si volen
com si no volen, sòls perquè à I' Empresa li ha convingut
alteralsi ó modificalsi ia cèdula?
No; lo deber de la Administració es ajudar à 1' Empresa pera que aquesta cobri de cada qual la cèdula que li
correspon, però no el de facilitar y donar ajuda à I' Empresa pera cobrar lo que li dongui la gana, ni pera senyalar à capritxo les cèdules que cada hú hagi de pendre, posantlo en lo cas de no poguer escusarse de reclamar contta la injustícia que se li fa, y (entlo gastar més diners del
que pot valer la cèdula que se li senyala. Axó es radical
ment injust y la lley no pot permétreho ni ampararho, y
axó es lo que promou las protestes del públich y de tothom.
L' obligació de exposar los padron3 al públich per espay de quinze dies avans d' aprobarlos 1' Hisenda es legal y 1' imposa '1 plech de condicions: peto de lo que 's
tracta no es de si s' han d' exposar ó no 'Is padrons, sinó
de si son ó no csposables y ajustats à lley en son conjunt
los padrons fets per 1' Empr.sa arrendataria. L' opinió universal dels ajuntaments y dels interessats es que son fets
à capritxo sense tenir en compte cap dels datos que la
lley mana s' hi tinguin, resultant més que padrons un niu
de conflictes y potser de disturbis.
Axis, tothom ha cregut que I' Empresa de lo que
tracta ne es de fer les coses com s' han de fer, sinó de co
brar molt y íer son regoci.
iEs axó lo que deu amparar y protegir I1 Administració?
^No té aquesta, per la condició dotzava del plech de
condicions, la iacultat de resoldre totes les qüestions que
's promoguin? ^Donchs, si 's promou la qüestió sobre la
manera com 1' Empesa ha rectificat los padrons, no té de
resóldrela en justícia y equitat la Administració? <Pot ni
déu dexarse imposar per 1' Empresa arrendataria? ^Cóm s'
esplica la condescendència que té à n' aquesta, permetent
li faltar à altres clàusules del plech de condicions, molt
més importants pera M Tresor, com son los plassos en que
te de ingressar los diners en la caxa de 1' Estat? ^Es à dir,
qu' aquí sòls s' ha de vexar al contribuyent?
Continuarem ocupantnos del assumpto.
B.

de mon. Axí los italians acaban d' apóder&rae de Kassala,
població de 1' Àfrica oriental, qu' assegurà ses colònies
del mar Roig y sa influencia en I' AMssinia y lo Suàjfin, y
'Is francesos continuan avansant per la part jQposifcda del
continent africà estenent sos dominis al Sut y en los oassis
del gran desert de Sàhara.
Lo Japó, que d' uns quants anys ensà s' ha arranjat à
1' europea, no ha volgut ésser nienos y tracta d' intervenir en la presque-illa de Corea y assegürferhi son predomini. Com la Corea es un regne fins A oert punt feudatari
del imperi Xino, axó ha provocat la guerra entre les dues
grans nacions assiàtiques. Per are lo Japó porta la miJJor
part, havent trionfat en un combat naval y s' ha apoderat
per medi d' un atrevit cop de mA del rey dè Corea. Lo resultat de la guerra es difícil de preveure perque si '1 Japó es superior à la Xina en organisàcíò y oonexements
militars, aquesta conta ab un nombre de gent y pel mateix de forses inmensament superior al del Japó. L'Inglaterra prou voldria ajudar als Xinos y alguna cosa fa de
sota mà, però la aguanta lo temor de Rússia, quins interessos son contraris als seus y que 's posaria desseguida
al costat del japonesos. Los Estats Units d' Amèrica han
enviat barcos y desembarcat tropes à Corea, segons diuhen, pera la defensa de Ics persones y dels interessos de
sos nacionals.
Lo periodisme francès, ó certa part d' ell molestat per
les disposicions contingudes en la lley nova contra 'Is anarquistcs, votada per les cambres, que li tanca la boca
pera explotar lo sensacionalisme del públich en aquest
sentit, se venja fent gran escàndol y gatzara sobre la conducta d' algunes personalitats qu' han votat la Hey. Lo
bon sentit de la gent no 's posarà per axó de la seva part,
ans al contrari condempnarà cada die ab més energia 1'
esperit d' especulació y esplotaoió que s r ha apoderat dels
que pretenen res menys que ésser un poder de 1' Estat.
A Marsella no surten de desgracies: després de un gran
incendi que destruhi més de vint cases y causà moltes
pèrdues, are s' hi acaba de desenrotllar lo còlera, havent
sigut declarades brutes per nostre govern ab bon aoort
totes les procedències d' aquella població. .
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«, D. Joaquim Delolós y D. Joan

Altre vegada '1 jooh B' ha tornat A ensenyorir d* nostre Ciutat: aixis se 'ns assegura per molts conductes. JNO
n saben res los nostres pom
Temps» periódi04? Cridémil'i,4fén<àíó ~r^-«
* partioularment
dè 1» jadioiàíf
ififerVéi
ira ferlo r-*~*
parar
jadioàíf qííiria ififerVéii
r —
no fà gayre temps
t
è impedir
i d i que Gerona se convertia en
una süçúrsal. de Mónjijsp'', çpiCaJjpT 'f Jcòpo|^,ya l l i avo rs
se deuooítrft íà Veritat'dè lo qné tením àlf-y repetim: que
quan la Autoritat no val, no's juga. Ja ho 8ab#n, donchs,
los que poden y deuBen evitarho; si i Gerona se juga, lo
públich unànimametit creurà que ells ho voleu Ó ho consenten, si no e*èaí»Uíètoos·ípft|òF.si
—to Centre '0irt»r«oiB«-'d* "Wrtr C0W «ilplement al
Cartell pera '1 Certamen literari d' aquella vila, fà públlch que 1' Excma. Diputaoió provincial, ofereix UN OBJECTE D' ART al autar^ue mellor desenrrotlli '1 tema; Ensaigs histórichè sobre V origen de les indústries de la comarca d' OlfOt. .. ,^ , -. ,,., ,-.,, sí, . „:,_?^ ~6 *%
Asseguran al^|fls peijiódlcfrk <juò l|if sigat uombrat
governador civil* do OTfía I qfflT no era'dè'nostra provincià, Sr. Laaerna.y que aquí vè l quo ho era de Sòria don
Ricart AyusoÍ•.A^jaquest farj|n. i tresjjas goyernadors fusioiístes què per *rü%Bm·^»íécfèeg«t4e"sé8:Qtré Eítf Sagasta ha tornat pujar al poder; si s' hi aguanta gayre,
perilla que coneguem tot lo personal del partit.
—A Paret», petit» població éel Vallés, S' hi oeletirà- lo
díe 23 do Juliol una, reunió de propaganda catalanista,
preparada pels delegats de 1' Unió en sa comarca. Ademés d' aquostò» hi concorregueren representants d' Igualada, Olot, Camp de Tarragona y Plà de Barcelona;
omplintse de gent la Plassa major del poble ahont se oelobrà, essent oscoltats y aplaudits los discursos que s' hi
pronunciaren y arrebasaades de les mans pel públich,desitjós de Ilegirle8,le$ fulles que 's repartiren. La reunió
's di8olgué ab entussiastes orits 4 e ,-r Visca Catalunya, Bé
per los iniciadors. .
,
,
-• ,
—D. Ferran Puig, ha fet saber à nobtre Arcalde quo
dintre poohs dies testarà embalat y remeterà lo grupò esoulptórioh que reg*la A la ciutat de Gerona V te son lloeu
senyalat al mitj à,e la plAssa de St. Agustí, y que troba
molt bé que s'inauguri les vinente» fires. Ab motiu de
dita inauguració sembla que I' Ajuntament preparà alguns festeigs estraordinaria. ..
—Segons noticies que oreyém fidedignes la música Biilitar tornarà à tocat en los puestos de passeig de la oiutai. Nos ne alegrarèm molt.
^•Extraordinàriament concorreguda y moít lluhida fóu
la funció deconvteque '1 dissaptè pasàat V oficialitat de la
guarnició dona en,lo Circo Alvarez. Taat los aficionats
que representaren, com lo Sr. Florejachs que féu jochs de
mans, entretingueren agradablement als invitats y foren
aplaudits ab justioia. La funció s' acabà ballant y durà
fins à la matinada,.
—De Manlleu esoriuhen 4 La Renqixema,, que '1 Setembre vinent s' inaugurarà en aquella població un cpllegi de segona ensenyansa, degut al zel y al desinterès del
llim. Dr. Morgsdes, Bisbe de la diòcesis. L' edifici y lo
moblatge ha sigut costejat per parts iguals pel 1' Exoelentíssim Sr, Bisbe y per 1' Ajuntament.
—Ab motiu de celebrar lo díe primer d' aquest mes sa
Festa Major la bonica vila de Sant Feliu de -Guíxols, La
Lealtad, periòdica de dita població, publica un nombre
extraordinari ilustrat y ab trevalls literaris alusius 4 la
festa.
**
Alguns d' ells estan eaerits eneatalà.
Felicitem A noatre compafiy per w n nombre 41tün que
honra A la vila ahont se publioa y als artistes de la maI „

1_

t_

.

"

-»--

Lo de Saragossa e' ha arreglat, aterrant la tanca que
en los terrenos disputats havia fet axecar 1' autoritat militar y dexant que la qüestió de dret la resolgui qui correspon. La solució ha agradat al Ajuntament y al poble
de Saragossa però no al Capità general, que ha dimitit lo
càrrech y s' ha despedit del cos d' Exèrcit que manava.
Lo ministre de la Guerra que havia aprobat sa conducta
no ha dimitit, ni 's creu que dimitexi, per mes qu' hagi fet
un trist paper. Es de la corda dels Morets, dels Pasquins y
altres dels ministres qu' avuy s' estilan; son gent à proba
de desenganys y de disgustos.
S' ha publicat lo preàmbul del dictamen de la majoria
de la Comissió del Senat sobre 'Is projectats tractats de
comerç, venint à ésser una crua y contundent oensura de
la manera com aquestos s' havian confeccionat y una acabada resposta al escrit que contra ella imprimí fà poch la
minoria ministerial de dita comissió. Los afectats pels
tractats en projecte troban estrany que '1 Govern no hagi
declarat encare caducat lo projecte de traotat ab Alemanya- mes estrany seria que 'a confirmessin los rumors que
corren de que En Moret ha disposat s' apliqui la tarifa Mínima del Aranzel, ab les rebaixes fetes à les nacions ab
qui tenim tractats, à totes aqaelles ab las qui s! està en
negociacions; essent axí que les Corts se tancaren sense
autorisar al Govern pera ferho.
Continua la guerra de Mindanao, ab ventatge pera
nostres armes: però ,jse podria saber quin es lo seu verità'
ble objecte? Si es fer un e8 oa rment, lo que convé es que B'
acabi aviat y no perdre aljí fl0mos, ni gastarhi diners innecessàriament; si es conquistar lo país y assegurar son
domini, la cosa es llarga y molt costosa y val la pena que
~< ••
'•;
' " /
•
'-'
•'•"•"•.• "
antes d' empéndrela se min si 1' oocasió es oportuna y BI t è x a .
'1 nostre estat económich nos permet semblants luxós. Una
—La Astociaéèó Literària d&^nostra Ciutat ha tingut
guerra axis no 's pot fer sense que la resolguin les Corts. la galanteria d' enviarnos lo tomo del CertAmient d'aquest
any, que forma un volum de més de 270 planes, esmeraCATALUNYA
dament imprès A can Torres.
Després d«l dHours del senyor Presidint y la memòria
Ha cridat molt 1' atenció aquestos dies, essent molt videl Secretari, seguexen los trevalls premiat» en nombre
sitada V esquadra inglesa del medi terra, composta de 21 de
dels qui son autors los senyors Riera y Bertr.An, Babaroos, qu' anolà en Jo port de Barcelona. De les pròximes tet,14,
Ubach
y Vinyeta, Girbal, Fr^nquet y! Serjra, Dalmau
eleccions provincials la gent ni s en opupa; dioh mal,s' en Carles, P. d»
Palòí, Gatréi*» y Maríill.
'•
ocupan los que remenen les ©ois y 'la que fan polítioa de
Ademés.eonté. 'I tomo un_diotAmeti*pera demostrar que
partit, à n' aquestos realment los interessa perque es als
no era inèdita,una poesia que 's llegí en )' acte de ,1a fes*
unichs que poden aprofitar. ,
ta, y que pér ió tant no se H deu concedí '1 premi que allavors se li ha^ía adjudicat.
Entretant, ja que no haviam pogut ferho avans, felicitem als autors premiats y desitjóm llarga y pròspera vida
à la Assóciacitílbtieraria,
Oficials,
—Aquesta retraana han sortit de Barcelona cap A Lyó,
Butlletí oficial del 30 de Juliol.—Anuncia varies esco- ab lo propòsit d'assistir al concurs internacional de bomles vacants que han de provelu'rse per concurs de ascens. bers lo primer tinent d' aroalde, lo comandant gUefe del
Entre elles hi ha la elemental'de noys de Capseeh y les cos, dos oapatassòs y alguns subalíerns, iMentres 4 Barelementals de noyes de La Sellera y St. Sadurní.
oelóna 1' Ajuntament procura que tan important servey
Gazeta del 30 de Juliol.—Publica la li. 0 . de 27 <ie Ju- estiga à la major altura possible, aquí A Gerona fà més
liol de 1894 aprobant lo Reglament, de la mateixa fetxa, d ' u u any quo au 'I té oblidat completament; aquí, de
de oposicions à càtedres de Universitats é Instituts.
molt temps ha, la Companyia de bombers no ha tingut un
—Ajuntament,—(Sessió de segona convooatoria del sòl dia d'instrucció, ni solament sé 1' hi ha passat revisdíe 1 d' Agost).—Presidida per 1' Arcalde y ab assistència ta. A'gun periódioh local s' ha fet eco de semblants queide 10 Srs. concejals, se comensà llegintse V acta de 1' an- xas; però per are ningú n' ha fet cas ni s' hi ha posat remey. L'arquitecte municipal Sr. Sureda, jefe de la estecedent que fóu aprobada y firmada.
S' aprobaren varis oomptes y 's donaren alguns per- mentada Companyia, déu recordar la responsabilitat que
pesa sobre d'ell y de la Corporació municipal si no té '1
misos d' obres.
personal del cps degudament ensineatrat pera 'Is cases d'
S' autorisà la instalaoió d' una taula en la plassa-mer
incendi, y es precís que donant mostres d' activitat y d'
cat pera vendre carn de cabrit.
Se concedí permís pera establir una tómbola en la amor à la Companyia de bombers, surti d' una Vegada
Rambla d' Alvarez, satisfent al Ajuntament tres pessetes de,Ja inacció, que molt 1' hi ftgrahiràn sos soburdinats y
tots los vebins de Gerona.
.
diàries. L' Sr. Botet votà en contra d' aquest permís.
S' acordà manifestar al que ha solícitat l'instalaoió d'
—Nostre çolega La Feit del Montserrat, d ? Ylcb.fi; coun kiosko pera la venda de begudes en la Devesa, que pia un fragment d' ona carta del nostre corresponsal d'
presenti un projecte del mateix.
Olot en la que va ocuparse molt oportunament de la venY se prooedi al sorteig dels qu' han de formar part de da, per un tre*;y .oo rea, de certs objectes arqueológicbs,
la Junta municipal, durant lo corrent any económich, ha
y afegeig de sòn compte lo setmanari vigatA:
vent sortit nombrats los vehins següents; D. Joseph Fi
«Verdaderàment los de Vich ho lamontan, sense, riugueras y Cibils, D. J«àn Jordà, D. Esteve Serinyà, Don ressen. Y no perquè ho vulgan tot per ells,que també troMariano Fraga, D. Pere Figueras y Caselles, D. Joseph barian bo un.inuseo à Girona y un altre A Olot, que tot
Géis Robert, D. Miquel Vendrell, D. Joseph Català y Fà- fóra dar importància à Catalunya y ferhi. venir al, forasEXTRANGER
bregas, D. Anton Bellsolà, D. Joan Oliveras y Formenti, ter.»'
• . • • ' . ' " ' .
* •'-.••
Les naciens europees no poden estar may en quietut. D. Joseph Quintana, D. Pere Terradas y Sans, D. Fran*
Donchs precisament això es lo que ab gran anhel decisco Martí, D. Jaume Padrosa y Batllori, D. Pere Boada, sitjém, tan bé 1' amioh corresponsal d' Olot oom nosalQuan no poden esbravar sa ambició y son afany de domi
tres. Si aquest projecte s' hagués dat A oap, no
ni les unes ab les altres, buscan fressa à qualsevol part D. Joseph Gusó y Carreras, D. Prudenci Gifre, D, Jauui<
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desaparegut tantes joyes artístiquesHels^iioBthííí temples,
que han sigut venudes senseTer cas de la prohibició del
Excm. Sr..?Bifbe|*Mè3;|)er»pa!tBo vs^éniique d' en llooh
s' aixequi la msbénhauiitdji qjie h^jíe üonar la empenta
à una obra tan profitosa; medis n^Tu iia de sobres pera
realiaarla; lo que falta es voluntat, un bon xioh d' entussiasiaéy fervent amor & t^s antfgüetats cristianes del

«ía do usos, lleys y costums à que obeheixen, ja per las
circunstancias especials qu' en ells concorren y 'Is caracterisan, ja per,las modificacions y cambis à que obligan
las necessital^ do-uns y altros temps, n' obstant, per son
fondo inalterable y modo de ser exclusiu, poden be deïnostrarse los tuoljs punts de semblansa que té ab lo poble grech lo poble oatalà.
—(jíïò *s po5ría3irlo ^ír. Açcalçíe perquè 'Is jardins
Aqueix, com aquell, defensor acèrrim de sa pàtria y
de la nostra herinosa Devesa 's troban tenoats gayre bé
totes led hores deldia? Aquelles reixes no s' obran si no amant d'olla fins al fanatisme, tampoch s' ha sornes al
quan als guarda deveaóí los hï be bé; sí un foraster vol barbro ni ha sufert may imposicions del estranger, sapientrarhi ó 'Is afiòldHals à infttiríejar'desitjan reposar allà guem ab sanch tenyir las eynas y regar la terra qu' en
dintre, respirant la fiagaiwia d' aquells ombrius solita- temps de pau y de feyn'a tenyeix y rega content ab lo
ris, s'^ho han de deixar córrer.- Esperem queia primera
•
autoritat municipaí procurarà coinplàurer al públicb, sútíor-del seu front."
Y
no
sols
ha
sabut
dasferse
del
invasor,
destrossantlo
fent que 'Is jurdius quedin oberts lo major temps possi
ble.
-"
•
••••
í ' v :
'
•-'
•
• • '
'•*
dins de casa, y obligantlo à repassar avergonyit ja '1 mar
—FESTES MAJORS DE LA COMARCA.—Díe 3, Cal- ja'1 Pirinéu, síno què ha sabut anar & estranya terra,
des de MalavelLi, Cantallops, Madremanya, Selva de sempre que à sos interessos y à son nom ha convingut.
Mar, Vilasacça, Viure, St t Joan de Palamós. Viiadgmir,
A Sicilià y à Nàpols, anaren los catalans on las naus
StU Jístévé dí »uiallí8jí ÍSe 4, íalaj'tlie 5, Pof t do la* Self ii. Díe-Ct Pefrjitajlada,, Pa^riny4| Dia 10, Bescanó, Gasta- de 'IS cèlebres almirants Pere de Queralt y Roger de LauÚ<5"9' Ai»t>|t'ieíí, Das, Masssnetxii). la. Selva, Sant Llorens ria, los que, fentse amos del Mediterrà, no deixavan pasde la Muga', Sant Llorens do Campdevànol, Ullastret, A- sar ni 'Is peixos quo no portessen marcat sobre '1 sou llom
dri y Espinavessa. .
Firea: Díe 4, Mas&anet de la Selva; Díe 9, Olot y A- 1' escut de las quatre barrrs catalanas.
À las ÓMPBB dols víderosos Roger de Flor, Berenguer
renya d*». "~ " ' *'de Rocafort y Berenguer d' Entenza, anaren los braus
almugavers al Orient, hont passejaren triunfant lo pendò
de e^taltínyay Èçdat ifenjaren forta y sobrada,mènt la
m o r ^ i i e v o ^ a 4 # i p r i n ^ ^ e sos çapdiHs. ; -i.-, •'.,•'•''•;.·:;,.^
Discurs literari del President
Fou precís escarmentar un dia à 'is del Marrok per orial Jurat califlcador dtl primar CerUuMn da Paiafrugalí fensas inferidas à Espanya, y allí anaren voluntàriament
los catalans qu' entussiasmats per lo intrépit general
•• v D o n S a n i ó n B o r d a s y E s t r a g u é s
comte de Reus, contribuïren no poch à las victorias obtmgudas per lus armas dè nostre exèrcit nacional.
Senyoras y Senyors:
Voluntaris anaren també à la revolta illa de Cuba, y
Devant del niagnifloh espectacle que presenta aqueitornaren
aquí ab lo llaurer de la glòria, habent deixat
- xa numerosa y distingida concurrència, oberta la festa
allí
plantada,
en só de guerra, la olivera de la pau.
d' aqueix primer certamen literari que ab taüt lloable
Y
aixis
çom
sempre, en major ó menor escala y à me
intent y bpn acert;W junta oç^anisailora ha dut à oap;
sui
a
del
número
y la forsa, Catalunya ha anat à la van
de'sde àqu'eixa' presidència honrosa én que la voòtrà proguardià
en
tota
empresa.digna
y profitosa, logrant lo fi
verbial galantería ye*.treuiada benevolència ha volgut
colocarine; avants d' entrar en lo assumpto que ha de ser meiitós y desitjat, també, ha sabut donar probas y las doobgecte de mon disour.s; en la llenga de la terra, en ia na de la seva laboriositat constant, ab 1' espeste que préllenga efrqueí' e3perlt-dòna forma y dicta 'Is pensaments sontan sas terras conreuhadas, reoullint íbrment, oli y vi,
que couçebetx, en la llonga en que a impuls de lo que pe '1 consum y pe '1 còrners d' exportació; herbi de 'Is
sent y sens estudiat artifici parla '1 cor; jo saludo à aquei- prats, per las crias de bestiar; suro de 'Is boscos, per la
, xa important y hermqsa vila catalana, la industriosa, la fabricació; fusta, pe 'Is Ullers; feüpas, pe 'is carrils, y
comercial, la ilustrada y ben-volguda vila de Palafrugell. llenya y carbó, per las necessitats domésticas; arrencant
lòs rochs y picant las Uosas, y couhent la cals, y trinxant
Los pobles plens de vidaf, amants de la cultura y de lo guix, y molent lo cima, y aplanant los turons, y forala empresa, desde las eta,t» mé> llunyanas fins à la pre- dant lo cor de las montariyas, por' obrir carreteras, fer
sent, han sigut, ïttín y seria sempre 1' atmiraoió y 1' estí- pous, estendre vias de ferro, edificar casas, aixemplar
mul de 'Is demés que 'Is han seguit y 'Is segueixen en lo poblacions, construir fàbrioas, tenir magatzems, establir
curs progressiu de las ciència» "y las arts y eü lo foment escolas, donar palaus al art y aixecar monartirs y temy desarrpllo necessaris de 1* agricultura, l'indústria y '1 ples à la f*.
coíners; aixís com han sigut, son y seran en cambi també
Tampocb11* esperit Comercial y mercantil de ^ls catasempre la enveja y la cobdícia de 'Is qae, per sobra de lans deixa terra, per mes apartada que siga, sens enviarindolència ó per falta de medis, s'han quedat enrera en hi los fruyta de son traball, y ahont no vajan ells mateilas expontàneas y constants manifestacions de la activi- xos à establirse, arriscant sos interessos, aventurant sa
tat y de la inteligenci» humana, ab los produotes del ge- salat y sacrificant los anys mes agradables de sa vida,
ni y del traball.
pera millorar sa posició y procurar en lo possible la maLa historia de tots los temps y de tots los paissos de- terial fortunade 'sos fills. Tenen establiments oberts no
clara y ju&tiüòa plenameptaqualxa innegable veritat.
Bols en las capitals y poblacions d' alguna importància de
Entre 'Is pobles grants que desplegaren sa valia y son tots los estats de la vella Europa; sinó en las de totas las
poder sobre)» terra, flguran lo beltcós ninivita, lo espio- repúblioas del Nort y del Sut d' Amèrica, en los punts
rador fenioi, 1' ostentós babilónich, lo avassallador pers», més ó ménos civilitats del Àfrica, en las mal dominadas
lo esplendorós egipoi, y alguns altres, de 'Is quals no 'n possessions eutopets dçFiAssia y fins en la mateixa oasi
queda ja mes quo '1 reoort; sobressurtint entre iots lo po- desconeguda Austràlia; htont, per cert, un tal Torrent,
ble gfeoh, sens dupte '1 més complert y mes perfet de 1' oatalà ilustrat y emprene<dor, ha reformat la dificultosa
antigüetat. En cada un de 'Is altres preponderava sols contractació de la propietat territorial y urbana, fent
una qualitat determinada, mentres qu' ell demostrà, d' tant fàcil lo traspàs de possessió d' una finca qualsevol,
una manera portentosa, possehirlas totas juntas. Exem- per compra y venda, com lo d' un senzill producte en lo
ple de inteligencia, sensibilitat y fortalesa, colós aixecat mercat. Refereixo aqueix fet, perquè ab ell son autor fa
(8' acabarà.)
sobre '1 decayent predomini de 'Is demés, aixemplà son honra à Catalunya. '

Flor gentilde la raontanya
festejada pels aucells;
Bol que èn mon cor te posstares
al sortir en orient.
Copa daurada quo vuydas
dins mon cor, torrents de mel;
pàpalló que volatejas
dintre de mon pensament.
iQuè n' ets de casta y hermosa! ,
pel candor que al mirar tens
creoh que t' ànima fou feta
d' un suspir que donà Deu.
Y que ets ma gentil donzella,
la flor de perfums del cel
que 't doblegas al sentirne
del» besos lo suau oreig.
Que al calor de mes mirades
se derriteix lo cor teu,
y al tremolar de mos llavis
los teus tremolan també.
Amor que quant despertares
trovares al meu despert,
y abdos junts han viscut sempre
com dos flors en un üorer.

Secció Literària.

nom gloriós per tots los ànpits del mon oonegUt.'y la oivilisació, assiduïtat y potencia d* aquella rassa, culta,
infatigable y heroica foren5 las fonts del saber y de la
grandesa »b que tant se distingí mes tart la poderosa
Roma, aixís com han sigut també 1' origen del progr'ós
:; inteleotual, moral y material de la etat present.'
Per això, donohs, no tots: los pobles que, per una circunstanoia especial y més 6 ménos passatgera, arrivan à
atquirir celebritat, deixan à través del temps, com exemple profitós, rastre marcat de sa passada influencia. Si '1
poble greoh influí d' una manera tan marcada en l'avens
de las generacions qu' èn lo transcurs de Is segles han
vingut sucoehintse, fóu perquè, guerrer y patriota, estudiós y pensador, laboriós y artista, tingué en tots los
rams en que desplega '1 seu guni sa forsa creadora, homens de mèrit verdader, que deixaren exemples que seguir y obras que atmirar.
;
Generals com Temístocles y Epaminondas, oradors
com Perícies y Uetnóstenes.jlegisladors com Solón y Liourg,historiadors com Herodotoy Tacídides.filosophs com
Sóorates y Platón, pintors com Apeles y Xsnxis, esoilptors com Fidias y Praxiteles, poetas épiohs com Homer y
Hessiodo, bélichs com Calin y Tirtéu, líriohs com Píndaro y Anaoreonte, tràgichs com Esquiï y Sófocles y cómichs com Aristófanes y Menandre, se feren inmortals y
feren inmortal la seva pàtria; sent aquella Grècia d' allavoras enoar avuy dia la mestra de.la Humanitat.

Y en mos somnits cada dia
enamorada t' hi veig,
perquè '1 cor que 't te 1' imatje
quant se in i ralla te veu.
Com te veig sempre posada
on les onados del réoh,
en la espuma de les aygues
en les roses del roser.
Y en les aures joganeres
haig de sentirhi ton bes,
com sento ta veu melosa
on lo cantar dels aucelis.
Perxó visch la vida vella
sens sentir anyorament;
que 'Is amors quo junts se crian
han de morir junts, també.
Y al morir, plens de dolsesa,
abrassadets ínorirém
donantse aixís nostres llavis
tots los besos cu un bes.
Y los ànimes, confoses
com dos onades d' oreig
que juntes al mon vingueren,
tornaran juntes al cel.
P. de Palol.

Seooió Religiosa.
•;- SANTS DE LA SETMANA.
DisBapte, 4.—S. Domingo de Guzmàn cf. y fr.
Diumenge, 5.—XII N. a S.a de las Neus y sta. Afra
inr,
Dilluns, 6;—La Transfiguració de N. Sr. J. C. y los
sants Just y Pastor germans mrs. •
Dimars, 7.—8. Gayetàfdr. y s. Albert de Sicilià cfs.
Dimecres, 8.—S. Ciriaoh y oomps. y mrs. y s. Miró b.
Quart creixent d 9 h, 53 m. matí, Escopió.—Fret,
Dijous, 9.—S. Romà soldat y s. Eústich mrs.
Divendres, 10.—S. LlQrens mr.'
QUARANTA HORES.
Avuy se troban en l'iglesia del Carme.
Demà comensàràn èn I' igleèia de Sant Feliu.
Establteen} tipogràfich del DIA RÍO D*
ï

Pujftda de Sant Feliu^ núm. 3.,
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Cassà

de Parnós.
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Llobins.. . .

Gerona

MESIJRES

Blat. . . . . QTJARTERA
Mastay.. . . DE 8 0 L1TRE8
Ordi.. . . .
Sègol. . . .
Civada.. . .
Bessas. . . . . • '• • i ' '.
Mill. . . . .
Panís. . . .
>
Blat de moro

Fabó. . . .
Fàssols.. .
Mon jet as .
Vellanas .
Nous. . . .
Castany as.
Sense que puga establirse una verdadera y exacta Trumfes. .
oomparaoió entre uns pobles y altres, ja per ta diforen- Ous. . . .
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Y han de viure junts é hi viuhen,
puix tal amor,, avuy es
una planta que cull sàva
per dugués iguals arrels.
Perxó 't porto ab fooh gravada
dintre de mon pensament,
y sento en mon cor lo batre
que acostuma à batre '1 teu.
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SECCIÓ D ANUNCIS
ESTABLIMENT

TERÀPICH-SULFURÓS
dirigit per los Doctors

PERRUQUERDES.M.

Aygua Minóxima vegetal pera tenyir \ú
cabell. No té rival en lo mon, perquè amés
Y
de sos efectes maravellosos, no taca ni per*
D. AGUSTÍ BASSOLS Y PRIM.
judica la pell en lo més mínim.
Caspe, 7 (Junt al leatre de Novetats). Telefono, 301
Aquest assombrósy sorprendent especí*
BARCELONA.
fich, se ven en dita perruqueria,
Aquest establiment, provehit de tots los avensos mo24, KAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24
D. JOSEPH PUIGCARBÓ

derns, y també de perfeccionades calefacció y ventilació
per medi del vapor, està destinat à:

Hidroterapia
Duxes comuns y sulforoses de totes classes (anèmies,
nervosis, gastralgies, reumatisme, neurastenia, etc.)

Balneoterapia
Banys comuns, sulfurosos, medicinals.—Banys russos.
—Bany turcta.

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

a)

.

E5THBL1P1EKT HflLLtR

Màxim Fernandez

O-B

MAgnlfichs mostruaris de papers pera decorar habitacions
deade 26 cèntims i SO psasAtai la pessa.
Cromos, motUuHittj imparuttteuaéw
.
Ihmi^ft *M gvtty •eenomh
Oeron*.—BttxAda del Pont de pedra, 14

ONA

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

Tintura americana lnstantanea

SOMBRERÈRIA

Establiment deDon Pere Frunell

S'han rebat 1|& i^masa&¥«t&ts per la pròxima temporada; los preus sumament éco-

S* hi trobarà un gran assortit de ca- CAMISERIA.—SASÜEB4A P£&-NÒYS.
Sulfo teràpia
misas, corbatas, colls y punys, sedàs y UaEspecialitat en trajos pera col·legials
Que consta de:
nas y demés articles de novetat pera vesAygues sulfuroses pera beguda, semblants & \es de tits de senyora.
8, Rambla d* Alvarez, 3
la Puda, Archena, Betelú, Bagneres de LuPRZnJS LÍMITJiJDISSIMS
chón, etc. (Herpes, enfermetats secretes, litnfatisme, escrófula, etc.)
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadè, 26, Gerona

b) Pulverisaoions sulfurosos (Angina 6 irritacions herpétiques del canyó,fat ingitis, bronquitis, etc.)
e.) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
d) Vaporàii ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónicbs, coqueluchc, etc.)
Aquestes at/gucs—üiuis AygueB sulforoses de
Barcelona—se usau ab èxit crexent en los molts
casos en quins est.-i indicat lo tractament sulfurós.
Tnmbé se dcsp::txnii embotellades.

Massó teràpia
local y general (girades, torçedures, fractures-, reumatisme, eto.)

F1LLII

JOAN GRIVÈ
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
SISTEMAS AUSTR0-HUN6AR Y DE MOLAS

Aparatós d'il-luminació per gas y petroli.
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Tant per 1' un com per I1' altre sistema 's
Instalacions de para-llamps, campanetas eléctricas fan las moltas à preus sumament modiclis.
y teléfonos, à preus limitadíssims.

Depósit de baguls

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

f."

tf YEITEHEM Y ÏETLLAI HORTS

Curació do malalties
de la boca.—Empastres, Orificacions.--Extraccions sense dolor.
Dentadures artificials.

P1EÜS 30ÍAMEIT WlllliS

SABATERIA
DE

Ab títol de la Facultat
de medicina de Madrit

JOSEPH M.* VENTÓS

Forta,. 1,primer
GERONA. ,

Cals*t per» «enyars, ««nyoras y nena.
Espetiilitat pera '1 qttó 8'encaMegui expressament,

SUCURSAL OTGÜSA
Plass t de la Constitució, número 13
GERONÀ.
Casa especial en xocolates, cafès, sucres y thés.
DE

Carles Bosch de la
Gran establiment artístich fotagràficii
erigit per JAUME CAROM
Geroïia, Rambla d' Alvarez, 2, iritim pis.
(Premiat ab Medalla d' or, diplomes, y certificat de tenir apróbats los estudis superiors de pintura & V Acadeíni*
de Bareteltona.) •
Especialitat per retratos al oli y al llapis. Retratos fotogràfich-artístichs superiors, de tots preus y graüdaries.
Combinació ab I' 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 procediment dit «Platinotipia» à 25 pessetes un.
Se retrata à domicili.
NOTA: Pera qualsevol encàrrech dirigirse al amo de
)a Perruqueria de Cot.
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Recorts d ' u n excursionis.ta . . 4 Ptes.
Pla y montanya
, 3
it h!éf eu N«f aéell . . . . . ; 3
De ma c u l l i t a . . . . . . . . . 2'50
Montalbà
3
L' hereu Bu^birà
3
Tardanías
2'50

Acaba de publicarse
Lena
••• 4
«
Deliberacions de la primera Àssamialea
general de delegats de 1' Unió Catalanista,
tinguda à Manresa en lo meé de Març de
1892.—Tema de discussió.—Bases pera Id
Constitució regional Catalana.
Un volum de 244 planes 2 pessetes.
Se venen totes en la llibreria de D. Jo*
seph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.
í ..i!

