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malles y llurs maces de plata, fent guardià d' ho lor à la de la vida real y palpitant. Y aqueix escriptor, veritableReyna del Rat-Penat. En nom de Valencià han aplaudit ment popular, agé à tota retòrica d' escola, pot no obsla renaxensa tots los arcaldes de la ciutat, tant los conser- tant, demostrar al injust censor dels Jochs Florals que no
LA POESÍA UALEMC1ANA
vadors Pueyo y Arifio, Alcaholí, Ferraz, Martínez y Gil, es «una llàstima» ni molt menys «lo que fan de la forma
com los lliberals Busutil, Soler y Sancbiz, com lo demó poètica, los cantors valencians d' última hora.» Per sa recrata Zavala y '1 republicà Fuster. Mantenedors de tant lació ingènua y naturalíssima, ha escullit Palanca tina mèLos Joçh9 Florals del Rat Penat 3on una de les festes diversesideesydctantaautoritat.com Fèlix Pizcueta y trica molt difícil, però al propi temps bellay musica-l y ha
més brillants, més cuites y més celebrades de k s que 's Cirilo Amorós, Joseph Vives Ciscàr y Amalio Jimeno, han vensut. fàcilment, sens que si vegi esíors, los inconvenients
fan per les Fires de Valencià. Quinze anys son passats justificat aquest renaxement. Lo vell ex-ministre republicà d' aquexa versificació. ^Cóm han pogut passar inarvertits
desde sa fundació, y lluny de decaure com sembla una llcy Joseph Cristòfol Sorní li consagrà alguns de sos darrers aquesta nova poesia y aquest nou poeta à qui acusà d' esnatural de les solemnitats d' aquexa mena cada vegada pensaments. Pera aclamarlo vingueren de Barcelona Víc- terilitat à nostres Jochs Florals? May hauria pogut íerse aresultan niés espléndits, y aquest any per tothom han si tor Balaguer y de Mallorca Tomàs Forteza, representants questa acusació més fora de temps.
gut alabadissims.
digníssims d1 aqu.-lles literatures igualment renascudes; y
Encare, però, que M llanguiment general de 1' inspiraPerò ^hi ha en aquesta lesta quelcom més que 1' apa- de Madrit vingué també lo fogós y eloqüent Canalejas, ció poètica afectés també exes festes literàries, tingues prerato pompós, la concurrència escullida, 1' elecció, sempre tant imbuit de les tendències modernistes, qui proclami, sent que son obgecte no 's concreta al conreu de la. poeinteressant, dè la Reyna de la Festa, la bellesa y les gales no obstant, la (legitimitat de nostre regionalisme valencià. sia valenciana. L' obra del Rat Penat es molt més estensa:
i Tot axó res significa? Pera satisfacció del Rat-Penat tira à mantindré viu y poderós I' esprit valencià dintre I'
de í' escullida? jAmagan aquestes , agradoses e&terioritats
«lo calavre d! una poesia/que 's tracta de galvanisar en- n' hi ha prou. Emperò, se dirà que essent lloables sos es- unitat espanyola, y per axó estudia la historia, la lliteratudebades?» jSon «les últimes palatades de terra tirades pels forsos, no donan lo resultat que 's voldria y que decau y ra, I' art, les institucions, les costums, tot lo que forma '1
amadors de nostres glòries sobre les cendres mortals de X mor la poesia dels Jochs Florals. No pot dirse sense notò- caràcter y la glòria d* un poble. Y en exos estudis, preciart regional?». Aquesta qüestió s' ha portat ara à la ria injustícia, ó al menys grandíssima exageració. No pot sament, los Jochs Florals han ja donat y estant donant caprempsa ab esperit marcadament contrari a la tenden.ia sortir cada any un Ausias March. Los temps son dolents da díe més, resultats molt satisfactoris. Tots los anys se
regionalista que representa Lo Rat-Penat, y sobre la ma- pera la poesia: la joventut està faltada de té y d' ideal; 1' premian molt bons trevalls d' investigació històrica, que,
texà vaigà dir quatre paraules, que procuraré sieh ben ca- art se decanta cap al realisme; fins s' ha fet qüestió de si sens aquest estímul, no s' haurían fet. Als Jochs Florals
la forma poètica està cridada à desparexer. <Cóm s' en- devem 1' excel·lent llibre sobre Los çvemios en Valencià,
tregades de ràhó. .
contra
à Valencià la poesia castellana? Més decaiguda que imprès à despeses de la ciutat; y de quin mèrit, regoncPera fçrho tinch de comensar, confessant que ningú,
ni 'I més optimista d'aquell» aw<»</tfrj, incorra en la fla- la valenciana. Catorze vegades s' han repetit los Jochs Flo- gut per les persones competents d' Espanya y de fora d'
quesa de Creure què 1* interès qu' insptràn los Jochs Flo- rals, y ab la sola escepció d' una, en que per circunstancies Espanya, no parlaré, per ésser son autor, Lluis Tramoye1
rals, lo dalé pera assistirhi, j* entussiasme ab que la Rey- especials se donà la Flor per segona vegada à Teodor Llo- res Blasco, company nostre de Redacció. Are s està esna es aplaudida,, las envidies de que 's potser objecte, si«n rente, tnay ha faltat un paeta novell, y poeta de debò, pe- tampant, à despeses també de 1' Ajuntament, una altre odeguts-at imperi que la poesia valenciana exerceix en lo ra guanyaria. No ha tingut encare d' acudirse à los reyna bra eruditíssima, y en son genre important, escrita pera 'Is
Jochs Florals: 1' Historia de la imprenta en'Valencià, del
póblich. Nò: hi ha enamorats d'exa poesia que per ella dors sense inspiració.
van ai Teatre Principal; però la majoria hi va per exes esAlgú, que 's firma Doctor, y que, en matèria de lletres conciensut é incansable bibliòfil Joseph Enrich Serrano.
teriofitats de la (esta, de qae poch ha parlava, y posa més valencianes crech que no ha passat de Baxiller, diu una
Aquest any s' han premiat trevalls d' exa naturalesa,
atenció à lo que veu que à lo que sent. Més, »xó succeheix cosa que 'm complauria si íos certa. Dona à compendre que que encare no conech, però dels qui he sentit parlar ab ea^ totes les solemnitats d' exa classe, lo mateix les de li •Is poetes valencians d' avuy no son més qu' imitadors del logi: Hi ha una monografia sobre la Fiesta de San Dionitètatura valenciana que leg de la castellana ó la russa. En Llibret de versos, «faltats de sinceritat artística, de idea y sio, de Lltiis Cebriàn, que es, segons me diuhen, un treiw ses»i«M B»!«o^)n«s de I' Atoaeo de Madrit, en les re de sentiment.» Aquesta acusació es injusta, en son concep vall acabadíssim d' aquexa commemoració de la reconé ^ t o n s de les ïteyate Acadèmics, en los concursos que te general y mal aplicada, dirigintse especialment à la poe- questa de Valencià. Hi ha també unes biografies de pinallí ,'s c«Jebran:ab motius «straordiuaria, he vist sempre lo sía premiada enguany ab la Flor. La Primavera, de Ra- tors valencians, que ben per endevant judico, per ésser
mateix; molta gent hi v a ^ r lo lluhit-deJ'acíte, pera co- mon Andreu Cabrelles, no es, certament, una d' exes com obra d'un escriptor tant discret com lo baró d' Alcihalí.
neícCT ahi "8trtors"de"Tcnom,"peTa prcstalshi aquest home* posicions que, fondament pensades y detingudament exe
Y pera no allargar massa aquest article, citaré solzatnent
Jiatge, potser pagat ^garse importància, potser perquè hi cutades, aspiran à trasçeodemtalismes de cap mena, però com exemple y model & amador de les glòries Valenciavala f u ^ a n ^ y ^ f s afluçl^ifu' ,bi anaren per platònica té espontaneitat, ànima, frescura; es com un pom d' avril, nes, à Francisco Martí y Grajales, que guanyà 'I premi y
afiçió, se difltrauheu ph'los accessoris ó 'Is incidents y ni no de flors de drap, sinó de flors veritables acabades de los dos accèssits per biografies de valencians il·lustres y n'
sisquer&«scoU»n lo discurs que 's llegeix ó la poesia que cullir.
ha guanyats d' altres anys passats, ab lo propòsit de for"s ricita, pensant qae I' endemà, a casa seua, se 'n enteraEncare que exageradíssim y mal aplicat, te, no obs-mar, sens dupte, ab exos trevalls un «Plutarco valencià»
ràn millor.
.. .. _ ,
."•'.,.,.
iv ,_.
tant, cert fonament Jo càrrech d' imitadors (no d' un poeta que serà interessantíssim.
ÍUs axó significa «contra aquestes ceremoaies, estables determinat sinó de tots los promovedors de la renaxensa)
Potser m' hauré estès massa; però devant la menystes eíi totstospayssos cuit» y qu' obelicxcn à una llcy de que *s fa à nostres trovadors floralistes. L' autor de La prehadora negació de tota utilitat practica de la testa que
la sociabilitat humana. Ab niés fervor reso jo un Pare nós- Barraca, parlant dels Jochs Florals del Rat-Penat, ha dit: ab tant lluhimeut celebra lo Rat-Penat tots los anys, he
4re en un racó de casa meva, quant algun dolor ó alguna «Fan via massa separades, en perjudici del renaxement cregut que devia sortir à sa defensa. No fétn tot lo que
«legríà axecan mon ànima a Deu, que no en rnftg V innom- valencià, la poesia popular, que peca d1 inculta y trivial, y voldríem los que tributem à Valencià 1' homenatge de
brable cppeurs d' una funció religiosa. Ab tot, lo cuito pú- la poesia erudita que cau en lo defecte oposat, d' artificio- nostres constants esforsos; però férh alguna cosa més que
hüeh es uecessari, petque importa molt que confeseém pú- sa y arcaica. Fondre abdues tendències, seria donar robus
'Is que sistemàticament condempnan per rància y per inúblicamerrtnostrà fé. Lo cuit de les lletres y de les arts te ta vida à lo que are no 'n té.» Cita, després, lo Sr. Lloren- til nostra dsvoció à les glòries de la herrnosa y benvolgutanibé las s'euçs exigències y «xes vçutatges. jQué 'Is te una de les poesies premiades ab la Flor natural anys da terra natal.
Joçhs Fior*ls no- son res més qu' una brillant exterioritat? enrera, poesia de quexosos recorts de les glòries antigues,
VALENÏINO.
©ònchs, pròbéud; tràurelshi lo que vo3 sembla que no y anyadeix: «Aquest es V esprit que informa '1 renaxe(De Las Provincials de Valencià.)
:
més li serveix de prçtext. Probi de fer una festa semblant ment valencià. No hi ha que rebutjarlo; lo que 's deu fer,
qualsevol societat merament recreativa; la que més simpà- es axamplar lo.camp y fer entrar al mon de la realitat exa
tica sia ó la gent de bon tó; inventi qualsevol motiu pera poesia retrospectiva y elegiaca» (La Espana moderna, toelegir una Reyna, rodejada de gallarda cort. No 's presta
mo II, 1890.)
Deixant pera un altre díe 1' ocuparnos del procediment
dan nostres discretes dames à n' aquesta frivolitat insulsa.
Gran plaer tindria '1 qu' axó escrigué, sentint en los seguit per 1' Empresa arrendatari i de les cèdules persoOferéxensé, sí, gustoses í aentarse en la cadir* d' er del darrers Jochs Florals la poesia Amor filial, &' Antoni Pa- nals en nostre provincià en lo que 's relereix à la confecRat-Penat, peiquit significa alguna cosa, perquè respon à lanca, un autor fins llavors desconegut, satisfacció que ció y rectificació dels padrons, anem avuy à tractar d'
idea)s nobles lo tribut que presta à la dona valenciana la moitià '1 públich, seguint ab viu interès la sencillíssima y una altre extralimitació de fncultats que comet I' Empresa
en la ciutat de Gerona procedint al embarg de bens y ecorporació quin objectiu t s honrar les glòries de Valentia. commovedora relació de la filla mathaurada que fa feynes fectes d' aquells que no prengueren cèdula en I' any ecoAxó es un assentjflpent que no pot puposarse incons- baxes pera mantenir à sa mare malalta y la cuyda ab un nómich de 1893 à 1894.
cient, à 1' obra patriòtica de la societat valencianista; perq, mimo delicat que no està, certament, fora del realisme.fins
Sentém en primer terme que venen obligats à tenir cècient, à 1 obra patriòtica de la societat valenciani
dula
tots aquells à qui la lley no eximeix d' aquesta oblitractantse
de
tant
desvalguda
criatura.
<Qué
hi
ha
en
los Jochs Florals donan occasió à d' altres més splícits y
gació y que avuy té i dret de cobraIshi la companyia aobr|a aquexa composició d'imitació rutinària, d' erudició pe
més autorisats. En ells, la Ciutat »' associa à aquella
aqu
rrendataria, la qui per sa part s' obligà à cumplir ab totes
d4 una manera sOlempne. Constituhexen un detall bonich dantesca? ^Qué hi ha de fredor y sequedat? Precisament les disposicions vigents y que 's dictin sobre céduLes.
Donchs, bé; 1' Instrucció del impost de 27 de Maig de
tteía Testà fos marçers de l'Ajuntament ab llurs roges gra- està; presa del natural, com are 's diu; no dels llibies, sinó

7 'Is Joclis Florals del Rat-Penat

CÈDULES PERSONALS
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1884, mana que tots los anys avans de ccxmensar la recaudació ó cobransa de les cèdules se iassi ll padró, ahont
constin tots los que n1 han de tenir, ab la cèdula que 'Is hicorrespongui, y 'i Plech de condicions que serví per la subasta encarrega al airendatari la formació dei padró,, donantlhi tacultat de rectificarlo ó reformarlo si ja íos fet al
encarregarse de "1 servey y anyadint aquestes textuals paraules: «Tot3 los padrons seran aprobats per I' Administració d' Hisenda de la província, després d' haverse exposat al públich per terme de quinze dies. Les reclama
cions que's promoguin seran oides y (aliades per la respectiva Delegació d' Hisenda.»
Ademés, los arts. 37 y 38 de 1' Instrucció citada donan
tres mesos de temps pera adquirir la cèdula, sense multa
ó recàrrech, à contar desde '1 díe en que 'Is padrons sien
aprobats y se rebin les cèdules.
Resulta, per consegüent, que pera que pugui haverhi
mora ó defraudació per part de qualsevol obligat à pmvehirse de cèdula se necessita: 1r que s' hagi fet lo padró;
2.0 qu' aquest s' hagi exposat al públich; 3.1' qu' hagi siIV't aprobat ptr la Administració d' His|nda de la provincià, y 4.1 qu' hagin passat tres mesos desde '1 díe en que
's va comen;ar la cobransa.
Si aquestes condicions no s' han complert, no hi ha
mora, ni defraudació, ni pot legalment imposarse al que
110 hagi pres cèdula penalitat de cap classe. Si 's fa.es una
e?tralimitació, un abús, y si al lerho se comet violència aplicant lo procediment executiu, es ademés una exacció
ilegal, castigada per les lleys.
Lo procediment executiu no pot existir, ni judicial ni
administrativament, sense quantitat líquida deguda y pera
fixar aquesta quantitat líquida es per lo que^ 1' Instrucció
exigeix la formació del padró y les altres disposi ions
prefecriuhtín sa exposició al públich; perquè axí com I' Es
tat, io Govern, no vol que cada qual prengui la cèdula que
li vhnuu bé, tampoch consent qiw I' Administració y avuy
V Arrtrnc.Htana exigexi de ningú hi ce lula q 1- li dongui la
giiia L' import de la cèdula pera e i a cyjal, li quantitat
liquida que cida hú deu anyalment al Estat per concepte
de cèdula, es la que lley determina y se fixa de la manera
que disposa 1' Instrucció vigr-m. Mentres no s' hagi fixat
en la formi previnguda no hi ha quantitat líquida coneguda, ni procediment executiu possible contra lo que encare
legalment no se sab en que consisteix.
Are 'ns trobem en que I' arrendatari de les cèdules ha
comensat à Gerona lo procediment executiu, los embargs,
als que no prengueren cèdula 1' any 1893 à 1894 y •0! cobraishi la multa ó penalitat eu que incorren los que defraudan al Estat en dit impost, y que I' Administració ó
Delegació d' Hisenda de la provincià 1' apoya y 1' afavoreix
en ses pretensions y fins solicita 1' auxi i d' altres autoritats pera que pugui durho à terme, donant ab axó una altra proba de la protecció que li dispensa y de les condescendències que li té.
<Pot ni deu cap autoritat secundat* à 1* Empresa en aquestes pretensions? De cap manera.
Primer falta que s' hagi fet lo padró, que s' hagi exposat al públich pel terme legal y que s' hagi aprobat per la
Administració d' Hisenda de la provincià. Y consti qu' axó no s' ha fet, qu' axó no s' ha complert à Gerona: que
Gerona no te padró de cèdules personals pera 1' any 1893
à 1894 fet y aprobat en la forma manada per les disposicions vigents. No tenintne, no ha comensat encare lo plasso obligatori pera pendre cèdula, y no havent comensat
no te dret I' Arrendatari, ni I' Administració, d' exigir I'
import de la cèdula à ningú, ni de castigarlo fentli pendre
cèdula triplicada, ni de vexarlo y atropellarlo embargant!i
bens ni efectes. jEs que 'I públich, los ciutadans, no merexen cap consideració? <Es qu' aquí se pot prescindir de la
lley en tot lo que 'Is lavoreix y sols se Ms hi ha d' aplicar
ab tot rigor lo que 'Is perjudica? ^Estém en un pays cívilisat, regit per Hsys aplicables als que manen y als que
obehexen, ó 'Is representants de 1' administració pública
poden fer lo que volen, mentres cobrin, com los Bajàs del
Riff ó 'Is Mandarins de la Xina?
Es hora que tant d' escàndols' acabiy que 's fassi entendre al Sr. Delegat d* Hisenda en primer lloch, que de
continuar per aquest camí, cada díe hi haurà conflictes,
cada díe se farà més repulsiva una autoritat que no sab ni
vol amparar als ciutadans en son dret, y es hora també de
que les demés autoritats intervinguin pera evitar conse
qüencies que 1' excitació de la gent podria fer sensibles
pera tothom.
\Y tot axó, perquè una empresa particular pugui guanyar diners! [Si 'n déu untar de rodes!
B.

OR.ÓNIOA
EXTRANGER
Lo Senat dels Estats Units ha votat una lley que prohibeix lo desembarch en aquella república als ünarquistes:
aquestos fa poch dies havian probat de volar un tren collocant una bomba en la màquina,- qu' csplotà y causà algunes desgracies. A França, lo Govern ha donat regles
pera 1' aplicació de la lley contra 'Is anarquistes, últimament dictada, y '! Jurat ha condempnat à mort à Caserío,
i' assessí de Mr. Carnot.
Per are les nacions europees se mantenen neutrals en
la guerra entre la Xina y 'I Japó: respecte de 1' ocupació
dolCassala pèls italians, lo Sultà de Turquia 'n protesta,
protesta que sembla no portarà conseqüències.
ESPANYA
Fora 1' escàndol y desgracies ocasionades pel joch à
Mr>dm
y I' averiguació de si hi ha ó no còlera à Marsella,
i1 ocupació dels ministres es avuy fer projectes de reformes: reformes à Cuba, reformes à Melilla, reformes en 1'
ensenyansn, reformes en lo procediment civil, reformes
en lo personal: qualsevol se pensaria que 's tracta d' algun daltabaix, però,ben garbellat,poques passràn de pro-

Arxiu Municipal de Girona. Geronés, Lo. 11/8/1894. Page 2

. La més trascendental es la de Gracia y Justícia?- lo
Sr.. Capdepón ha manifestat que reineterà un qüestionari
& tots los tribunals y collegis d' advocats sobre 1' establiment del judici oral y públich en los negocis civils, supressió en los matexbs de la segona instància y divisió de
les audiències en tres classes; una de terme à Madrit y les
altres d' ascens y d' entrada. Opina '1 ministre que 1' aument de gastos serà petit y pensa cobrirlo alimentant lo
preu del paper sellat. De segur qu' encare que lo deinés
no 's realisi, axó últim, la puja del paper sellat, tirarà endevant.
Una altre feyna 1' hi ha soitir més repelosa al ministre
de la Governació y es comentar à tots los fusionistes que
volen ésser diputats provincials. Nihautia per omplir tre#
vegades à totes les diputacions d' Espanya y, ademés, en
1' enoasillat oficial convé reservar alguns llochs pera les
oposicions dinàstiques y afins. La provincià que li deu donar pochs maldecaps es la de Navarra: allí, tant, si 'Is encasilla com nó, los navarros de tots colors han resolt reelegir ;il sortints, com à mostra de que '1 poble navarro aplaudeix y està identificat ab la conducta qu' han seguit
devant les exigències del Poder Central. Res;una indirecte pera En Gamazo y N' Amos Salvador.
Una comissió de 1' Ajuntament de Bilbao, cumplint un
acort de la corporació, ha fet entrega à la Éeyna Regent
d' un exemplar dels Furs del Senyoríu de Vizcaya, pera
que puga r.péndrels D. Alfons are que comensa sa educació. Tot serà que 'Is hi doxin llegir y que no li ensenyin
à avorriisc per contraris à la unitat nacional, aquexa unitat que tanta sangre nos cuesta.

NOTICIES
Oficials.
— Gazeta l.er d' Agost—R.
0. de 30 de Juliol de 1894
modificant la disposició 6.a del Aranzel «n la formar següent: «Filats de seda y de borres do seda ab rodets do
fust;i ó enrrotllats ab cartrons, per el sol pes d' olis, 45
per 1ÓÜ.»
Resolució de la Direcció General de Registres do í> de
Juliol de 1894, declarant no inscribible una escriptura du
compra de una casa feta per marit y muller, declarant
que la adquisició era per nieytat, per considerarse una
donació entre cónyuges.
—Gazeta del 4 d' Agost.— Resolució de la Direcció General de Registres de 5 de Juliol de 1894, declaraut no
inscribible una escriptura de préstam otorgada per marit y muller obligantse solidàriament, per no considerar
renunciables los beneficis del Senat Consult Veleyano y
la Autèntica Si qua mulier.
Butlletí oficial del 8 d' Agost.—Circular de la Delegació d' Hisenda disposant.que 1' Empresa arrendataria de
cèdules personals, verifiqui 1' espedició y cobransa de les
cèdules del present exercici económich ab arreglo à les
fulles deelaratories qu' omplin los oontribayentb y en son
defecte los auxiliars de 1' Arrendataria ajustantse à les
disposicions dictades sobre 1' assumpto, y previnguent
als Arcaldes donguin als Agents de dita empresa los auxilis y datos que reclamin pera cumplir ab son comès.
—Ajuntament—(Sessió de segona convocatòria del;
díe 8 d'Agost.)—Presidida per lo primer tinent d' Arcatde y ab assistència de vuyt regidors s' obrí la sessió Uegintse 1' acta^de 1' antecedent que fou aprobada y firmada.
Se concediren alguns permisos d' obres y se llegí y aprobà '1 pressupòsit format per 1' arquitecte municipal
de les obres que s' han de fer à la presó, part à càrrech
del pressupòsit de le Diputació provincial y part al de
gastos oarcelarís del partit, resolguentse que.'s fassin per
administració, atesa sa quantia, y ío més avíat possible.

es à dir los Comtes, Marquesos y Diputats à Corts, que
son los que remenen les cijççres; de tots inodos, quan serà
cuyt, ja 'n diran alguna coja al Comitè pera sa satisfacció
y efectes cq?oj:tnps.~JUi|^<3l|eri8tes se reservan pera última hora y podria eiíimPrjjés «ontribuhissen à donar algun
disgust & n' algú que ja 's veu Beutat en los sillons del salón del segon pis del antieh convent del Carme. A Olot, s'
assegura qu' aniran de brasset en una soja candidatura unfusion}sta, un car,li y un ó doi ^nBej^Taíiojf^ Aquestos son
los rumors qu' avuy corren, veurem si '1 Vent s' haurà girat ]& setmana entrant.
„ v
—De Sts. Coloma nos escriuhcn que 1' Ajuntament està
fent un passeig per anar à la Font de S. Salvador, millora
molt'temps ha desitjada, y que 's comensar&n luego les
cl avagueres y l'afirmat del carrer Major y del carrer
Nou, essent d' aplaudir lo zel demostrat per I' Ajuntament
tant en 1' un com en 1' altre assumpto.
—Lo dilluns à la matinada morí de mort soptada la
senyoreta D.a Carme Gaspar, germana y cosina respectivament de nostres consocis D. Miquel Gaspar y B. ,Federioh Gircós. Deu la tingui al cel y dongui.A sa desconsolada família cristiana resignació.
—No seréii/BósaUriss que^egat^aVem-loï^Elogis al arquitecte muníeif al Sr. =Supèàà pér tot qúaíit puga haver
fet pera '1 cos de bombers, elogis que pera no ésser injustos, devem/ejextj^siuí al capüà de la companyia senyor
Marti y StftfftgòSrt-J% el-fínetft^iíP-àlèàtatf'Br. Prunell
pel temps tque fóa president;de la"Bomi3Bió fàel municipi
que tenia àsen eàrrèen aqítest serveyr ¥ étrè», insistint en
lo mateix que deyam en lo número anterior, havem d' afegir que 's planyen també de i' oblit èn que avuy se té à
la companyia mòlts dels individuos què la componen,
donchs sa major part, mes que per la retribució mesquina que percibexen, trevallan per amor à Grerona y & sos
conciutadans. Per axó sentim que s' hagi dexat córrer la
creació d' una Societat protectora dels matoxos y qae 1'
Ajuntament no sU més espléndit pera ells-, però tenim la
completa seguretat de que tota la companyia" respondrà
ab diligència y ab gust quant se tracti d' instrahirlà, encare que no hi haja,oït pera,untaria y sinó que se, 'n informi El Zmdependi&nte. ,
,
;.......

, —Molt bullici y molta divepsió han proporcionat al jovent les vetlles de la setmana passada. Balles y balls al
carrer del Carme, al carrer de ï* Rutlla y al Pont majort
Hi ha hagut n;t que han tocat quatre ó cinch musiques.
—A propòsit de l%im©rt d' É» Eouraieuxf, Ip periódich
felibrench de Marsella,La Cornemuse, publicà traduhit al
francès un article escrit fa alguns anys* sotírè dit poeta
per nostre compatrici En Valentí Almirall.«È/es, çpm sia
que'n dit article jo £>r. AlmiralJ no^ coneed.pvx·; al moviment felibrench cap trascendencia y afirnia que 'Is felibres no ha'n may aspirat à uri cambi de situació; lo director de Lo Cigaló d' Or. n' Albert ArBayielleJen son darrer
número, lo contradeix dihent: «En Roumieux visíjuéy
cantà per la causa y no podríam honrar millor sa memòria que combatent à tort y à iravés, en aquest periódich
qu' ell fundà, pera totes les reevindicacions de la terra,
de}a llengua del Mitg-die. No desdirém may-en tal empresa* Bé pèls provençals.
—S' han repartit uns portà fussells als individuos del
Somatent d" aquesta ciutat, que Ms servirà de distintiu d1
aquí en avant. Es llàstima que s' haja posat en castellà la
inscripció que duhcn, tractantse d' una institució purament catalana, qúc té per divisa antiga Pqu, pau, y serri'
pre pau.
—Lo dimars prop vinent, die 14, se celebrarà a Ba«
nyoles la tradicional fira d\ Agost.
-FESTES MAJOHS DE LA COMARCA.-Die 15, Agullana, Alp, Amer, Batet, Cistella, Darnius, Gahusas, La
Bisbal, RoSas, Sellera d' An|ÍéspSeï'ra, 'Tortellà, Vilabertran, Vilamacolum, Vilanant, Fanals, Santa Pàu, PorqueSi volguéssem copiar lo que 'Is diaris de Madrit han res, Faràs, Granollers de Ropíicorba. Díe 16, Vilamari. Díe
escrit aquestos dies sobre '1 joch, ompliriem molts núme- 17, Riumors.
' '>
meros del setmanari de la grandària del present. 8' ha
ÍHrès.—Díè 14, BànybiesrDfé!l6, *Cméi de Malàveííà,
necessitat un fet tant publica, tant escandalós y tant des-' Castelló d'Aaapuries. Die'l?,*-l%wrïita. ^y
vergonyit com lo qui succehi en lo Cafè Oriental, en la
matoxa Porta del Sol de la vila Centre y' cervell y ventre d' Espanya, pera que 'Is periódichs toquin à rebato y
Gapía de La Sellerà
prenguin en serio la qüesúó del ouinpliraent per part del
'
'•
tèr.
Direbtoisde Lo GKHOKÉS.
Govern y de les autoritats de les disposicions contígudes.
La SéHeral d'Agost de 18S4.
en lo CÓdich Penal. Bes de toleràncies, fes do contribucions indirectes, res de donatius benéflchs ni d' altre, V Molt Sr. meu: vaig à contarlij ab poques paraulo», I1
classe, qu' are se n' adonar» que deshonran. No fa gayre oscursió qnc férem lo díe 30 del passat mes al Pastaral,
temps, quan 1' assumpto se tractà en les Corts y '1 minis- Montglós y Lloret Selvatge.
tre de la Governació y fins lo president del Consell par-i
Sortirem de La Sellera à les 5 del matí, enoaminantlaren del joch mitg en broma y demostraren devant los nos cap à Mnntglos; allí visitàram la celebrada cova aCossos Colegisladors una despreocupació ostraordinaria hont anà à reouilir«e moltes vegades lo famós capità de
per lo que 's referia a la qüestió legal, al campi inient del ti·abucayrea En Ramon Felip! Està situada dins d' una
Códich Penal, com si 1' encarregat de ferlo observar fós penya à ans 50 pams sobre '1 nivell deí Ter, qtte passa
lo Sultà de Constantinopla; sols un dels diaris de gran allí al eostat; es grandiosa, puig pot contenir molt feó
circulació picà fort dos ó tres dies.Després tot quedà com unea 30 persones. Nos dirigirem després al torrent
de
avans.y continuarem poguent llegir cada mes la distribu- Montglós, notable per lo fresca y abundant C(J la seva
oió que feya de les caritats lo Excra. Sr. Duch de Tama- aygua y per las moltes anguiles que s' hi criàn, més no
mes. Are hi hagut morts y ferits y V esclat de 1' indigna- poguérem internamahi gayra per la moltiasita» vegetació
ció pública potser se sobreposarà à la influencia.... dels que hi ha, la que 'os privà de seguir més amunt. ;
punts grossos. Si axis es ho aplaudirem pel bé públioh y
Contents d' haver trovat un lloch tan pintoresch y ompel decoro de la lley, y aplaudirem molt més si 1' Excm. brívol y enamorats d'ell, resolguérem ferhi '1 dinar, y
Sr. Ministre de la Governació se recorda de que Espanya mentre 'Is uns a' afanyaran à coure], los altres B' entreteno es Madrit, sinó que 'n forman part també les proviu- nien pescant y embadaüotsd en los hermoso» paysatges
oies com la nostra de Gerona, ahont se juga descarada- que s'oferieu per tot hont passavan. Roques enormes y
ment com en lo número passat diguérem y diguérem ben singleres innaooessibles, dretes com au campanar de caalt, y ahont la policia y les autoritats son sordes y quasi tedral,clapades de tant en tant d' alguna vegetaoíó y brotota la prempsa es muda en, tractantse del joch; però la llant en alguns indrets herinoses fontsd' aygua fresca y
gent no es sorda ni muda, y ho sent, ho veu, ho sap, ne regalada que, saltironant en boniques cascates y fent baparla y fa uns comentaris que si '1 Sr. Aguilera 'Is sentis llar les inapertïnerítes falles d' àljrtiaà tÉtún d' afbre q%e
se 'n esgarrifaria. Aquí convé pendre una providencia toca I' aygua, devallàn 4 engrossar la corrent dol Ter.
no sols pel bé públich y pel decoro de la lley, sjnó «demés
Un cop dinats anàrem A Lloret Selvatge, ahont hi ha
pel bon nom de les autoritats.
poch que admirar. So veuhen per allí tres ó quatre caaes
—Comensa à parlarse molt y à ferse calendaris sobre escampades y una petifà capellà. t»a tradició suposa qa'
'1 resultat de les pròximes eleccions pera diputats provin- avaas era mós gran, poro*accetví qne paBsant lo Sant
cials en los districtes de Gerona y Olot. Son molts també Viàtiesh per la.plasaa lo^ dJ[a,deIlaïf§8ta;»tftajQr me,Btr«» s'
los noms de candidats probables que sonan, però per are hi estava ballant y no havent.parat les balles, s' enfonsa
encare no hi ha res definitiu. Los carlins y 'Is conserva- tota la plàssà éngatintsé gfent'yníiíltslcus'y~ ademéi" algudors diu se reuniran un díe d' aquestos pera traotarne. nes cases. Kncaré, diu, que 's senten eada any, on la maSembla que 'la últims aspiran solament à obtenir un pues- texa diada que 'I fet suecehl y en lo mateix puesto ahont
to en lo districte de Gerona y s' anyadeix que son candi- era la plassa, los músichs quo tocan y la gent qae balla.
Tornàrem à Laí Selletii pàsaíatít pel Pasieral y nòs' hi
dat anirà inclòs en. la candidatura oficial. En la matexa
candidatura es probable hi vagi també un conegut"- saste- aturàrem fins al vespre pera veure les obroa qua ft' hi fan.
larí. Dels republicans no se sab si presentaran candidatu- La grandiosa rasülasa en eonstruoció que te 4% aouduuir
ra. Respecte als fusionistes, ó de la situació, es molt fàcil les ayguos à lés fàbriques qae s' ediloar&a un xich més
que 'n pugui sortir algun si axi ho determina» los grossos, avall, ba de tenir, segons nos digueren, 100 pams d' alt
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péro pon somos, como espafioles,
ble tasoa del renaixement de la nostra Ilenga, convocanin eles amos nin servos nos.
ren à tots los amants de las lletras catalanas, los esposaren son pensament, que fóu, sen discusió, ben aceptat, y
Das oostas bravas de ITinisterre
cridant à 'la poetàs à concurs, per medi de cartells y ofehastra as ribeiras do àureo Sil,
soen os cantos de guerra e morte
rint premis, baix lo lema de Pàtria, fé y amor, obriren
oontra os verdugos do meu pais.
los joobs florals; en la oapital del Principat; festa que se
celebrà lo primer diumenge tlel mes de Maig del any
Artabros fortes,
MDCCCLX: fetxa memorable del segle present en los aferos brigantes,
nals de nostra literatura.
sombra8 queridas
d'outras idades,
Desde llavoras la poesia catalana prengué nou y ràpit
prestade alentos
vol. De amorosa y festiva, passà à satírica y moral y de
ós que batalian
aquí à elegiaca y heroica, y per fi, clavant sa mirada d'
por esta meiga
àliga à mes espayosos horisonts y batent sas desplegadas
pequena pàtrea!
alas ab vigorosa valentia, arribà à possessionarse de tots
ALFREDO BBA&AS MENÉNDEZ.
los generós y ordres coneguts. Son ja de son domini los
diferents camins que recorre la deleytosa novela, à la
que dona diversitat de formaa y varietat d' estils', s' ha
T FL J± 1D XJ C? O I O
fét càrrech de las tradicions y de las llegendas, fent resHIMNE REGIONAL
saltar son interès, adórnnntlas ab los primors de sa inventiva; ha penetrat y habita en las altas regions hont s'
'
•
R. D .
Rassa dels celtes, desperta altiua,
engendra la grandiositat de la epopeya, ruvestintla de
lo fanch espolsat d' esclavitut;
pompa y magestat, y s' ha apoderat de la humanitat entos càntiohs lliures, pàtria de I' ànima,
tera, aervintae-de sas grants passions, pera la fatal sublipel mon escampa del Nort al Sut.
mitat de la tragèdia; de sas debilitats y flaquesas, pera
la càustica jovirlitat de la comèdia, y de sos viois y virMare amorosa de la mia mare,
. Disours literari del President
terra beneyta de mos passats,
tuts, pera la hajagadora y seria moralitat del drama,
dels tirans trenca la vil cadena
i$\ Jurat calitfeador dtl primir CirUntii dl Palaírugill
Ha arribat, donebs, à tal punt la literatura catalana
ton front corona de llibertat.
en nostrea temps, que, lírica, èpica, dramàtica y mixta,
Don Ramon Bordas y Estragnós
traspassa ja las fronteras de la terra, escampant sos
Cantàu, gallegos,
fruyts per tot arreu y tentse conèixer de tothom. Per ailo gegant himne
dels pobles lliures,
En io ample camp de la eloqüència, de la filosofia, de xò los Certàmens literaris que s' han obert y van obrintdels pobles grans.
se
cada
dia
per
tot
Catalunya,
ab
verdadera
y
satisfactòlas ciéncias y las arts, donah renoin à nostra pàtria, ab
Cantàu, gallegos,
l'idea santa
las obras d'indisoutiblo mèrit qu' han produhit, los ho- ria profussió, han contribuit y contribueixen tant à la rod'independència
mens eminents qtte'tofeshbém y que, ni sisquera siga bastesa y plenitut de vida de las lletras pàtrias.
de nostra pàtria.
pera rendirlos un tribut d'atmiració, no dech guardarIlustrats y benvolguts palafrugellenchs: al inaugurar
me* <tó citar. '
. ',
•.'
^ ;
avuy com à President del Jurat, la hermosa festa de vosLos de Castella castellans sien,
.L·Qp^·suassiuoradòr Pau Claris, lo conciensut histo- tre primer certamen literari, no puoh menos que felitarlos da Galícia gallegos som;
espanyols lliures volem esserne,
riador Moncada, lo verídioh cronista Muntaner, lo sa- vos, com os felicito, ab tota la efussió del meu cor, per lo
no esclaus nosaltres y ells los senyors.
pient abat Safont, lo llégísta nietgo Mata, lo clar farma- valiós estímul que vénen & rebrer do vosaltres, en la emcéutich Carbonell, lo incansable botanich Isern, lo pro- presa que ab tanta glòria segueixen, los escriptors de
De 1' aspre costa del Finisterre
fund fllostipb Baimes, lo erudit jurísconsult Eixelà, lo de- nostra terra: y tant de bó que fentse cad' any més imporfins la daurada corrent del Sil,
licat esculptor Amadeu, lo vigorós pintor Fortuny, lo tant y renoinbrada aqueixa noble lluyta de 1' inteligencia
de mort y guerra ios cants ressonin
de la llar meva contra 'Is butxins.
inspirat cantor Clavo, lo tnúsich compositor Mauro Amat- que celebrem avuy, vinga à ser, com no ho dupto, una
ller, lo metódioh preoeptiste Capmany, lo concis estètica de las més conoorregudas, una de las més honrosas y una
Valents Artabres,
Milà, y taüts altres que flguran Com aquestos en primer de las principats en ajudar à fer més grant, en ajudar à
brigants ferotges,
teitne. Patricis preclars, que, al baixar à la tomba plo- fer inmortal lo nom de nostra sempre estimada Cataluombres volgudes
rats do tothom, la fama ha pregonat y pregona sos noms nya.
d' altres etats,
alé donaune
per tot arréa£j)jifjty$gl o%%, més sa^ obras viuran semHe dit.
als qui batalian
pre.
*'* " ?&'
per exa meva
En lo ram de literatura es vei-daderament grandiós,
petita pàtria.
sobre tot d' un temps ensa, 10 nïonfment desplegat y cada
&MNH& f ! ^ « W S ° W 1 i W r a . A partir del segle XI, tromiro KEXIONAL
Secció Éeligiosa.
bem à la poesia campejant ftyrosament en la marca catalana. Entre 'Is trovadors de 'Is temps de Kamón BerenRaza dos oejÇas. esperta axifia,
erte do polvo da Rscravitú;
guer IV é l Barcetloflíí y d'Alfons II, Pere II y Jaume I
SANTS DE LA SETMANA.
pàtrea da y-alma, teus libres oantos
d' Aragó, obtingueren merescuts llaurers y honrosas dismuado de norte a sui!
Dissapte, 11.—S. Tiburci mr. y sta. Filoraena vg. y
tincions ios celebrats Grau d« Cabfera, Guillem de Bermr;
gradan, Pons-Huch d' Ampuries y Çerverí de Girona. 0•' D'os meus.pasados terra bendita,
Diumenge, 12.—XIII. Sta. Clara v. y f.a y sta. Feliberts los cfi^tsm^iS d,ç Tojosa déjçlal consistori fou 1'
nài amorosa dà'miüa nai,
císsima.
creba as cadeas dos teus tiranos
inioi^doéitlrénikte-à Bamil vfdkD de • Besafó y altre
Dilluns, 13,—Sts, Hipòlit y Casià mrs.
e cingue a oroa da libertà.
Dhnars, 14.—S. Eusebi mr. y sta. Limbania vg.
dels set manteaedor*4oll»urejat Joan de Castellnou, lluyDimecres, Í5.—-•£< LA ASSUMPCIÓ DE NTEA. SBA. y S,
taren en noble ooiaiíetenoia lo» oantors de Provensa, AraTarcissi mr.
Cantài, g
gó, Valeaci·, Mallorca y Catalunya. Formalisats més tart
o hjoojf.igantè
Dijous, 16.—Sts, Rooh y Jacintocfs. y sta. Serena v.
los Jochs Florals, ahont acudiren tots los trovadors deia
do&Tpobips libres,
Lluna plena ú l'h, 4 m. tarúe, en Aquari.—Revolt.
do».-pol>G>B grandes.
Divendres, 17.—S. Lliberat ab. y s< Mamet mrs.
marca, al reclam de la musa llemosina y reyna de la fesCantài, jgallegos,
ta Clemència Isaura, la poesia prengué tal increment,
QUARANTA HORES.
a ideya santa
que ben prompta no fou ja tant sols 1' objecte d' aquells
da independència
Avuy se troban en 1', iglesia de Sant Feliu.
torneigs poótiohs cantar en sentidas coplas los afectes del
da nosa pàtrea.
Demà comensaràn en l'iglesia de la Merçé.
amor; sinó que, à semblansa de 'Is jochs olímpiebs de 1'
Os do Castilla son Castellanos,
Establiment tipograQch del DIAHIO DEÍJERÒNA.
antiga Grècia, lo sentiment de la Pàtria y de la fé tremos de Galícia gallcgos son;
• Pujada de Sant Feliu, núm. 3.
pa las dolsas liras y las harmonioses harpas al ió de inspiradas odas y verdaders poenias. Allí se coronaren de
glòria lo castís Jaume Ripoll y son fill Geroni Pau, lo correcte Ramon Montaner, lo espontani Jordi de Sant. Jordi, lo sentimental Ausias Marcb, lo fogós Beltran del Born
y lo enciclopédieh Ramon Lull; mestres tots ells en 1» Ga|ra tíienoia y de reconeguda ó iudisputable fama; bàbent
JVLJE • 1
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deixat també memòria de sou nom lo científica y entusiasta literat Enrich de Villena, president del primer consistori de Barcelona y fuïidatior del de Saragosta, £ que
Gerona
La Bisbal
Figueres
Olot
St. Coloma Banyoles
Cassà
MESURES
4ona, encar pooh ants de morir, instruccions al Marqués
ESPÈCIES
de Farnés.
Díe 3.
Díe 4.
Díe 6.
Díe 6.
Díe 8,
Díe 8.
Díe 9.
de Santillaaa pera la creació de nous certàmens. f •
,- A litims del setgle XJVI,JÍecaj|guó 1o olassií&iflnïe tolosí part de sa del Pirineu, nasquent la poesia catalana,
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Vellanas
Quart; 100
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per 50 de basa; si la féssen perpendicular pel ucafttat dol
saltant seria segurament una de les més notables y boniques cascates d' Espanya. Are tr^y^ljan per/ arrasar lo
clot que í'eya .1' .lygua al ca%ipjct$í tenia una fondària
d' uns 35 à 40 pams. Axí híiiià qkèdat destruhit 1' histórich Pasteral.
Es aquest unjloch pintoresca per deméa,. ab sos alts y
pelats singles ahont ni«n ençare los roca/rols. A pochs
passos atraveSiàn lo Ter lo pont de pedra de la earretera y'1 més alt dol oarril d'Olot. Lo trovall ha animat avuy aquella llocha avans solitaris sense altra fressa que
la del salt d' aygua, lo tit-tit deia rocarols, los crits d' alguna guilla que sortia per aquells cims à soleyarse, los
xiscleu dels esparvers y '1 cant trist y monòton del Duch.
Solido tart én tart só veya baixar 1' escala de gat qu'
atraveasava'1 riu À4gun ser vivent, ab un gros feix de
llenya à 1'esquena.
Tot fent la resclosa, se va trobar una font d' aygua
súlf uro-car bonica, que cou vida encare més à visitar lo
Pasteral.
Temo haver estat massa llarcb, però la escursió fóu
tan agfa.4oífljau'.al d«ped|r|jí)|4os compauys pera torV ^ í O à s(H&"nokffrbÉaeteréni ferne d' altres

Secció Literària,

Deus fratresque gallaici!
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SECCIÓ D ANUNCIS
Màxim Fernandez

ESTABLIMENT

TERÀPICH-SULFURÓS

ESTABLiENT HflLLEfi
PAU

PERRUQUER DE S.M.

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 ventilaoió
per medi del vapor, està destinat í :

Aygua Minóxima vegetal pera tenyir 1Q
cabell. No té rival en lo mon, perquè amés
de sos efectes maravellosos, no taca ni perjudica la pell en lo més mínim.
Aquest assombrósy sòrprendent específich, se ven en dita perruqueria,
24, RAMBLA DE LA LLIBERTAT, 24

Hidroterapia
Duxes comuns y sulforoses de totes classes (anèmies,
norvosis, gastralgies, roumatisme, neurastenia, eto.)

PINTOR Y E M P À P E R A D O B
MAgniflehs mostraurts Ú4 paperi per» decorar h&Mtacldn·
d«»d« 36 eéntinaa A 8 0 pMa«tftt 1«ip««Mi.
Cromés, moillurat, y traipartoit
NóvtUf, btn gust / tconomm
Gerona.—Baixada dtl Post <L« f«dr», 14

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

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

Tintura americana instantànea

S'han rebut las últimas novetat pei la próüma
temporada^ los preus stiiïlaïhéht' eòoAyre comprimit y rarefet, oxigeno, nitrogeno, atnómichs.
mosferes creosotades y altres.—(Bronquitis, catarros oróniehs, tisis incipient, asma, etc.)
S' hi trobarà un gran assortit de ca-CAMISERIA.—SÀSÏRÈRIA PER NOYS.
Sulfoterapia
misas, corbatas, colls y punys* sedàs y llaEspecialitat en trajos pera col-legiAls
Que consta de:
nas y demés articles de novetat pera ves' a) Aygues sulfuroses pera beguda, semblants à les de tits de senyora.
3, Rambla d' AlvAraz, 3
la Puda, Archena, Betelú, Bagneres de LuBREUS LÍMITJLBISSIMS
chón, etc. (Herpes, etifermetats secretes, litnfaNeumoterapia

tisme, esorófula, etc.)
b) Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herpétiques del canyó,faiingitis, bronquitis, etc.)
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónichs, coqueluche, etc.)
Aquestes aygues—dites Aygues sulfuroses de
Barcelona—se usan ab èxit crexent en los molts
casos en quins està indicat lo tractament sulfurós.
També se despatxan embotellades.

Establiment de Bon Pore Prunoll
Yoltas de la Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 26, Geroiw

FILL DE FBIHCISÍll ïlLflBDai ï ESW.

JOAN GR1VÈ
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona

Aparatós d'il-luminació per gas y petroli.
Serveys complerts <ie cuyna. Cereria.
Instalacions
de para-llamps, campanetas eléctricas
Massoterapia
y teléfonos, à preus. liraitadíssims.
local y general (girades, torçedures, fractures, reumatia*

SISTEfAS AüSTRO-HONCARt tt£
T a n t per 1' u n com perl* altre sistema '«
fan las moltas a preus sumament módichs.

Depésit de baguls

me, eto.)

Eleotroterapia.
Consulta de malalties cròniques y nervioses, per lo
Director DR. PUIGOARBÓ, de les 11 del mati à la 1 de
tarda y de 5 à 7 de la tarde.
Consulta de malalties de 1' aparato respiratori, per
lo Director de la secció neumoteràpica, DR. BASSOLS Y
PRIM, de 10 à 12 del matí y de 6 à 7 de la tarde.

•oi

*i

o

| E IÈSTEIXEI Y VETLLAM MORTS

Curació de malalties
de la boca.—Empastres, Oriflcacions.--Extraccions sense dolorDentadures artificials.

SABAT£RIA

o

to CU
es

Ab títol de là Facultat
dè medicina de Kfadrit
Forsa, 1, primer

oi _

••

ts •p "o C 1

Cfehfct pewi

VétifQTt,

y nattt.

B«p«eH!it*t peta '1

GERONA.

•«sis

k

SUCURSAL ÍOTCOSA
Plassi de la Constitnoió, número 13
GERONA.

lís

Casa especial en xocolates, cafès, sucres y thés.

I

OBBAS
DE

m *<0
•»

Q.

»

Gran establiment artístich fotogrifich
dirigit per JAUME CAROLÀ
Gerona, Rambla d'Alvarez, 2, ültim pis.
(Premiat ab medalla d' or, diplomes, y certificat de tenir aprobats los estudis superiors de pintura à 1' Acadèmia
de Barcelona.)
Espeoiajitat per retratos al oli y al llapis. Beflratos fotojfràfich-artistiohs superiors, de tots preus y grandàries.
Combinaeió ab 1' acredita fotografia barcelonesa, dirigida pels Srs, Bonet y Pujol.
Reproduccions de totes classes tretes de fotografies per
fetes malbé que-sien.
Retratos de busto y proporció natural per lo procediment dit «Platinotipia» à 25 pessetes un.
Se retrata à domicili.
NOTA: Pera qualsevol encàrrech dirigir se al amo de
U Perruqueria de Got.
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Gon Carles Bosch ttt la MtOTi
B e c o r t s d' u n excursionista
Pla y montanya .
L ' h e r e u Noradell . . . .
D e m à cullta. . . . . . .
Montalbà. . . . . . . . . .
L' hereu S u b i r à . . . . . .
Tardanías.

. . 4
Ptes,
3
«
. . 3
«
. . 2'5O «
.
3
«
.. 3
<
2'50«

•

:

»

•

Acaba de pubticarse

Lena

4

«

Deliberacions de la primera Assam'Bltea
general de delegats de Y TJnwCatalaimtà,
tinguda à Manresa en lo mes de Marçde
1892.—Tema de discussió.—Bltses pera la
Constitució regional Catalana.
,
Un volum de 244 planes 2fpessete8.
Se venen totes en la llibreria déïy.íoseph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.
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