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de! salari ni de! contracti: del suïcidi, segona espressió (elis blexa son pit de marbre; Hensaren .claror ses mortes parpelles...
:
de! Sr. Csnovas.
Y avuy, <cóm se 'ns mostra la deesa, cóm trobam à
Galatea, cóm se presenta à Pygmalión? ^Cóm 1' han d«xa«Tota la democràcia» —nos diuhen los vells aranyes — da los governants «satisfets»?
A nit vaig trobar en lo Retiro un gran personatge, an- tota la democràcia 1' hem conseguida en les lleys...
Però, equina es la seua vida? ;Quíua es la seua realitat
tich sacerdot de la democràcia històrica....
Coppelia, lo qüenlo d1 Hoffmann, pera nosaltres KDS
—jEs de vostè—'m pregunta —1' arlicle que publica I' social?
demòcrates es un símbol. D'una banda, criatura de carn
No 's necessita haver estudiat a Florència ab Maquia- y ossos, prosaica y real, però ab'ànima; aquesta es la nosHeraldo contra les Diputacions?
velo, no 's necessita tampoch empassarse al enemich pera tra demociacia tradicional ab ses institucions regionals y
—Me sembla que ú...:
—A mi també m' ho ha semblat, perquè no 's passa ferse carrech de que '1 nou estat democratich no ha trans- son régimen representatiu y sa: propietat comunal y ses
díe sense que Voslé dirigexi algun atach d la democràcia... format ni poch ni melt la nostra vida política.
corporacions de ttevall: de 1' altre banda lo ninot,, ab apaRepublicans y lliberals d voltes, lliberals y conserva- riencies de vida, però xorch y exótich, sense claror als
— ^A quina?
.,
--Home, d la democràcia,,. A la nostra... A la de vos- dors altres vegades, fins barrejats uns y altres ab los car- ulls y sense paraula en los llabis; la democràcia jacobina,
tè... A la meua... A la democràcia que tots nosa.tres hem lins, han lluytat plegats en coalicions monstruoses; y han ab son egoisme burgués y ses disbauxes de c.-rreró....
lluytat separats quan 1' inteiés electoral—no '1 superior
defensat sempre.
[Ah! Sí. Hauríem pogut açomodajals tenjps nous les
—Perdoni. Jo no ho dexat d' ésser demòcrata, puig ja de les idees—-los hi aconsellat ó imposat la separació.
institucions antigues; però com 1' héroe de Hoíïmann, ,hem
Lo sufragi universal dona ab io Sr. Cànovas una Camfa molt temps qu1 he renunciat à pensar ab lo cetvell d'
entregat lo nostre més pur amor y lo més vivent; 4(C.*nosbra
d' aristòcrates y de terratinents; to sufragi universal
un altre y a disfressar les idees. \J obligació de parlar catres entussiasaies d una democràcia que, a semblansa del
da díe ab lo públich no permet 1' artifici de les Confra- dona després, ab los lliberals, un Congrés de buròcrates y ninot de la fabula, te infecondes les entranyes y morts los
ries... Jo no íormo part de cap sacramental política. Ab de «gendres.»
braços.
Lo diner y les avantcambres nupcials.., Veus aquí los
axó, ahont millor me sembla, vaig enterrant los tneus
JULI BURELL.
grans facto;s del suíragi democràtic!)... Cent mil obrers amorts.
(Traduhit de '1 Heraldo de Madrit.)
—Però vostè, que continua essent demòcrata, <creu cuden d victorejar à 'N Pau Iglesies, però en lo moment
compatible ab la democràcia lo .'renegar del sufragi y delde les eleccions ab prou feynes i' eloqüent company reusistema parlamentari, demanant per terme y fi la dictadura neix dos cents vots.
Entre 'Is matexos republicans, pera un Pi, pera un Salpera '1 General XJ
metón,
pera un Marenco, pera quatre ó sis diputats més
{Conclusió.) , ,
.' ,. . :
—Ja li respondté per gesses menudes... De moment
qu'arrivan
al
Congrés
ab
íes
pues
erissades,
los
altres
son
CAPÍTOL TERCER.
permétim que me 'n vagi d veuie Coppelia... Ho fan molt
bé Ics ballarines y aqueix ball, tret d' un qüento d' Iloff- antichs membres d' aquesta divertida oligarquia, y «estan Interès qu' haurien de tenir los Governs en protegir les
mann, es, com vostè sab, molt filosófich: potser que, jo en lo secret»....
societats cooperatives.
Lo caciquisme poderós com may; 1' administració de
també, trobi en Coppelia la resposta que vostè 'm demaDevers generals del'Estat en I' ordre ecoudwucTí.—
justícia influida per la política tant com !o restant de 1' Adna.
Protecció del govern d les Societats cooperatives.— Necesministració; lo Jurat convertit en un apèndix curialesch; sitat d' una llegislació'especial.—-Funcions d' auxili y
les criï is ministerials resoltes fixament sense 'I concurs de de foment.—Propagació per medi de I' ensenyansa.
—La Revolució Irancesa es un Himalaya.— La frase, les Corts; lo Parlament reduhit à majories que voten per
Es induptable que les societats cooperatives realisan
naturalment, çs de Víctor Hugo. jGerll A una cosa tant sumissió domèstica, y d minories que callan per profitosa
lo
fi
econòmica de la Societat, quin: desenrotllo, pera ésgran, s'hi han d' aplicar les regles més elementals de complicitat; les forses econòmiques de la nació concorrent
ser perfet, deu ferse dintre les condicions de llibertat y
perspectiva.
fatalment d 1' obra esclusiva de les grans companyies ban- d' associació.
:
De prop ,jqué es la montanya, al lluny imponent y do- càries é industrials, y la joventut, ;ah! la joventut resignaLes limitcoions absurdes imposades en altres temps
tada de suprema poesia? Pedra sens íorma, terra ingrata y da d disputarse ab los sargentos los empleos de mil pesse
pols governs à la llibertat de producció, de cambi y de
basta, quina inmensa monotonia sots alteran espessos ma- tes.
consum, estón justament desacreditades. Avuy unànimatorrals,.. Posat 1' espectador a distancia y d la flaca llum
<Es ó nó aquest lo quadro de la viva y substanciosa ment se regonoix que '1 fi econòmica dea cumplirse per
de la lluna, lo pilot de pedres y de terra se destaca ge- realitat?
la sooietat matexa convenientment orgànisada.
Però, si 1' Estat no arregla per sí 1' ordre econóinich,
gant del horitzó clar, com una ombra sagrada y respectaD. Joseph Posada Herrera dirigintse cert díe d N'. O*
no deu, en cambi,inostrarshi estrany: en aquest concepte,
ble. Soís allavores lo pilot es montanya. Sols allavores 1' rense y En Rivero, deya;
es un dever fonamental de 1' Estat donar condicions do
Himalaya mostra s' assombrosa gi-andesa.
—dQuía troç de pa li doneu al poble ab lo sufragi uni
dret pera que la vida econòmica de la societat se camplejEs veritat! Ni à la Revolució francesa ni a les altes versalr
xi en tots sos aspectes, favorir son progressiu cumplimontanyes se 'Is ha de mirar pel crestall del microscopi.
Aquella frase, que semblava dita per En Diógenes ment exercint certes funcions d' auxili y de foment que
Però, encare que posem à la Revolució tant alta com desde la bola, produhí gros escàndol.
sense euïbarrassar 1' acció de l'individuo li donguin fasíe necessari <es qué, passat ja un segle, quec'a d' ella y
Avuy tenim lo sufragi democratich y, de fet, lo poble cilitats y estímuls bastants pera tirar endevant aquelles •
de son ideal alguna cosa?
no te pa: més, tampoch te diputats.
empreses que surten de ses pròpies forses y poder, fer
A França la República es una Monarquia electiva.
Los partits, Com 1' ostra, s' han tancat en la petxina de que renaxi 1'esperit d'associació, donant condicions de
Quan losclements populars se mouhen, ocorren jornades ses conveniències y de so3 interessos... jQué pensa '1 San- sociabilitat à totes les indústries, y, per fi, deu inte»vincom les de Fouimies. Si T sufragi 's declara d favor d' En tón? Axó es lo que preocupa... Perquè aquí, com al Ma- dre en la resolució de tots los problemes socials qu' avuy
Boulanger. d corre cuyta se muda 1' organisació electoral. rrok, lo poble es un accident:—io que diu ó !o que fà '1 díe tant preocupan à tots los governs, sense sortirse, empero, de la veritable esfera de ses atribucions y' del éírSi 1' enemich fa massa nosa, se '1 desterra y se decreta la Santón es lo qu' interessa...
col dels obgectes tutelars é histórichs que '1 dret política
seua mort civil. Avuy, en la repressió de 1' anarquia, la
Y devant d' aytal espectacle ^perquè estianyarse de li senyala en se3 relacions ab la societat.
democràcia francesa va més enllà que cap de les Monar- que 's busquin pera la democràcia noves formes? Pér més
Demostrada la inmensa utilitat é importància de les
quies d' Europa: comprèn als anarquistes y als republi- que les noves formes podrien molt bé ésser antigues.
societats cooperatives en 1'ordre dels interessos socials,
cans què no pensan com Eh Dupuy.
—iQuín troç de pa li doneu al poble ab tot lo exis económichs, morals y poíítichs, y conegut lo retràs ó in^Es aquesta democràcia la que deu mantindré desperts tent? ^Qué hi va guanyant la democràcia ab lo tira y aflu- diferència ab que 's miran à Espiïng·a.íos. progressos oblos nostres entussiasmes?
xa d1 aquesta fastigosa é interessada oligarquia? iQué do- tinguts per altres nacions, seria4ç úesüjsir que 'I govern
Gentralísació qu' axafa; esquerp sentit individualista pe- nan de sí los partits dominants al devant de la ma.jna les donés la més decidida protecció;: que 's podria moStrar, en nostre concepte, de les següents maneres.
ra las qüestjons rj'1 ordre social. Exes son les caracteiísti- qüeslió social?
En primer terme es un dever de justibia'/ïa protecció
ques de la democràcia mare.
Ab 1'habilitat del castor, unes voltes van contra codel
govern per medi d' una llegislació especial y molt
Ab lo terç Estat, ab lo predomini d' aquesta classe rrent, altres se dexan portar per ella, però sempre 's mouclai-a,
per la que 's fíxassen les bases fonamentals de les
mitja que 'n lo mon s' ha apoderat del poder y del diner, hen segons sa pròpia conveniència.., Es un joch ja cone?
societats
cooperatives en ses diferentes combinacions,
se cregueren resoldreho tot los demòcrates que 'ns llega- gat.
presentant tipos generals d' Organisació, que sérvissen.
ren ses institucions y son esperit.
jQuí, donchs, té !a culpa de que 1' ideal s' hagi íet tro- de pauta als socis, y tenint presents les lleys.que regulan
Y à n ' aquesta creencia los acompanyan los demòcra- ç>s? "
à 1'estranger y protegoxen la marxa, d' exés entitats.
tes d' avuy, que no son sinó terç estat de lo més pur, es d
Nous Pygmalións, devant la Galatea de nostres som- Nostre Códich de Comerç tracta ab especial predilecció
dir, quelcom que es contrari al interès de la democràcia nis, arrivàrem d imaginarnos la transformació de la.b'anca de les societats anònimes y mercantívoles, y la necessitat
veritable—la qu' encare no s' ha redimit de les violències pedra en rosada carn viva,,. Cercolà la sang per ses venes; d' una lley general de societats que marqui principis 00'
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Estudi sobre les societats cooperatives
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Lo Sr. Botet donà compte de que al presentarse à do3
projecte de padró, susceptible d' Cbmcnes y tatxats y anyadits. Si axó ho fes 1' Arrendataria ab 1' objecte d' evi- quarts d'onze del matí la Comissió nombrada per 1' Atar dificultats y reclamacions, si hagués dit al públich juntament en les oficines de 1' Arrendataria pera cumplir
que durant quinze dics facilitaria 1' examen del borrador son comès, no havent vist lo padró exposat ni à 1' entraó ante-projecte de 2}adr6 per' escoltar Ics observacions da, ni à 1' escala, ni en la primera habitació interior conque se li íVsscn y atendre les que cregués justes, fent en tigua à la porta del pis qu' ocupan le£ oficines, demanà al
conseqüència on lo borradur totes les esmenes quo vol- Sr. Banús representant de 1' Empresa que 'Is hi posés lo
gués, ho hauríem cregut útil y lloí.ble; pero es lo cas que padró de manifest, y aquest contesta que no regonexía à
1' Arrendataria ha anunciat en lo Butlletí Oficial la expo- 1' Ajuntament, com à Corporació,cap dret'd'inspeccionar
sició del Iadró pel terme de quinzs dics pera oir les re- ni de veure lo padró y que 's negava à ses pretensions.
clamacions, transcorreguts los quals lo contribuyent que Quu en aquest estat requerí al Notat i, Sr. Saguer, que à.
rovenció anava ab la Comissió del Ajuntament, pe.'a quo
no hagi reclamat se 'l tindrà per conforme y haurà perdut per aquest any tot dret à reclamar; es à dir, protó aixequés acta do les paraules y de la negativa del secumplir ab io que fa lo manat per la base 8.a del plcch de nyor Banús, & lo que aquest s' oposà negant al Notari lo
condicions de la subasta; y axó no's pot consentir ni ad- dret d' axecar allí acta, per ser aquella oficina una demetre de cap manera, perquè pera cumplir ab 1* base 8.a pendència dol Estat, de lo que protestà '1 Sr. Saguer. Que
y pera que '1 públicli tinga dret oficialment de reclamar y à conseqüència de l''ocorregut se retirà la Comissió, pasJo perdi si no ho ïà en lo pl·isso marcat, lo primer de tot sant inmediata,ment al domicili dol dit Notari à aixecar 1'
que 's necessita es que hi hagi Padró ultimat, ab los re- acta (que llegí) y d' allí anaren à donar compto del fet al
quisits que deu reunir aytal document, ó lo que es lo ma- scynor Delegat d' Hisenda, pera demanarli prengués los
teix, Document Oficial autorisat exposable y qu' aquesta providencies convenients; y, com considera aquets fet
exposició se fassi seguint Ics mateixes regles quo s' ob- atentatori als drets de 1' Ajuntament y justificatiu de que
SfcTvan pera la exposició al púbüch dels domés documents '1 padró de cèdules no està exposat al públich, demanà &
la Corporació acordi lo que estimi s' ha de fer.
oficials.
L' Ajuntament acordà, por unanimitat, dirigir una
Com lo que 1' Arrendataria ensenya no es més qu' un
borrador, perçó hem dit y repetim que tracta de burlarse enèrgica comunicació al Sr. Delegat d' Hisenda denundel públich y perjudioario anunciant la exposició d' un ciantli lo succehit, y la no existència ó no esposició al públich del Padró de cèdules,y demanantli qtie eii us de sas
padró, que no esposa, no exhibeix, ni té fet.
Perçó 'us espliquém la conducta de 1' Arrendataria ab facultats declari nulo y sense cap efecte ni perjudici pera
1' Ajuntament de (ïerona, negantli, sense dret ni justícia, 'Is contribuyents 1' avis insert en lo Butlletí Oficial pel Rela vista del padró y la entrada & les Oficines y fins opo- presentant de la Companyia Arrendataria anunciant T
santse à" que'1 Notari n'axequés acta allí mateix. <iCóni esposició al públich de dit Padró, fentlio ab V urgència
que 1' assumpto demana y pregantli quo, en virtut de í' ppodia ensenyar lo qu' encaro no ha fet?
Perçó protestem nosaltres, y ab nosaltres tots los ve- corregut, no autorisi en lo successiu cap anunci semblant
hins do Gerona, de lo que està passant y demanem al De- sense-obtindre avans la seguretat de I' existència del do-,
legat d' Hisenda qu' impidexi tant d' abús y tanta arbi- cument que 's tracti d' esposar y sense exigir les conditrarietat, comensant per declarar sense efecte 1' esposició cions més indispensables pera que la esposicíó dol mateix
del padró, anunciada per 1' Empresa Arrendataria, man- sia realment pública.
tenint y reservant als contribuyonts sos drets pera reclamar quant io Padró se fassi y exposi en forma legal y cuyS' han descobert en lo terme de Romanyà de la Seldant, aviins de permetre altre vegada à 1' Empresa dir
va,
dos monuments megalítichs. S' han practicat eseavaque esposa lo Padró, d' assegurarse de que aquest existeix. Axó es lo que correspon devant de tant d' escàndol, cions en un d' ells, no habenthi trobat altra cosa que essos
axó os lo que ja s' hauria de haver fet y pera aquestos ca- y terra cremada; en 1' altre se feran les escavacions asos es quo convenen les autoritats, <;IIo farà? Es de justí- questa setmana dirigintles 1'il·lustrat y entussiasta ecónomo d' aquell poble.
cia que Lo ff.ssi.
—La situació electoral continua en lo districte de GeJ. B. y S.
rona de la matoxa manera que la dexàrem en lo número
Continua 1' Empresa Arrendataria de Ics cèdules perpassat. Tut son anades y vingudes y conferencies. Lo
sonals à nostra provincià,y sobre tot à la capital, tractant
probable es que surarà la candidatura ministerial, minode buiiarse del públich y de la lley y, lo que 's piijor, de
ria y tot, que 's lo que se tractava de demostrar. Are,per
perjudicar à tothom.
part d' alguns, tot es donar la culpa als carlins perquè
EXTRANGER
No n' ha tingut prou ab hav.er cobrat les cèdules de 1'
han fet candidatura cerrada. Felicitem per endevant als
any passat sense padró, en haver obligat à molts à ponLa casa de Joana d' Areli, que dú à la memòria rc- cacichs màxims Srs. Robert y Quintana y als qui fan veudre, contra dret, cèdula triplicada, y fins en haver provat corts los més gloriosos de la historia d(j França, acaba de re que 'Is hi fan la contra. Tots guanyaran.
de embargar ó procedir executivament contra aquells que, ser restaurada completament. Eu un paren vehí à la maA Olot diu que s' han unit eu candidatura d' oposició
por falta de voluntat ó per no conformarse ab lo que se texà, s' axeca 'i monument nacional, obra confiada al es- los Sn. Puig, Sírvent y Verdaguer.
'Is exigia, no n' havian pres do cap mena: sinó que aquest cu'ptor Morcier, y que s' inaugurarà prompte. En lo nou
— Lo dimecres al vespre se reuniren cridats per 1' Arany, després de intentar sorpendrer à la Delegació d' Hi- edifici s' hi ha instalat un curiós Museu, que conté recorts
senda demanantli autorisació pera cobrar també los cé- molt apreciables de la donze'la d' Oiieans. Son en gran calde los Directors dels periód'ichs de la localitat pera
duies sense padró, obtenint la publicació d' una Circular número los visitants que h: acudou en peregrinació do to- tractar de les festes que 's projectan per Ie3 vinontes fires.
—Sobre 1' assumpto de les cèdules personals recomaque la Delegació ab bon acert y exccllents propòsits dexà tes parts do França, proba del respecte que à nostres vcnem A nostres suscriptors llegexin I' estracte do la sessió
luego sense efecte, ha tingut 1' atreviment d' anunciar I' hins los hi merexen los recons gloriosos de son passat. .
exposició al púbüch pel terme de quinze dies d' un padró
Lo Comte de París contínua en sa llarga agonia essent estraordinaria de F Ajuntament y 1' article que publique no ha exposat, ni exhibeix, ni té fet.
de creure que d' un moment al altre lo telégrafo 'ns anun- quem en aquest número, al obgecte de que pugan rectificar lo concepte que n' higtiessen format per lo que dia
Dihem axó ben fort y ab totes les lletres, no per refe- ciarà sa mort.
algun diari local, que deu beure en les fonts do 1' Emrència d' aquest, ni d' aquell, sinó per ciència pròpia; per—Res en clar pót saberse de lo que passa en lo teatre
què nosaltres ïnatexos hem anat à les oficines de la Arren- de la guerra xino-japonesa. Va assegurarse que les tro- presa Arrendataria.
—Nostre company D. Joseph Morató y Grau ha guadataria y nos hem ficat per tot buscant lo puesto ahont pes del japó, ajudades pels fochs do sa esquadra s' haestava esposat lo padró fins que 'ns han preguntat que vían apoderat per assalt de Port-Arthur; pero noticies de nyat un accèssit en lo Certamen literari d' Olot; repetim
volíem ó que buscavam: à la nostra resposta de que bus- 1' endemà negan absolutament la veritat d'aqueixa acció. la enhorabona.
cavam lo padró, nos han contestat qu' era allí sobre una
—Nos ha visita-t La Granolaria periódich quinzenal
—Telegrames de Nova-York donati compte de les detaula y que'ns lo ensenyaria un dependent qu' estava
que acaba de veure la lluna à Granollers. En son número
sastroses
inundacions
do
que
ha
sigut
víctima
1'
Estat
de
sentat detràs d' ella. Y efectivament de diferentes taules
primer publica una poesia y un articlet escrits en nostra
y puestos de la oficina han anat portant y posant sobre la Texas. Tot lo país està mé3 ó ménos inundat y ofereix un llengua. Li tornem lo saludo qu' envia à la prempsa.
taula uns estats, acomodats al modelo ofioial del padró, aspecte aterrador. Surant per aquell mar d' aygues fan--Llegim en nostre colegue La Benaixensa:
distribuhits per carrers y numerats, qu' han ficat dintre goses, se hi veuhen centenars de cava'ls, ovelles y altre
«Ll Excm. é Htm. Sr. Bisbe de Gerona, «ntusslasta
quatre fulls en blanch en quin sobre deya respectivament bestiar, verdaders castells de mobles y eynes dels terraJJistrito jf.°, 2.°, 3.°, 4.°, que son los quatre en que 's di- sans. Se suposa que seran moltíssimes les persones que per la conservació dels monuments arquiteetónichs do
nostra terra catalana, ha confiat 1' encàrreoh al arquitecvideix la ciutat de Gerona. Hem examinat aquestos estats hauran mort ofegades y Ics casos convertides on runes.
to
litre. Sr. D. Antoni Serrallach de trassar los correspo—En les poblacions flotants que hi ha en lo riu de Candistricte per districte y cap d' ells te la cabecera corresponent, ni està foliat, fexat, ni firmat, ni conté sello de la ton, en Xina, ha ocorregut un incendi que ha fet més de nents pianos ab 1' objecte d' executar la vestauració del
que fóu cenobí benedictí de Camprodon.»
Empresa, ni de altre oficina pública. Àdemés, en lo de ca- mil víctimes.
No cal dir la satisfacció que 'ns hn causat aquesta noda carrer, després de Ics ratlles y casilles omplertes con- ESPANYA
ticia.
tinua lo restant en blanch, sense inutilisar ab cap ratlla ó
—La Societat de Salvament de Nàufrechs ha concedit
rasg.o, de manera que pot continuarshi tot lo que 's vulga
Fora de si hi haurà ó no crisis pròxima y de quins
y fins anyadirhi fulles y tràuren, perquè, com hem dit, son los ministi'03 que pobablcment surtíràn ó entraran medalla de plata al distingit metje de Sant Feliu de Guíno hi ha res foliat. En alguns, al final, hi ha un resum en lo ministeri, lo de més ressonància de la setmana han xols D. Joan Mas y Ministral, per haver salvat a dos seper classes de les cèdules que conté 1' estat, en altres no,y sigut los successos de Granada, en quina població van nyores que estavan negantse en lo balneari d' aquella població. Sembla que hi ha projectada per lo díe de la imno es estrany perquè aquestos resums are de res servo- portar à la presó ab mals modos à un capellà perquè ha
xen, desde '1 moment que tots los estats, quasi sense es- | via criticat sériament en un periódioh la gestió d' algu- posició una gran festa. Felicitem à nostre estimat patriceptuar ni una sola plana, estan plens de tatxats, esbo- nes autoritats y corporacions d' aquella provincià. Lo po- ci per la merescuda distinció de que ha sigut obgecte.
rrats, corretgits, tant los, noms com los números, y conte- ble en massa s' ha posat tl costat del capellà, de segur
—Llegim en no3tro volgut colegue L' Oloti del diunen moltes senyals y notes fetes ab tinta y en sa major per creure que tenia rahó en lo que digué, y se promo- menge:
.
part ab llapis de colors. Hem preguntat si allò era '1 pa- gueren esvalots on que ha intervingut la forsa armada.
«Fa pochs días tinguérem noticia de que havia °estat
dró y nos han contestat que si y qu' estavan fent un altre Se diu que 'i Sr. Aguilera dimitirà al gobernador civil de venuda à un revenedor d' antiguallas, una imatge titular
padró per districtes, dels quals nos han ensenyat mostra dita provincià y se tem que 'Is referits successos pugan d'un santuari d'aquesta comarca, lo qual ha produhit
d'un, en lo quin com en los demés estant pera omplir, infiuir en les eleccions provincials en contra del Govern. justa indignació entre'Is propietaris vehins de dit sanper falta de datos, moltes casilles y sobre tot la última, la
•„..•-.
,
•.-.••••
Axí lo Sr. Mella, com lo Sr. Silvela, han pronunciat tuari.
de la classe de cèdula que à cada contribuyent se senyala. discursos ó han fet manifestacions en sentit regionalista.
Sembla impossible que hi hagi personas de tan poca
xolla que s' atrevescan à fer enagenacions d' aquesta meAra bé: <;es axó esposició al públich del padró? ^son Ho celebrem y procurarem enteraihse'n bé,
na; estant com està prohibit per repetidas circulars del
aquestos estats lo padró oficial?
Prelat; y seria de desitjar que 's posés remey à semblants
Nó: 1'exposició deu ferse en un puesto visible y son
abusos perquè, de continuar aixís,.prompte la ignorància
NOTICIES
caràcter de pública, ía que tothom tinga '1 dret d' anar à
farà taula rasa de tots los objectes venerables de la anti»
veure lo exposat, sense necessitat de preguntar ahont es,
güetat que en nostra terra 's Conservaban.»
Oficials.
ni de demanar permís 4 ningú; Lo que fa 1' Arrendataria
i Ja no 's pot arrivà à més! \ Vendre una imatge titulat1
no es exposició de cap document, sinó que si algú '1 de—Ajuntament.—(Sessió del díe 3 de Setembre.)—Pre
d'
un
santuari! Repetides vegades havem alsat nostra vea
mana y.'l vol ensenyar li dexa veure los estats de que sidida pel primer tinent d' Arcalde y ab assistència de
hem parlat.
onze regidors s' obrí la sessió llegintse 1' acta de 1' ante- denunciant la enagenació d' objectes de valor arqueológich destinats al cuito, pero nostras justissimes queixes
Tampoch aquestos estats son lo padró; perquè aquest cedent que fóu aprobada y firmada.
es, legalment, un document oficial y públich, que deu esSe acordà donar un permís d' obres y nombrar una han sigut fins ara la veu del que clama en lo /desert; No
tar fexat y autorisat por alguna firma que 'n respongui; Comissió composta del Arcalde y delò Srs. Botet, Salvat, confiem que se 'ns atenga tampoch aquesta vegada; pero
no pot contenir blanchs,_ni esmenats, ni tatxats, ni anya- Sàbat, Garriga y Estech pera que passi à examinar les això no ha d' ésser obstacle pera que seguim un dia y altra
dits, ni permet alteració en son contingut. Y s' esplica; condicions dol padró de cèdules pera 1' any 1894-95 y de dia demanant à nostre venerable Prelat que pose un correctiu enérgich à tals abusos, que lamentan no sols los
si les reclamacions s' han de fer contra 'Is datos que re- sa esposició al públich, facultantla pera obrar en conse
sultan del padró, aquests deuhen ésser fixos y no suscep- qiiencia com crega més convenient als interessos de la que estiman les joyes de nostres temples per son valor arqueològica, sinó també totes les persones que miran estibles d' alteració: d' altre manera, hi hauria qui dexaría generalitat y de 1' Erari municipal.
que per un grapat de diner s' arranquin dels
de reclamar per no tenir res que dir ab la quota que tin(Sessió extraordinària del díe 4 de Setembre). Convo- candalisades
gués senyalada y lo dia del pago podria trovarse ab cè- cada ab urgència la Corporació municipal à sessió ex- temples aquells objectes adquirits ab les alinoynes dels
dula d' una classe diferent y ab lo padró corretgit en la traordinària pera tractar de lo ocorregut à la Comissió fidels ó que son donatius dels nostres piadosos antepassats.
classe de cèdula que li correspongués.
—Al il·lustre crítich francSs P. Cornet ha sigut encode I' Ajuntament ab 1' Empresa Arrendataria de les céLos estats que 1'Empi esa Arrendataria exhibeix no dulos, tingué lloch à les cinch de la tarde, presidida per manada la missió de donar à conèixer en la revista «Les
Etudes» varies obres de Mossèn Ja3Cinto Verdaguer, ab
poden considerarse més que coin un horrador, un ante- 1' Arcalde y ab assistència de deu regidors.

muns à totes ó d' una lley especial per cada tina d' elles,
estigan ó no compreses en lo Códich, se regoneix avuy à
Espanya por tots los tractadistes.
Podria axiinateix manifestarse la protecció del govern, auxiliant y fomentant la creació d' aquestes societats per medi de subvencions y premis, nb quin concurs
poguessen vonçre los grans obstacles'y dificultats ab que
d' un principi lluytan sos fundadors, dificultats que mol
tes vegades esvahexen los més ferms propòsits y comprometen lo bon resultat de 1' empresa. D' igual manera
que V Estat afavoreix la cria-ció de grans societats anònimes é industrials, d' igual manera que subvenciona y
dona facilitat à les companyies de ferro-oarrils, quo fomenta 1' agricultura concedint tota mena de ventatges à
les Colònies agrícoles y dona premis à la cria do bestiars
y als explotadors de determinades arts é indústries; deuria lo govern revivar 1' esperit d' asssocíació entre les
classes obreres concedint subvencions y premis pera que
's fundassen cooperatives de socorros; de producció y do
consum. A altres nacions han obtingut, à més d' exes subvencions, exenció del pago de les contribucions industrials y de comerç: equina rahó pot haverhi pera que à
Espanya no 's fassi altre tant?
Finalment, pera quo 'Is espanyols poguessen ferse càrrech de les innombrables ventatges de les societats cooperatives, deurien establirse en les escoles d' instrucció
pritnaria, de 3egona ensenyansa y d'arts y oficis, les asignatures d' Economia Política y Social; y aquesta ensenyansa no seria profitosa solzament pera '1 desenrotllo
y foment d' aquella instifieió, sinó que seria altament beneficiosa pera totes les branques del' Administració Pública, ja que 1' Economia Política es la reguladora de lus
lleys universals de 1' utilitat en ses relacions ab la riquesa dels pobles.
Joseph Loperena y Romà.
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Contornplavam la posta del sol que -s amagava darre- que '1 modelo, donat lo cas que 1' esculntor lo fes d' argi-.
ra Puigmal; y mentre voliam saborojar las maravellas la, seria altra cosa; lo boceto de la imatge seria admirado dita hora, on que 1'astre del dia 's despedía ab las- ble; més al acabaria caygué com cau quasi tothom, en
ïnagníficencias que no 's poden admirar desde la plana, minuciositats y detalls hont no arribavan los esculptors
ab espectacles indescriptibles que sols so poden veure de dita època, quan traotavan la figura. Això pot obserdesde tals alturas, nos escapava en la part oposada lo varse guaytantla de prop, ab totas las llums y fentne la
crepúseol do la nit, qua 's divisava ja en lo fons del mar, crítica desapassionada.
Més, vista à certa distancia, es plena de sentiment re-.
transformant lo color do la planuria en altre espectacle
nou, inimitable, sublim, per la nota inconmonsurable, lligiós, respira ignocencia y misticisme, té la fesomia acompacta, interrompuda per tacas moradoncas, esquinsa- gradablo, encantadora, simpàtica, qu' atrau y encisa.
das, llistas de núvols magres, quo esparramats en 1' es- Avuy la escola fin de siècle si s' ocupava d' aqueixa imutge, si hi veya aqueixas qualitats, ne diria modernisme.
pay arraonisavan lo conjunt fantàstica.
Com si fos modern 1' autor de la Venus de Milo, com si ho
Un cambi vertiginós clel dematí al vespre; tal monta
nya, tal poble, tal planuria, que à las deu del matí pre- fo3 Velazquez,per més que la moderna tropo del art s' essenta un colp de vista encisador, à las dotze cambia com- forsi en imitar aquots portentós.
pletament per causa de la llum, per las calitjas, torna ésEs impròpia la corona, las arracadas y vestits de nyiser nou, desconegut, sorprenent, y s' acaba per no saber gui nyogui ab que einboliean aquella joya; lo meu amich
CENTRE CATALANISTA D' OLOT
hont girarse, fadigada la iniiginació à la presencia de Mossèn Joseph Oliveras, Rector del santuari, me digué
tantas maravellas.
que no hi hauria cap inconvenient à traure aquets edefeDurant
la
diada
del
diumenge
traguérem
fotografías
sis,pero que volia mirar avans si algun devot pagaria un
Quint Certamen Literari
dels punts hont la llum se prestava millor, probant de ro- pedestal de marbre pera colocar la imatge, y llavors doproduhír lo panorama del Einporda.
nant més claror al camaril se traurían los vestits; de to,•, "Veredicte del Jurat
Lo dilluns molt avans de la sortida del sol estavam tas manoras, condernpna la costum salvatge de vestir las
FLOR NATIÍBÜ., (núirí761,) Idïli; Dos Cvépúscols.
preparats guuytant vers lo Mediterrà. Però succehi una imatges, y podem esperar fundadament, véurela dintre
PRIMER ACCÈSSIT, (núm. 60.) Als meus fills: Fé y Pàcosa
molt distinta do la que esperavam; per mi no desco- curt temps tal com la deixà 1' artista.
tria.
•'-•'"'
neguda, puig la havia presenciada altras vegadas, en pe
Tornarem à ca n' Olivas sans y conJrets, sense cap inSEGON ACCÈSSIT, (núm. 39.) Festa: Un cop V any.
tit. La Broma baixa entrava pel coll del Portús, invadíu cident desagradable en 1' aspre caminada; despedintnos
TER'CKR AÍC/CÉSSÍT, (núm. 121.) Ignocencia: Quicn pudiera trocar
1' Empordà, seguia tots los rius, se ficava per las clotera- de Li Reyna del art y de la inspiració abans d' empeudre
QUART ACCÈSSIT, (núm. 52.) La Caritat: jFilla del cel!
das, pujava pels racons de las montanyas, cercava las la marxa.
PREMI BEL ILLM. AJUNTAMENT, (núm. 32.) Càntich de.
parts més baíxas, tal volta més humidas,deixant innumeAl ser altra volta à Olot volguí llegir lo butlletí metlnçípite, etc.
rables illas; y cosa rara, no travessava may 1' estany de teorológich per saber la extensió de la tempestat del dia
PRIMER ApçjÈss.rjv^nutD, 74.) Lo ball pla: Costums que
's perden.
.»
Banyolas. Llepava sas voras, 1' onrrotllava, desapareixia tres. Ni una paraula; senyalava una quinzena de las més
SEGON ACCÈSSIT, (núm. 105.) La sardana: Puntejémla.
y tornava, avansant vers Mieras. Santa Pau,, la ribera pacífleas, y això quo à Castella la N,ova, mé.s de doscenPREMI DEL DR. FVERREE, PBRE. NO S' adjudica. MENdel
Torn, y sempre 1' indret del estany restava net com tas personas han èxit escalabradas de las tormentas,
CIONS HONORÍFICAS, (núm. 36.) Lo niellor d' Olot; ^IIo enun
mirall
orientant la vista del espectador, com far en un Fíeuso de sabis.
devino? (117.) Lomellor d' Olot: Mes lluny veu
mar nou.
PREMI DE-D. JOAQUIM VAyREDA, (núm. 113.) Ensaig
JOSEPH BERGA.
biogrànch'del esoulptar Ramon Amadeu: Fóu V esculptor
Durant tres ó quatre horas anàrem observant las vaOlot, Agost de 1894.
.. .
més indígena
riacions de la broma baixa, que transformava '1 terreno
PREMI DE D. JGSEI'H ESQUENA. NO S' adjudica. MKNen rius colossals, montanyas fantàsticas, baumas feresteCIÓ HONORÍFICA, (núm. 11-1.) Importància y necessitat de
NOTA
la organisació política del catalanisme: A mi 'm crida '? gas. capritxos extranys, que desapareixian en un momeu bressol, etc.
ment, reproduhintse à cada instant ab novas y variadas
PREMI DE «EL ÀRTE CRisTiANO»,.(núm. 100,) A la Veri.
formas, fins que csmrnensà à fondros, evaporantse en las
ge Maria: Olvídeme de mi
altura-;,
condensantse
en
núvols
espessos,
quo
cubriren
1'
Abans,
quan
ab
ton
pare al mas veníau,
MENCIONS HONORÍFICAS, (núm. G8.) Los desposorís de
sent tu nena y jo nen,
Maria: Fé. (Núm. 87.) Al Sagrat Cor do Jesús: \Tot amor! horisó per totas parts. Sfemblava que la Vergo del Mont
eran los primers mots que abdós nos deyani:
PREMI DE D. MIQUEL BLAY, (núm. 115.) Baladas d' hivolgués mostrarnos tot lo millor que en dita època pot
—(jVritat que jugarem?—
vern: sense lema.
contemplarse desde son trono de Sous.
MENCIÓ HONORÍFICA, (núm. 76.) Idili: Primers frets.
II.
La cèlebre imatge te setanta tres centímetres d' alsaPREMI DE D. JOSEPH BER&A (fill), (núm. 116.) La bolria; porteneix al periodo en que comensava à abandonarAre 'Is dos ja som grans... Si alguna volta
va d' Alexandro Magno: ;Oh scientia mèdica!
tu ab lo teu pare vens,
se 1' estii rígit y escanyolit de la esculptura anomenada
PREMI DE D. CELESTÍ DEVESA, (núm. 119.) Raquc':
dech
dirte
mentre
'm trech la barretina:
Flos campi.
impròpiament gòtica. Es do marbre, ben agrupada, ben
—Servidor... de vostè...—
PREMI.D' UNS JOVES CATALANISTAS, (llúni. 109.) L' ay- composta, està assentada sobre un sitial ó cscambell sens
gua de la font Muxina: sense lema.
adornos; s' endeviaan darrera 1' setial uns trencats ó esJoseph Morató y Grctu.
Los déiílé3 premis han quedat deserts ó no han pogut
cantonat3 que indican probablement la intenció del artisadjudicarse.
ta de ferli cadira; y no fóu possible per mancarli marPer acort de la Junta, lo Secretari, Pere Llosas.
Secció Religiosa.
La distribució de premis als autors llorejats tindrà bre. No es obstacle aqueixa falta perquè sia uua imatge
lloen lo díe 10 del actual, à las deu del matí en lo Teatro de las més notables, tal volta la única y la més artística
Principal.
SANTS DE LA SETMANA.
do las antiguas de Catalunya.
a
a
Disaapte,
8.—%
LA NATIVITAT DE N. S. y s. Adrià
Porta túnica, mantó y vel; salpioats los darrers d' es- mr.
trellas endauradas, pintada la primera de vermell. LacaDiumenge, 9.—XVII. Lo SANTÍSSIM NOM DE MARÍA,
Sant Gorgoni mr. y sant Pere Claver cf.
rà fóu empastifada por mans barroheras que no acerta
Dilluns, 10.—S. Nicolau de Tolenti cf. y sta. Pulqueren à donarli lo color primitiu, transparent, ab que gería.
Una excursió à /a Mare de Deu del Mont neralment se pintavan totas aqueixas imatges. Valdria
Dimars, 11.—Sts. Protó y Jacinto germans mrs.
més no habotia tooada.
Dimecres, 12,—S. Leonci y Teodulo mrs.
Dijous 13.—Sants Eulogi y Amat bb. y cfs.
Lo flllet à la esquerra beaehint lo mon, un llibret à la
(Conclusió.)
Divendres, 14.—La Exaltació de la Stai Creu y s. Gema,
assentat
quasi
al
genoll
de
la
Mare,
que
'1
sosté
deia
La excursió en massa saludaba íl la Mare de Deu del
neral mr.
Mont abans de comensar la missa major; després d' ohir espatlla. La Verge perta à la dlreta una cosa com una poQUARANTA HORES.
niisaa y deasuharnos una mica correguerem à contemplar ma. Se coneix que allò es sobre po3at y que la ma íóu feAvuy
se
troban
en l'iglesia dél Hospital.
lo panorama. N- he vistos à cents y à mils on los Piri- ta expressament per durhi un ceptre.
Demà
comensaràn
en l'iglesia de les Beates.
Lo modelat de la cara es pla, eKecutat sense coneixeneus, però cap com aquell. A mesura que un 's enlayra
1' horisó 's aplana; las grans massas prenen distiuta for- ment do la anatomia, sense estudi del crani. Aquets deEstabliment tipogràlich del DIARIO DE GERONA.
ma, tot cainbía. Lo que principalment se domina son las fectes son més notables en la testa del infantet. De segur
Pujada de Sant Feliu, núm. 3.
comarcas de Gerona, Figuere3 y O'ot, 1' Empordà, la Garrotxa y la montanya; terreno de Set bisbats, alguns dihuen de nou. Ceroant un punt preferible en 1' espay iumens, no 'n vaitg trobar cap. tots eran admirables; lo dia
cinch d' Agost era expléndit, clatíssim, sense cap núvol.
Uns pionían 1' ullera per veure '1 campanar d' Olot, la
oatedral de Gerona, lo santuari dels Àngels, lo castell de
Figueres, lo fort de Bella Garda. Jo preferia mirarmho
sensa alterar las distancias. Impressions y recorts, emoLa Bisbal
Gerona
Olot
St. Coloma Banyoles
Cassà
Figueres
cions y sentiments, tot se despertava en 1' espay de certa
ESPÈCIES
MESURES
de Farnés.
de la Selva.
estona.
Díe 31.
Díe i .
Díe 3.
Díe 5.
Díe 3Díe 6.
Díe 5.
Aq'ni 1' estany de Banyolas com un tros de mirall en
la inmensitat, mes enllà Gerons, lo baluart de la pàtria,
QUARTEllA
14'00 Ptas 13'5O Ptas 13 ; 00 P t a s 14'00 Ptas 13'00 Ptas 13'0Ó P t a s . 13'00 Ptas.
Figueres, avans inexpugnable, voltat de Sant Pere de Blat
DE
80
LITRES
12'00 »
Mastay.. . .
13'00 »
11'00 »
13'00 »
10'50 =
12'00
»
ll'OO »
Roda, desde las Alberas à las Salinas; Olot rodejat de Ordi. . . . .
8'
08' 00 i
8'00 »
8'00 »
8'00 «
08'00 »'-; '" 6'50 »
cràters, Canigó, Puigmal, Puigsacau, Monseny, Roca Ar- Sègol. . . .
»
13
ÏO'OO i
00
10'00 »
12'00
Ï2'00'"'»"
OO'OO »
»
7'00
.>
07'50 >
ba, tot transformat, uritj esborrat per las calítjas,
7'00
»
Civada.. . .
7'00 »
7'00 »
7'50
6'5O »
»
12'00 »
1ÍV00 »
13'00 >
14'00 «
15'00 =
WÓQ:U
4Í'5O
VLo Fluvià representa un gran paper en lo panorama Bessas. . . .
12 ! 00 i
12'00 »
12'00
i
Mill
12
»
12'00 »
13'00 )
ïroo
»
de la Mare de Deu del Mont. sembla un riu de gran cate- Panís. . . .
»
11
ll'OO >
ll'OO »
ÏO'OO »
ll'OO »
14'00 =
10'50 »
goria. Desde Olot à Besalú 's endevina per las pollangre- Blat de moro
»
>
l
l
'
5
O
>
13'CO
x
13'00
»
13'00 »
12'SO »
14'00 •!
12'00 »
»
»
das y las tacas blancas de las fàbricas; més de Besalú en Fajol. . .
OO'OO »
ÏO'OO i
ll'OO >
OO'OO >
ll'OO
00
»
900
09'00 >
8'00
i
8'00 »
8'00 »
8'50 -i
08
avall, recorre la planaria empordanesa com una serp lla- Llobins.. .
«
12'00 »
12'00 »
12'00 >
12'50 >
12'00 »
12'00 i
10'75
•••»••
henta. Ara y à dus 's amaga, mó3 enllà torna à sortir, Faba3.. . .
13'00 >
13'00 >
11'75
».Fabó. . . .
12'50 »
13'00
13'00 J
mostra una gorga llarga, un pich brillant, una colzada Fassols.. .
18'00
i
OO'OO >
OO'OO' »
2-4'00 »
1900 »
27'00
argilosa, sempre rodejat de verdor, d' alsiuas y pobles, Monjetas .
»
25'
28'00 »
25
»
1800
OO'OO »
26'00
)
OO'OO , »• :.
»
OO'OO »
28'
d' arbedras innumerables que 's van perdent, perdent Vellanas . Quart. 100 1
OO'OO
ÏO'OO »
fins davant de Las Medas hont 1' aygua de las fonts de Nous. . . .
Castanyas.
OO'OO »
Olot se confon ab la salada com una gota en la inmensi1
«
0
3'00
«
O'QO
»
Trumfes. .
41'60 1.
3'50 »
3'00
3'00 »
tat.
»
Ous. . . .
dotzena.
l'IO »
0'85
l'IO
l'IO »
Í'OO
»
0'9Q
0'75 *

lo qual los francesos podran adrairar les preciositats de
la literatura de nostre primer poeta místich.
—Segons refereix 1' orgue en la prenipsa del cos do
sometents armats de Catalunya, ha sigut trobat en 1' arxiu de la Abadia de Gratallops, partit de Falset, un estandart de seda blanca quo te pintada en un dols costats
la Verge de la-Consolació d-emunt de núvols, vestint mantó blau y gires yef inelíes, ia que sosté en sos brassos al
Nen Jesús vestit ab mantó morat foscli y gires dol ma
teix color .que '1 dy la Verge, portant abducs imatges corones pintades. Als peus.do la Verge hi !»a una inscripció
que diu: «Svmatent». Al altre costat del estandart hi ha
pintat un Siüt Curist a'ï) la inscripció següent: «Gratallops».
'.
Se sab per tradició que aquesta bandera, es de fetxa
anterior à 1793, perquè en dit any lo sometent de Gratallops la portà à la expedició del general Ilicardos, en lo
Rosselló.

7}
»

Arxiu Municipal de Girona. Geronés, Lo. 8/9/1894. Page 3

' 'liT/^l\
li íf i )

. íBi

\jUnvSm
iMclAliíl

ÍZÍ

ERÀPlCii-SULFURÓS

/V

II J

1 •1
l·'í.>.rnn

Itfi

u

PAU

PERRUQUER DE S.M.

dirigit pcv los Doctors

D.. JOSEPH - PUIGCARBÓ
D. AGUSTÍ BASSOLS Y PRIM.
Caspe, 7 (junt alïeatra

de Novetats). Telefono, 301

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

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

CASSÀ

PINTOR Y EMPAPERAÜOR
Magnlfichí mostruaris de papers pera decorar habitacions
desde 25 cèntims à 30 peasetas la pessa.
Cromos, motlluras, y trasparents cuadros
Novetat, bon gust y economia

Gerona.—Baixada del Pont de pedra, 14

Hídroterapia
Duxes comuns y sulfuroses de totes classes (anèmies,
ncrvosis, gastralgíes, rémnatisme, neurastenia, etc.)

Baimeoterapia

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

Bany3 comuns, sulfurosos, medicinals.—Banys russos.
—Bany turch.

üsiintansa

Heumoterapia
Ayre comprimit y rarefet, oxigeno, nitrogeno, atmosferes creosotades y altres.—(Bronquitis, catarros crónichs,tísis incipientj asma, etc.) . .
Que consta de:
S' lii trobarà un gran assortit de caa) Àygues sulfuroses pera beguda, semblants à les de
la Puda, Archena, Bételú, Bagneres de Lu- misas, corbatas, colls y punys, sedàs y llachón, etc. (Herpes, enfermetats secretes, limfa- nas y demés articles de novetat pera vestísme, esorófula, etc.)
tits de senyora.
b) Pulverisacions sulfuroses (Angina é irritacions herPREUS L1MITAD1SBIMS
péttqites dercanyó.faïirigitis, bronquitis, etc.)
c) Bàus ó inhalació (Bronquitis, asma, tós herpes, etc.)
Yolias de ia Rambla, cantonada al carrer de Besadó, 28, Gerona
d) Vaporari ó inhalació difusa (Bronquitis, catarros
crónichs, coqueluche, etc.)
Aquestes- aygues—iYiUtïi Aygues sulfuroses 6.9
Barcelona—Se usan at> éxlt crexent en los molts
casos en quins està indicat lo tractament sulfurós.
Progrés (carrer Nou) 10, Gerona
També se despatxan embotellades.

IÓAÏTGRÏVÈ

Massoterapia
Electró teràpia.
Consulta do malalties cròniques y nervioses, per lo
Director Dft. PUIGCARBÓ, de les 11-del matí à la 1 do
tarde y de 5 à 7 do la tarde.
Cousulta de malalties de 1' aparato respiratori, per
Jo Director de la secció neutnoteràpiea, DR. BASSOLS Y
PRIM, do, 10 à 12 del matí y do 6 à 7 do la tarde.
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Especialitat en trajos pera col-legials
3, Rambla d' Alvarez, 3

FILL I FijtBM 1UWH1T GOJÍIP.11

~

Aparatós d' il-luniinació per gas y petroli.
Serveys complerts de cuyna. Cereria.
Instalacions de para-liamps, campanetas eléctricas
y teléfonos, à preus limitadissims.

S1STEMAS AUSTRO-HÜNGAR Y DE MOLAS

Tant per 1' un com per V altre sistema's
fan las moltas à preus sumament módichs.

Bepósií de baguls
SEVESTEiXEBYÏETLUOGUTS
PREUS SUMAMENT MQDICHS

Curació de n i t
%vjg du la boc.
tres, Oi'ifit
\z o JJ
Catres,
Ui·ifit u

• LL[Í5,l3iÈl.-23,Bi«ESÍ6rias,23H
' l i ^ * *

tv

Sri-*

sè
o o

ei ."O

DE

JOSEPH 1 / VENTÓS
.../•^Ab títol do la Facultat
^í,-fl£Íf$l(!e medicina de Madrit

=

SABATERIA
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S'han rebut las últimas novetats per la pròxima temporada; los preus sumameiit económichs.
CAMISERIA.—SASTRERIA PER NOY^C

Sulfoterapia

local y general (girades, torçcdures, fractures, reumatisme, etc.)

SOMBRERERIA

* -. *

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

Forsa, 1, primer
GERONA.
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SUCURSAL JUNCOSA

CM

Plass.t&ela Constitució, núnier© 13
GERONA.
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Casa especial en xocolates, cafès, sucres y thés.
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' OBRA NOVA

Don Carles BCSÉ dela Trinxeria

Recorts d' un excursionista . .
DELIBERACIONS
Pla y montanya
• >
DE LA
L' hereu Noradell . . . . . .
D e m à cullita
DE LA
Montalba
.
L' hereu Subirà
CELEBRADA ÀMANRESA EN LO MES DE MARÇ 1892. Tardanías.
Acaba de publicar se
Aquesta obra, que conté la llista de De-

Primera Assaitilea General de Delegats
CATAUMSTA

O
co
O

4 Ptes.
3
»
3
»
2'50 »
3
» '
3
»
2^50 »

legats de la Assambléa, discursos que en Lena.. .
4
»
ells s' hi pronunciaren y llegiren, y las Bases definitivament aprobadas pera la ConsSe venen totes en la llibreria de D. Jotituoió regional catalana, se ven al preu de
dos pessetes en la llibreria de I)on Josepli seph Franquet y Serra, carrer de la Argenteria, número 26.—GERONA.
Franquet, carrer de V Argenteria, G
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