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Tots els trevalls firmats

responsabilitat dels

Girona, 23

de la

s<ui

No 's retornen

seus autors.

els

|)ctubre

dels iuc<)ii\'eni,fints

blicanismo

espanyol,

qtii tó '1 rnpiila propria i

es

rmic.a e.araclerisacJó radical. La iie-

pi'ililica,,

inslaurarse

|)era

d'essor per

si lui

de la

prada

per

Espanya
medi d'nna evolució

majoria
totes les

la

c,on-

no

hi

A

eodu

la se,yureta( de la conseiaació

perrectc de l'ordre i dels propris in¬

(compatibles, naturalment,
#■

amb els interessos

¡n'oletaris, tot pleP'at armonisat en un ambient de jus¬
ticia i tolerancia, no's decantaran
piïs cap a un cambi de règim, quines
\ ental.ges estan en la se\'a comaencia,
mes

l'ban tie ti'cmer

que

])er

1' atnnès-

(jiie'l republicanisine s'ha

l'eraradical
crtuit.

Tots els estiits, tenen en els

partits

respectius països,

meutals, ipii

seus

governa-

tornant, evolnti\'a-

van

ment, en el podeiq les dues tenden¬
cies

oposades de radicalisme i conser-

vadurisnuí. Són les dues

mans

d'un

orgànic, qui s' harraonissen i's

cos

coinpIeuKMiten. Aixís s'estableix
perl'ecte e-(]uilibri

un

el progri's del

en

respectiu Estat, generalmentonca¡lart conser\adora del

rrega,nlse la

de les lleis

(hísenrotllo i consolidació

laborades per

la part més lliberal.

.\

Es|)auya., dintre'l partit repu¬
blicà,, alguna vegada s'hi lia esbossat
aquiísta orientació, mes encaríi no
s'ha pas

realisat. 1 jo

seus,

crec que aques-

divisió, si s'efectuava amb un cri¬
teri noble i concient, seria un gran

tii

('anient

orientació tant

soma-

radical, contrasta d'una mane¬

violenta amb

quins han sigut autors homes

els sagnants lets

del-luliol

'

1

ra

una

gran

part del

monar(|uisme absolutista, ple¬

a

uarcelo-/

d'in tolerancia re¬

ligiosa,, de supeditacions de la vida
normal

a

da futura;

les

engendrats

propaganda radmal.
en el cordel poble.
l'er aix(à, uua actuació ben inten¬
sa d'una dreta
republicana, que re¬
duís a un tei iu(^ de just icia i legalitat
les

revolucionaries i

escomeses

cions de l'edat
1

nió

mitjana.

aquesta part: integranta de l'opi¬

popular

a

Espanya,
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no

pod l'erse

per

tot arreu,

tot arreu! Portugal caigut es

signe més de la in'oixmitat, sinó de

tor que

seva

gerades,

mes (|ue

tà

estat de co.ses

ni('ixcr
una

cu

1

do fe

seves

"

aipiesta ten-'
lu const it tició d'una dreta re-^

Fera contrarreslrar

obslinadumcnt
classes
ta

cu

Icr

acció eut

re

les

mitges, i asseguraiit, d'aques-í

manera,, un

nu's pròxim adveni-

ríygim,republicà, i

una con-i

la

victoria)

ben

obtinguda.

ferma

de

que es¬

Diguem

la

temps! Si Pius X ja l'ha anun¬
seva,

primera, enciclica! .la hi

de P«alt dignatari

jar

a

les

eclesiàstic» la

Portugal.

proclamen

gió catòlica més que
no

(pie, no
un

sent la reli¬

afer de conciencia

hi ha i)erill clerical ni ineon-

yenient de cap mena

en

demamir els vots

dels ealòlics!

cosa

que no ens

lo que es

fet de

ha

pas

de sorpendre. Però

que

plany de

seguint

àdhuc

quan

lliure,

no esser

diu servi tut. !Me,9 no's demostra

en

capellà 's fassi franc-masó, pel
precisat a demanar una auto-

pas que un

veures

risaciò «per

fer

sermó

un

o

cantar

una

Sagrament».
indubtable, i si hem de creure
a l'Univers, es que a
Portugal forses cape¬
llans són francs-masons, o aquesta paraula
Lo que es

de francs
ha

masons

-

sigut posada

termes,

una

gat, fa

causa

la

a

de demòcrata

ma

dubte

l'interviú

o

de

més

no

com a

sinóni¬

republicà. En altri^s

part del clergat, el baix clei'comú amb el poble contra

monarquia,

narquia

sense

o

.més aviat contra la

mo¬

tendencies absolutistes i clei'i-

am

eals. Això prova

bé

aquestes tenden¬

que

cies havien

devingut intolerables, i que la
portuguesa no es pas, com diuen
('omservadórs, l'obraAle là inaliéia d'al¬

revolució
els

inteleetual.s, sinó d'una nació

guns

freix i que

que so¬

vol viure.

LTw/rer.v no'ns diu pas pera que, menti'es el

baix

mú amb el

dentment

clergat sembla

pei' causa co¬

poble, el mateix poble, qui evi¬
no es

hostil

pas

an

aquest baix

elei'gat, ataca als convents, maltracta'ls
jesuïtes i expulsa les eongre.gacions; per¬
què,

en

diu pas

fi, la República portuguesa no'ns
vol separarse de l'Igiesia l'omana.

Es senzillament
pares,

pei'què'ls jesuïtes i els
d'acord amb el papa, sostenien al

rei i

la reina eonti'a'l

a

A

Portugal,

per

poble.

haverse apoiat

massa

l'altar, el trono ha caigut, i, per ha¬

apoiat

verse

sobre'1 trono, l'altar

massa

trontolla, l'Igiesia compromet els seus pri¬
vilegis i va provablement a pf-rdrels si la

República
a

V

consolida. Les confidències

se

Univers, tom

a

tom tant infantí

voles i tant mal

informades, ens fan veure
inquietuts, gariebé angoixoses, que la

les

revolució portuguesa
de

ha produit

a

la cort

Roma, que mestrestant tem que aquesta

revolució
tes les

s'extengui

Espanya i
monarquies catòliques.
no

Xaturalment
cesos

saluden

a

a

VL'nirevs asseguri que à
Portugal «no hi mancaven capellans que
fossin fi'anea-masons». Dòm s'explica això?
L'all dignatari diu prou

be

que

'1 poder

to¬

que'ls republicans fran¬
joia a la jova república

am

portuguesa. I la saluden amb esperansa al
veure

que

ha sigut instaurada

qui, designant

pensador,

un

per

savis

com a quefe un filosop, un
deixeble d'August Comte,

han demostrat que no anaven pas a goversols

nai'

am

s'apermenien
dica.
sei

a

fer

am

una

indubtablement

gestes, sinó qué

construcció metò¬

llur

primer afany

organisair l'educació del poble;

à

cap

frases i

la construcció

jjrogectada

no

sens»

tindria

base sòlida i l'Igiesia retornaria fàcil¬
jou de '1 monarquia a una

ment sota «el

nació

ignoranta.

sorprenent es que Palt dignatari

intervievat per

sal¬

honor del Sant

ve en

aixó

que aqueixa monarquia clerical es per
insoportable als portuguesos instruits, es

l'Igiesia,

mestressa's

es

c¿d¡a demanarli certes

pagar certs tributs i

costums de

fetes

aquellls dels nostres bons socialistes uni¬

individual,

les

sobre

La revolució poi'tuguesa, sona

ficats que

autorisaeions,

ha d' inspirai' als homes

sacristies pera i-eeullir els butlletins do la
«onfessió.» liermós quadre, que'jo senyalo
an

reglamentava, fiscalment i tot, l'exer¬
del culte, que

en¬

l'Igiesia era, més podero¬
sa, a, Portugal (pie
enlloc: «Els capellans,
tenien, dins l'estat civil, que ara sense dub¬
te, els escaparà de les mans. Fis bisbes te¬
nien, de dret, seient al Parlament. Les festes pasquals eren de rigor per l'exèrcit i la
marina, i cada, any ])odia veures als oficials entrar, Pun darrera l'altre, dins les

de

ambicions.

de

cl de

Confessa que

a perraa-

govern

».

ben informat sobre'ls afers de

hi hamíapas

iilantcjarsc'l

me crec que os

sen¬

Aquest «alt dignatari» demostra estar

contrarresl'instint dc dcstiiicció i vcnjansa,
a

«Ting (d

^,o,j,peta del darrer judici..

lorsa sulieientu pm'íi

si arribava

en

orelles

subsisteix un

no

re

qui no pimsenV

ciada

deuen contenirse,

oposicio,

que

La fi dels

dels perills

(pie'ls obliga

la li dfd im')!).

profond, diu, i

ignoscents,

les seves extra¬

pesar seu, per (|uan

(^s

pròxima la li dels teniijs

sorn.

ara

la

parèntesi; si la /'r(u(.v.s-e inspira als «ho¬
mes de fe que pensen»
aquests dies tant

hi

a

am

tre

K'eiiública en cas de
prochimursc, scríii iirccisamoiitiupiest
nucli populíir, qui desconeix, de les
doctrines dels seus caixlills tota im¬
a

vingut Ini entregat,

tots els homes de fe que pensen,

justicia dintrii l'actual rí-gim vigent.
inherents

quina desin-

am

fugida, els jesuïtes i l'Igiesia als

timent

con-

dignitat i de

Es iiidulitiible (jue un

P rei

Tot això

trov .m una sa¬

no

íinhels de

tisfacció ills

a

Any

cici

bé Pamargan-

veu

publicans.

positiva dintre les classes mori-

ben

es

sent al considerar

voltura

traprodiieiites di; la part més avensa(la, seria, destinada a l'm-una acció

solidació

les remotes genera¬

per

Miigostat. Però

nien efecte de la

servilismes

pera

un

d'ull pel món. Fs

tótó.s'^í''^®''''''»

contingencies d'una vi¬
encara,

.

.

,

ment del

(jui té,

,,,

alli com aquí, no es

íicció

sevíi

juiblicana dcuí íu imposai .se, hiboiantj

tensa tradició

cop

gairebé

injusta, l el republicanisme.;

com

latí:

una (^x

,

que la, brava gent,

•

f

deucia.

do les glories
enorgullidores de la seva patria,

,

es

■

moltes efemí'rides en' Pimminencia, dols daltabaixos que ens esptiblica, sulicientesa de- peren. Després de Portugal, Espa,nya. I
sencoratjai' tota conciencia qui plan- des])rós d'Fspauya, a quina nació li tocan'i
tògi'l veritable dret, per daibniit
L'alt dignatiiii no gosa evidentment
les concupiscències i tots els desenacusar a la pei-soiui augusta de Sa Molt Fi¬
fri'ns de les ominosc^-s passions qui
del

llegendes i)rimpcipesques,d'esuna

però verdadera,

radical compta
la

Núm. 12

»

civil

d'això

i

pm'it autócrata, úo romanticisme pa¬
nu's

revolució

que's|

blemcnt, d'una acció tant destructo¬

les

com

motiu de la

a,in

de Portugal.

neu un

ria de

(pii lè,

«alt dia'na-

i'sproclatm'scom am'euadad'acbrava.^Tó por; i que volen que
ció republicana la teia i el saqueig,! lassi la
gent ipii té poi'A» La desgracia de
es natural (]ne la part sana de la pol'Igiesia romana a Portugal l'aracnassa
blació, (]tii t(' unit idcti diferenta de arreu: «Carno es pas a, Portugal solament
la Elivertat i la h'eptiblica, se consique passa això, que la gent honrada té por,
Ii que'ls quel'es S3 troven sense remat. Uoderarien enganyats 1 desertarien, no^
'

tar

de

tari eclGsií'islir»

un

(|uc'l dia-

na,

poble espanyol, inlluenciada d'una
manera fortíssima per tota nua histo¬
na

i'i V i'ninern lia, tliiaiida arni)

eni

tar, com ti bons i legals, successos

de

ra,

"

FiS lien curiosíi la coavoránció

manilesleii, ni pod accep-î

se

limitacions: i si

inent

li

F:xtranger

Traduit pera CATAl.AXITA T

espanyol o, al menys, bona part
d'(dl, molls (hds principis que públi-|

posició d'autoritat

cl nostre ideal de la forma
govern republicana.
là·'rquè, aquest: partit, qui té unaruua

»

Iglesia i Portugal

se'ls fa'l republicanisme

com

pas envm's

ciuhummt

L'

.

Imryeses i les menestrals

teressos,

■)

b'alt dignatari no (^stà pas solament
diuen republicans. Si pera l'instaura-i' indignat: les consiuiilencies visibles i genedel país, intoció de la Ileptiblica, devítm repetirscí ''aIb l'espanl,en, a causa d.da covardia dels
classes socials.
catòlics: «La veritat dura,
am

Mentr(\s les classes poderoses, i les

pas

l'SO Ptes. Trimestre

l'ora

ANUNCIS A PREUS CÓNVENCIÓNALS

a

cultural, iKM'essita comptar
liansa.

IQIO

(lirona

originals

DE REPUBLICA
Un

REPUBLICÀ

NACIONALISTA

SETMANARI

A. Aulard.
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Notes

èper quin ijimens amor t'has encarnat

polítiques
gestió del Ajurttameut gironí

La

aqueir

en

No

es

i'l

Poques qüestions municipals, dintre la
ciutat, havien lograt interessaria

nostra

tant activament com les referents a les no-

orientacions

A CS

ri actual, .la

s'envien pas als elegits

perqué llueixin les insígnies

exclusivament

plantejats. L' opinió se mou intensament
baix l'acció administrativa, i cada ciutadà
qué dintre l'Ajuntament

conciencia de

té

s'hi ventilen

(jüestions que i'atanyen di¬

rectament.

Es

un

signe del temps, i nosaltres

gran

congratulem. La vida edilicia, baix

ens en

la fiscalisació

popular, tindrà més honora¬

bilitat i més

grandesa. L'aplaudiment de

la

pública opinió serà incentiu poderós por

lograr una activitat féconda en materies
municipals, i's temerà el veto del poble

que'l de la propria conciencia.
D'aquesta manera, també,.el poble donará
més valor al seu vot, i's fixarà intensa¬
tant

0

ment

ell, la Nit tan lluminosa;

la persona que

in

Diensos. .s

ihre tota

aquest estat d'ànim popular conti¬

moltes nülitats, i despitats, i enve¬
joses i rutinaris qui jian vestit les insígnies
quan

ajuntament, veurien, fins am la seva

mentalitat, que'l temps no passa en
và, i que noves generacions han de mar¬
car el seu pas en la marxa adminisirativa.
Avui dia, i en novelles eleccions, per
obtenir els sufragis populars, no bastarà
poca

procurador

ser

o

rial: serà

ciatives que
i

caciquets

o ser

ministe¬

proíds renfiir comptes de les ini¬

rima d'amor ha d- rallat

administratiu déu seguirse per la
municipi.

Creiem

sincerament,

hi ha forsa

que

Porten

Rossita Mateu

drins,

írofeii la. Joya d'esser beJla
yesta imperial i ri,unfa en vostre front

La

com un

té ofertes les

úes del Setmanari.

Cl,njnit. a han fet la rnaravella
aquell foe qn ' domi'nara e.l mon.

rom

epitj futur,

antigua branca de

una

el combat ardit

en

serveu una piromesa

srrd el millor boti

Pèxit més

i rostre

representants do la ciutat, quin es¬
onerós els hi ha fet estudiar,

tat econòmic

prematurament, la causa del sou mal i les

complert,

i els homes

Editorial

casa

|[iquel Duràn i Toidejada.,

descendir d, 'I cim del tabernacle

ve.ur.'

la As'arté de marbre, que en ros

a

Carme

Porta

que

Primpcesa encantadora,, qui quan la tarde mor
xios plau, en la qui: tut d ' la finestra, oberta,
sonmiar

uuyoradissa, vostre qoalau

ont tot anh"l

cs

riu. i out tot

i està dedicat al

la Tardor en or, ¡iobrr el p ii<se¡¡j compoini,
estrany, inconeçjut, divinament 'pervers,
quan

vostre galanteiy un flirt d'amor hipusn.

De vostra subtilesa Jo'n

cullo siKcment
un riure, un discreteiy, al clar d'una mirada;
i'm plau, are, tornarla reverenciosamcnt,
dius un sonet galant íiennosamenf tencadiL
al suau, perdó la ofren í de la glosa;
temptació es escut: -sovint sobre una rosa
abella es epigramma,—mes Jo seré discret...

Jo poso
la
la

joaraules; qu.> pd qui s.up viatjar
pel llac d'uns ulls de cel, ob.'rts al e.stim ti',
cap ánima es esquiva; ni el cor te caq> secret.
i certes

mes

flor
d.''S'p>erta;

amar

en

per

i

b.isti.t sobre de l'Illa d'or,
arxiducs iwdalts i enamorats poetes;

tot ell entre

paf am < de tarongers

Soletat

en

oh

en uu

Jardí d,' ro.ses,

Soletat, (!com el ten nom m'es
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grat!)

cúrrente

devota

ressenya escrita a
calamo, P homenatge de la nostra

admiració; i al mateix temps feli¬

citem

la benemèrita

a

Sobrequés &

casa

Reitg, oi'ganisadora d' aquests concerts,
es

ben encoiniable

Lirb indifèrenta

a

tot lo

Bellesa; i
a

en

la nostra

qui pod deixar
fi, ragi

per

1' oxcelèiit amic

una

un

pluja

Tomàs So¬

en

brequés, ànima d' aquestes festivitats de
Art, per baver atès cl nostre preg del nú¬
passat suplicant la redacció dels pro¬

mero

grames en la nostra amada

llengua cata¬

lana.
.1. T.

Hebdomadaries

Oh!

la ciutat ronnUilica qu >

en

descon 'ix l'abril

Els filarmònics
En

mcStlperq,: .'Is r'.stres uUs.enllnm 'n:ds d'enris,
es

sal)

qw

pots,'!',

ni,

pera que es

qui

'

■

o i

hi

el breu

espai de temps de la fundació

wjiiiitar ti-í^s concerts.celebrats
esp

laiir.i

a

njjstra.

'ra!,

Pera

vincians,

Norat

ro-

nosaltres, aeèn ims antipro-

ens es

Pi.tita

i

camqierola d'un cu cuiro d • Wut.niu;
madrigal perfecte jmrteu la grada esquisa,

ben ainab'c saludar aquest

Hem sentit música

imposanta i

del

sé pas encara,

Brahms, i

si'l dard corfcridó

en,

hi ha

de les

La

el vostre rostre l'heianosa vermelló

en

futures

■Jo

no se

roses, i tota os dirinisa.

na

pugui el

cor resarros un

desitjat

s

últim, tou

interessanta, leu

paraules pancgi-

unes

L'

'cret,

13^t en
i:

ample local, cl qual

per cert es

part per un públic distingit i culte.

Integrava la primera

ta cousistciita
i

un

del

pai t

obra, qui té

fresca! i deliciós

lœbilîtat lloable,

tjie

un

1' anterior concert,

a

cs

posat a la venda '1 volum 111 de la seva

publicació la. qual ha tingut 1' amabilitat

llement, justos elogis als

de cnviíiriT-s.

tèrprets.

poesies,

que

'1

esquisid volum

im

seu aut^r senyor

béns, anomena

dels millors po.ites

amb

un

y un co

'.exeiment

la

C.T.íerio

pro¬

lírica

castelkina.

ajeno-,

Una obra

eom

es

í-

Gua'.yabéus (qui c¡a esperada, des¬
1 s pulfiieaeions del seu auLor en la
airefu'ada revista L'Arenç ho iniciaren,)
senyor

de que

fer, i l'havia, de dur a cap un

Reig

L'obra
crític

està

de la

eneapsada

AlaJe:.
per un

estudi

i;oesía francesa contempora-

seus

pulcres in¬

era a

càrreg del delicat

gran coin-

dèu exigir dels vocals

que

que no se

asso¬

li ha volgut, donar

administradors, i si ells, tin¬
guessin aquell esperit temorós i pu.ssilànim
sens

tant

gironí—que no'ls donguès la valentia
fer caure el progecte, cdlacore.s, ser el poble, qui undnimaineni i fent
ostentació de número, anés a portar a la su¬
perioritat la seva protesta, tant vigorosament
fundada.
'•{5

A Ciudadanía continúa

fent de les seves,
Evangelista, qué com no ha volgut
firmar els articles, i com. aquests no estan
baix la secció de les opinions agenes que'l
el senyor

diari

va

obr 'ir amb el títol de Tribuna libre

hem d'atribuir
Per ara,

segle XVilí, el (.pial
extraordinaria

va esser

elegancia.

religiós sentiment, la policroma i/amo-

Polonesa de
Wieniawsky, aíndúes executades a.m corrlcoió.

I

En LUiis Pichot fou saludat am frenè¬

tics

aplaudiments, i, en oiTcna, ens obse-

qlià amb una magaiifica aria de Bach intiitpret.ida am molta sobrietat.
La tercera part,

íiranck, fou

amb el Trio de Cèsar

ont els concertistes Uniren

a

la Bedacció.

ccd advertir

que en

nicipals, Ciudadanía está

a

opinions

mu¬

las circumstan¬

cies del Heraldo de Gerona. Aort

i

que'ls ar¬
Evangelista són interminables

ja no'ls llegeix ningú;

L'Emprèstit

se

co'tn

portará

els del Heraldo.

n cap:

Ja está

vist.
Pesi

fot ple de la gentilesa

rèlíi de Dvorali i P exquisida

■

crec

entre el.s

grandesa

Comensà amb el Mimietio de

atn

a

la del

una

Despró^s vingué la Berceuse de Fanré dira

Guanyabéns, es a
i' obra delSr,

Del cércalo

d'

ineritissinia.

evocadora del

la literatui'.n eatalana lo (pio
-

composi-

i

Lluís Pichot qui l'cu una labor

j'isitor austríac,

fond del p'-eta.

Díez

part

oteeutat amb

El l ibro dl.'! senyor

e'.s qua-

la que sentirem

-cja qui distingeix les obres del

notable, sclcc» ionades i escullides

refinament,

Jo

]\[ozart, tot perfumat d' aquella aristcera-

franies«s coiiLempora-

nis, tradiiidos amb im aumr i un estudi al¬
tament

en tots

i

en

violinista

Trasplantades, antologia

que

Idea

ticles del Sr.

La segona

Guanya-

una cura

isuperable qui ha de prodigar, indubta-

de

ara;

lo que ja está fet, es inútil; tota bo -

a

aques¬

soperb Ada-

temps ajustadíssiuis, Aqucst

i

en

progra-

Acherzo, els tres

estigueren

cïó de Brahms, superior

l'opuiar de 1' Avenç» ha

ben

ora oeu-

ii^a '1 Trio de Johannes Brahms. En

(a seguir)

poble,

mica de commise-

necessària pera

lni|ancat de condicions acústiques,

ctnel seria

de

una

l'avenir: tot contra progecté

ciats, l' atenció

.riques.

portar a complim,'nt
el got g d'aconijoanyaiishi, ceremoniosa.men t,
ab una reverencia g.aoti' d' minuet...
mes mon

altament

.

que's dongui ha d'esser rebutjada.
Me.s, davant de la ruina, el poble s'ha
quedar creuat de brassos?

a Cèsar Franck

vetllada del divendres

(ligua d" endressarbi

re,s sou encara

on

dari erarnent,

ara,

vetllada

una

parlarvos en flor d '' madrigal:
ingènua pera cercà el rial

pas

esperansa

aquella pro
ha d'esser aprobada; i res més.

sentit de demanar

ració per

pri¬

Sehumanu; després Grieg i

;el sublim autor de les Beatituts.

crmoret, astut, vostra rojor m'd,isa,

mes

Schubei't i

mer

no

.Es enderades tota acció del

en una

no

discutís. ITi havia l '

se contestaren acceptant

qwsfa, que

oposi

merave¬

llosa de mestres clàssics i moderns:

piadosa i humana qo 'rfecció,
fruita del caqy.'U el vostre oval suavisa.

alxis-,

la çiutat

en

gest cinta,daníssim, cuitui'al i educador.
d'un

se¬

davant la voluntat del poble, no se
aprobarien els pressuposts, mes, no va ser-

d'enhorabona.

estem

(ic~O.VT.\LAXiTAT, hcm tingut la joia de

somrís.!

a, nn

qu > o-i ama

presentada pel

va ser

de e/ue,

etern, de la, vostre illa petita i, riallera'..

mirant, al oritsó s'aclaran

tota pressa

Català la proposta, de substitució dels
ingressos per noves especies de consums, per
els d'hiquilinat; l el consistori'va
acceptaria

el sento Jo vostre crudel exil

com

a

nyor

Trio Pichot-Cost,i

í
t

autor, cora el qui ha escrit
Orla d'estels

ar¬

tistes, desde aquesta

A illtima hora

Concert organisai per ia casa Sobrequés i Reit

flor;
mi'tsiques inquietes..

voltat d'ammcdllcrs b',-tncs,i

mancava a
a

els notables

han sigut
aprohats els pressuposts i proegcte d'empréstit, per l'ajuntament de Girona.

ÇoUseu Imperial

Consisteix

qae

termenar rebin

Memorahlement i

.|?eodor Llorente.

vostre palau,

La «Biblioteca

tota vibrant; del re/'s

Pera

patriarca de les lletres valencianes don

Literatura Llibres

meva

despcdintsc dols concorrcnts amb

titula «Cor¬

.rrtistes, ciui P oxcciitaren amb

Jo tinc l'ànima

sincera

nna

pròleg del conegut escriptor

un

|lduard Lopez Chavarri

Montis

tào

Adressa

de

'Is hi trilíutà

SC

des vibrantes».

res.sucités.

teixa.

galants

obra.

seva

Barcelona, L'Avent; s'està enllestint l'edi¬
ció d' un volum de poesies valencianes,
originals del nostre estimat amic el poeta

admiren, sotmesos al miracle

vos

se¬

sereníssima composició beetboviana.

de mercès

Joyosa Vencis i la elenganña.
Superba mararelJ ai qui porta la fragancia,
de flors d'A lexandria,propries als Deus, no mes.

de

la

pera

qlaobtingu el v,:ncf.dor.

amputacions a practicarli,,en bé d'ella ma¬

Sonets

Al final

rastre de

amor

va, que

tables

l'autor á'El Temple Obert

a

riimti.

vos

vigorosos i nobles. El

solemn ial.

gro

quina tasca

En els tallers de la
En

Ics tras-

pera qtic

¡iró de la bellesa

n

i

roure:

ens en

nostres llegidors, desde les coltim-

a

Augurem
.Del vostre

Jo

ajunta la comunió d'ideals polítics
honradament, professats, a l'estudi conciensut dels problemes municipals, nosal¬
tres creiem que hi devem trovar els veri¬

prindcies,

de darros

dignament el seu comès, ab idees noves en
administració aplicables al problema local,
implantació. Sobretot, en la generació no¬

poesies; de les quines

liietem

la

energies suficientes per lograr la seva

P. Prat Gaballi, douaià al públic

en

volum de

i els ulls d.'

gent nova dintre la ciutat que compliria

i ab

de

vegada aquesta mateixa
tardor—, el poeta dels perfectes alexan¬
un

dugui en benefici do la ciutat,

reconstitució económica del

la Bi¬

volum

En breu—tal

d > qn'ets hermosa.
a

sapiguer quines orientacions i quin pro¬

grama

per

un

una

agent de negocis, o tenir

influencia amb els

publicat,

Lletres»

i

poesies del piissim escriptor Xa vier Viurà.

cosa

a

seguidament, la selecció d'elegits
s'efectiuiria d'una manera propria, per

del

blioteca «Amor

fiesi'sa.. d"Esf/n.r /)•■ inferrognt
lentamenl, í'iiin nna flor desclosa,
mes con.se i rnt

senyor

pianista im¬

un

a

Pichoí, violoncelista, fou un trevaU
meritori, resultant en eonjuiít un Alle¬

ben

i

ferie

com

polsació, arrancant del

segura

uns sons

ovació,

a

qualitats pi'opries. El

'ns revelà

se

dl'

li demani per re¬

nuava

pecable, de

l'esplèndida literatura francesa.

a

Costa

seves

nyor

és la Eternitat.

presentarlo.
8i

lector

Aixís mateix s' ha

més

en

mcs

ll i.d>ril re.s.sncilaf

r.

les

nia, degut al distingit escriptor ,J. Pérez
¿orba, el qual constitueix una iniciació del

teclat

en

al

.xa

abundoses.é

risió mirarnlusa.

nna

Tos nils,

s

..rderingu: eretassiat

Jo al rnirrirtr he e,imp.

una

professons i cerimònies, ni's deiseu albir la resolució dels problemes

d'edil

íi'h.i

si d'nn

s'nrgis

econòmiques del consisto¬

no

pa:, com

mon

eiiiii

de grta-i

ens

a

qui pesi, han sortit

am

la

c;ui Than formulat. .
Mes, davant I' opinió pública,
mà,

seva

els

que

de¬

pod mamfestarse en una forma ben nega¬
a satisfer qualsevol impost extraordi¬

tiva,

nari; quina entitat bancaria bestraurá, al

ajuntariunt de Girona, les accions emitidesf
Ningú estil renyit amb els seus interessos, i

de Banca] i aquets interessos
están a mercès del poble de Girona. Si aquest
se nega a satisfer cap arbitri, si aquest da¬
vant de la manera arbitraria àm que l'ajun¬
tament ha procedit, tenca les portes de les
caixes, qui respondrà del diner enmaillevat?
menys

les

cases

CATALANITAT

a,

L'Ajuntament de Girona contraposantse
la voluntat de tota la població, ra fatal¬
la

quiebra, i sembla estrany que veientho, no confessi la sera eqnirocació i no
deposi el sen superior oryuU, en hcnefci deis

ment

a

de tantes; sonet. L. Qui es confrare etz.—
36.—Crida de Rei.—37.—Oda prosaica: L.
Feciindns

fierno etz.

la ciutat

tenim la con'I mateix poble ajudarà a real

en una

base económica, ben es¬

les precipitacions
ni'ls pecats d'origen dels pressupostos que
s'acaben d'aprobar; que no es pas del inte¬
rés de ningú, que mori d'inercia aquestíi
nostra ciutat, sinó que per el contrari, restudiada i ben segura, sense

suciti

una

a

vida exuberanta de

trceall,

on

pugui desenrotllarse am les millors condi¬
cions d' economia, d'higiene i de benestars.
alguns veins de la plassa de

recollir firmes pera
fer un obsequi al senyor Bassols en agra¬
ïment pera l'oposició feta a la construcció
de la nova plassa del gra, oposició que ell
encara no ha explicat: però dits veins ja saven que no té altre obgecte que'í de fer cons¬
tar d'una manera oficial la seva qualitat de
de profeta pera'l dia que sia un fet el tras¬
llat del mercat de castanyes i patates d'aque¬
lla plassa i la nova de grans en progecte. Sant

Agustí

se proposen

iín dels números que
ció

cridaran més l'aten¬

fires i festes de nostra in¬
ciutat, será l'institució d'un novell

les properes

en

mortal

Sport; la cassa de vocals associats; qui se¬
gons sembla ja fa alguns dies s' està assa¬
jant ani relatiu èxit.
5}:

-ii

Valero Leal, concejal i repu¬
blicà federal, .sempre i a tot hora ha predi¬
cat son amor a les clases menestero.ses; i
El senyor

poder assistir
a
cap de les sessions municipcds pera apor¬
tar son valiós concurs a favor de dites clas¬
tant

¡(
K'

-'«í,

es

aixís,

que

si bé

no va

cambi savem que tingué prou temps
pera presidir una reunió de colegues en nego¬
ci, en la que s'aprobà l'migment en el preu
ses, en

del vi.

dit acord no fou fet baix mi¬
res particularistes, sinó per amor a l' Hu¬
manitat, u fi de fer impossible la compra de
Havem que

vi

les classes

a

40.

-

-.\.

una

I.a. fi¬

|)etit marc veí d. L. Records d'un
tge.—43. Davant del túinbol dels hé¬
roes de Girona; sonet alexandrí.—44.- I^a
li dcii .loan de Scrrallonga; E. El dari'er
Nyarro.—45.—En el < més enllà"; E. .Na¬
rració estranya.—46.—A Oi"plieo; sonet.-47.—E'Exjiosit, L. Buscant els pares.—■
49.
Idealismes; E. Desitjós.—Q.uatre pa¬
raules sobre la vida moiu'istiea o sobre les

via

Congregacions religi(^ses. L. No's pod ne¬
gar que en els Claustres hi han llorit reco¬
manables virtuts'(Voltaire).
51.—Cartes d'enamorat;. L. Les derre52.

res.

atnoioses.

*

Saveni que

so¬

Ruja cl in¬
l·iollesa; L. Sonet.

l·l.—Catalunya. L. Paula.—12.

Després, d'aixó, nosaltres
sar

--.38.—liels cl.nnstia:'a,

nestra del

interessos de tothom.

ricció de que

labor.

net.—39.—Reialme de Maria; L.

pobres.

Paraules
-51.—A l'Em¬

Penediment. —53.
L. Al Cor ferit

-

—

pordà. L. Ten'a de llivertat i de noblesa.—
55.—Apuntacions. L. Del Natural.—56.—
A dalt del Castell de Montjuïc. L. Explén-

porró. L. El porró es
preuat tresor dels catalans sobris y
néts.—58.---El zèfir y la pastora. L. Cansó
matinal.—59. —Cansó. L. A una Reina dels
Jocs Florals. — 60.—Sulamith. L. Veni
amica mea.—61.—Festa Major. L. Benvin¬
guda.—62.--E'esculptura y Pintura al es¬
perit del home.—63.—Records de Guissa.
L. Tous pour un, un pour tous. ¡ Divisa fe¬

dida visió.—57.—Al
un

deral de

Suissa).

solemnials.
—66. La vostra boca. L. A vos...—66. Del
Poeta al'Aimada. L. Ama Témia.—^67. La
mort del vat. L. Excelsior.—68 Al Christ.
—69. Dolcissim despertar. L. Proemi.—70.
Triptich. E. La fé santa es vida dels cors.
—71. toana, d'Arch. L. Patria.—72. Al bell
64. Eucarística. L. Moments

Inpace.—73. Ea
ciutat noble. E. Bastia c obrana l'amich
una bella ciutat, etz. j Ramón Llull).—74.
Les campanes de Vall de Christ: L. Fill
de Rey.—75. Sinfonía Pastoral. E. Beetho¬
ven.—76. Carrer pobre. E. Fides.—77. Pe¬
lons. L. De la mare.—78. Anyorança de la
Patrir. L. Mon cant.—79. Ea noya i la do¬
na catalana. L. Cap com elles.—80. Montjuich de Girona. E. May vensut. -81. Nit
de primarera. L. Lo rossinyol.—82. ¡Tor¬
nant del Temple! E. Idílica.—83. Díptic.
E. Sonets.
84. Idili. E. mar y terra.- 85.
¡D'un altre mon! E. Ilusiò.—86. Més enllà
del món. L. Somni d'amor.—87. L'enamo¬
rada. E. Fragments d'una lletra seva.—88.
costat

Sinfonía d'un dimecres de Cendra. E.

Ets

pols y tornarás a pols.—89. Intimitats. E.
Misteris de gloria.—90. Ees bodes d'or. E.
Nunc dimitlis servum tuum. Domino.
Barceloninna.—-,

L Oda.—93. Sant .loan.
L. Nit d'amor.—94. \'ol d'animeta. L. De¬
sengany.—95. Ofrenes. L. \E Sonets.—96.

92. Vida pagesa.

COMPOSICIONS REBUDES:
1.—Petiteses.—2.—Tot diu de Déu, so¬
net: L. Benedicte

—A

omnia, etz. Dan.—3.—

Wagner, sonet: L. II crepuscolo degli

Dei.—d.—Exposició universal de Bruxe¬
lles, sonet; L. Fuit.—o.—Una viuda; L.
L'amor als tílls.—6.—Sonet; L. A un amic
Íntim.—7.—Sonrís; sonets; L. Ave Maria.
—8.—Superstició, L. Lux.—9. Sonets; L.
Sirio, Armonía, A una Egipcia.—10.—La
veu de la gelosia; L. No engeloseix qui no
ama.— 11.—Fe i Esperansa; L. Glosa.
12.—A les ombres d'amor.—13.—Camí
d'amor; L. Boiniatge.—14.—¡Ob mon bell
Vallespir! îla terra benhaurada.—15.—^Lo
bell sempre captiva.—lü.—Martres del 11
setembre 1714; L. Bareido.—17.—El jardi
de

l'ilnsiô.—18.—Sonet; L. Fer guanyar

un

gerro.—19.—Floració, sonet, L. Renas-

centur.—20.—¡He mort al llopi; Ij. Sang.
21.—A ma donzella; L. Concell.—^22.—
y Planys; L. Catalunya y avant.—
23.—Cant a la Patria; L. En l'ausoncia.

Goigs

24.—Cessar Neró ; L.

Incendi de Roma.—

Ning-Nang.—26.—El Cartó, L. acude
vuela...(F. Luis de León).—27.—De¬
ssota del cel ombriu; L. Natura.—28.—Nit
de noces, L. Intima.—29.—Contrast; L.
Tot-res, Res-tot.—296 Contrast, L. Del es¬
cepticisme a la fe. L. L'evident es la veri¬

25.

-

corre,

:,í|

tat.

•

t¡

31.—Catalunya per lo Sagrat Cor. L.
Qui enfonsa o alsa'ls pobles es Deu que'ls
ha creat.—32.—El primer sacrifici; L. Gè¬
nesi.—33.—Matinal; L. Deliri.—34.—En

.""'rit'
''

•

^

■'

r

■,.

y t

■

'.'

i- V- i

■

Balines. -30.—Poema d'amor.

Queló; L. Ilusions marcides.—36.—A una
v; ■

■^-

■ ■■■.

7. -í-rï r
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Comiat. L. Records.—97. Lo Pas del

Mar

Roig. L. Cantenius Domino.—98. Conte

llu¬

minós.—99. Somniant. L. Les

Muses.—lOO.

Egloga. L. De lès clai'es joriyides —104.
roses. L. Amor.=102. L'en¬
cís. L. Que Deu te guard, heimosa —103.
Plena de gracia. L. Siete per me come un
giardino chiuso... iG. d'Annunzioj.—104.
Cant de redempció. L. Ai, bon Deu! Si es
temps encara, (esperits, giren la cara)
¡obrius d'ales y voleu!... i Morera y Gali¬
cia).—105. Captiu. L. Amor ideal.- -106.
L'he sentida l'hora baixa.—107. Cant dels
joves (Música) L. Esclat de vida . —108 Als
joves renovadort. L. Sonet.—109. La Mo¬
del. L. Enigma.—110. Per molts anys. L.
Fotografies.—11 I Estudi sobre l'orienta¬
ció moral que convé empendrer a nostre
poble pera cóilseguir sa rehabilitació so¬
cial y política. L. Pa y l'ulles de Catecis¬
me fMonoscillo).—112. Balmes, Mestre dels
Mestres. L. L'instrucció y educació sou ca¬
mí obert y plá pera coneixer la veritat.
Palmes). —113. Cap-vespre. L. Vora'lmar.

Cansó de les

'

Enllà.—115.
El Símbol de la Rondalla. L. Amor.—116.
Lletra d'amor. L. A. Ella.—117. Al vent
do la Patria. = 118. A la bona de Deu. L.
l'eut camí.—119 La novella amor. L. Idi¬
li =1'20. Convit d'amor. L. Vita.—121
Eluni. L Vida.^—122. Els sonets humils. L.

—114. A la futura aimada. L

s,

QluamI mai font en Hours arliore lo dr.i]ieáu vori du infintomp.s. 1.35. So.icl. E. A.
Arenys. -1.3tt N'en,-is d d diu, E. Drscnc.ant
137. A la mm.u- E'Alegi i:i do I i casu,,- -138. Natura,. E. Apmits.
139. .Vuimcs
sbertcs. E. Idili.-- Efih Campanes.
111.
E;imda al cenot:ifi de W.-ignoi'. —-1 12. Enig¬
ma.
113. EbiiagiK'sa.
111. Eloauqus. E.
TiTta pulclira cs .-imica inca 'canlic dels
t
'
càntics. DE 7¡. —14.5. Eletres. E. Per un
amidi obrer.
146. Elegia. E. Elue vegadqs ho vist els r.iigts hermosos del sol. etc.
etc. I .V Pagès de Puig i.117. (,'ánti(di. L.
Alea jacta est.
148. Plafons marmoris. L.
Sojiet. —1 19. La mauEdlina blanca. L. Patrfe.—150 ¡Si teñirte jo pogués!- -151.
Tñptich gris.---152. Impresions. E De la
E.

herzando.-'l'23. La Nit. L.

NIagestat.—

124. L'ultima.—1'25. La cansó dels cata¬

lans. L. Visca.—126. La Santa.
C al vari.—127. Cap-vespre. L

E. Flor de
Hora so-

i)lim.=l'28. Nit. L. Preludi.—129.

E. Plau-

El cambi comer¬
Progrés!—131. Tot passant. Sonet.

tos, cl vell filosofí'.—1.30.
cial. L.
—132.

Contrició. L, Clarors del

claustre.

Avui

cspcr.it a Barcelona procedent

es

.Vrgcnlina l' Exprc.-<ideut del concoli

dc la

-

de Miiiistr.i.s dc France. M. Clemenceau.
lli havia intent
dc ofcrird

p-.u-a.lgim3 cutussiastes

b luquet.

un

.•ipiofitant la seva

-

estad

E. Del llibre de contes

154. La dona

■

Virolayna

>.

L. Sonet.—

valenciana.

li^.

Somni d' esperança. L. El despert.ir
de Valencia.—156. Epitahuni. L. Cloris y
Mènaleas. —157. Primaveral.'L. Esplais.—

1^.

Dc ia .Societat recreativa --El Menestral»

mïhi

faciera, tuam.

F. Trigils, pvrr., Secretavi.

I

Agustí Gallosíra.—Sastrkrí.V: Besadq 2. Fa saver a la
clientela que

seva

li ha arribat

nombrosa

un

pera la

«Els

do
de

cl no.strc amic

es

.loscp Saló. i le.s

Montgrins» de Torro'4!a

y

una

gini desenrotllo

'

:|;

Roda.eta.l:

i;

pels ma.t(4xos csci-iiilors de la

breu i-eaparcixorà la

primera época,

en

notable revista

«Joventut»,

que

llibreta n."

terme.

Avui, davant la necessitat- d'
cació

catalana,

artístic;.!, la

una

falaguera de toi

nova

sortir «Joventut»

idea de

l'importancia i

rebuda

es

motiu d'haver obert la
1000, de la secció d'estalvi, que
am

I ; militars, 25; capellans, 35; ban¬
2; proprietaris, 20; industrials i co¬

Avui tindrà lloc
R.

l'aplec

1' U. F. N.

que

la Ciutat dc Lleida.

convoca cu

impossibilitat de asistirhi

lloc de

Barcelona per

Ademés, té també obertes, aquesta en-

t.lfet, 213 llibretes de pensió i dotal.-: la
major part a favor d'obrers, criades i nens.

meritoria institució

talunya

una

qui réalisa en tot Ca¬

obra tant social com la «pie re-

l^résenta l'estalvi, i en una forma tant as-

siAjuible

a

totes les persones.
■-i:'"-.!:

S'

ha

s'haurà acabat el
A la

publicat 1' elenc artistic do la

Mestre

Sopra¬
nos, Darnis Maria, Salas Mercès, Torres,
Antonieta F.; Mezzo soprano, Bellis Elisa;
Comprimaria, Balart Rosita; Tenors, Fe¬
rré Jaume, Gallofré Vicens, Rayer Franco;
Barítonos, Corts Bautista M., De B:'ircena
Dionis; Primers baixos, Giralt Conrad,
de chors, Josep Pascual;

Vàllhonesta E

;

Segón baix, Ricart. José;

Compriraaris, Godes Artur, Oliver Anto¬
nio; Director d' escena, Rodriguez Pere;
Apuntador, Blanch Ramos; 8 bailarinas di¬
rigides per la mestra Parda Pandas, 18 Co¬
ristas de abdós sexes, 30 Profesors d' ortjuestra y
S'

inaugurará la temporada, el diven¬

dres, dia 28, ab la opera

de Meyerbeer «L'

míting.

16 minuts, que admet passatgers de to¬

y

tes les classes y

anar

arriba

Lleida

les 8'5I

a

alties tantes tornar. A les 6 y

y

minuts de

la tarde, surt

el

correu

també admet bitllets de les tres clas¬

que
ses

a

aquest tren, se té dret a bit¬

rebaixa, que costa 7'25 pessetes

arriba a les 12 y 28 minuts de la

y

nit. Ab

aquest tren no s'hi pod anar ab-

bitllet de rebaixà.
Per l'estació de

dissabte

el

ó

Fransa,

diumenge

tarda, surt

pod sortir

se

al mati.

6,

Picamoixons, ab passatgers de
tercera. Allí se trasborda a les

segona y

un

■iC, pera arribar à Lleida á Ies 12
22 de la nit.
El diumenge al matí, surt de l'estació

y

y

mi

tron

a

les 5 y

'20 cap a

Picamoixons, aont se trasborda a les f)
y

5, pera arribar a Lleida a les 11 y 21.
hi ha rebaixa de Barce¬

Ab aquest trens
lona

Pica noixons, costant

a

el bitllet 4'75

pessetes. De Picamoixons a Lleida no'ns
ha

sigut possible averiguar si hi ha re¬

baixa, en rara que es de suposar que n.hi

hagi: cl preu del bitllet ordinari es de
4'75 pessetes.
Pera tornar

se

pod sortir

de la matinada pera
a

7

les

arribar

36
Barcelona

la 1

a
a

y

37. Aquest tren de la línea

y

Nord, porta' passatgers de totes les

del

clases, peró im admet bitllets
xa.

Pod tornarse també en

surt

de Lleida a les 6 y

mati y

arriba

a

Barcelona

de rebai¬

el tren

que

45 minuts del
a

la 1

y

t••i;

28

Aquest tren porta cotxes de
les classes y admet la rebaixa.

de la tarde.
totes

Per la línea

dc

Picamoixons, se surt

30 del mati, se tras¬
borda a Picamoi.xons, a les 9 \' 10, y se
arriba a Barcelona a la 1 y 15 de la
a

les 5 y

tarda.

Africana.

El

tren a les

a

cap a

la

el

dissabte

de EleiJa

Banda.

directament

se va

tardo,'hi ha dos trens: cl de les 2

dc Fransa

Companyia d'ópera italiana que actuará
ci^ nostre Teatre Principal, durant les
properes Fires y Festes.
Aquest, per ordre alfabètic, es ol se¬
gment: IMestre director i concertador, Se¬
bastià Rafart; Mestre sustitut, .losop Mur:

per

y

.

s'ha de sortir el dissabte;, per¬
què'l primer tren del mati arriba allí
a la iina
dc tarda y a aquella hora ja

complau fer públiques aques-

tc.| xifres, en demostració de lo ben acullid;# que ha estat en nostra (fiutat aquesta

l'estació del Nord

Lleida y

a

2i^minyones de servei, 98; dóaes i
256; i (mtitats, 21.

pot sortir de

se

Per la linia del Nord

40

m mors

Lleida,

l'estació de Fransa.

llet de

ens

ad-

seva

vulgui assistir publiquem la

anar a

empleats, 41 ; dependents de comers, 43;
jornalers, lo2; terressans, 40, estudiants,

Molt

perso¬

paitida á Barcelona:

Pera

merciants, 90; obrurs d'arts i oficis, 170;

sexes.

.

prompte un fet la seva aparició.

Anant amb

d'amdós

á

nar

ab entussias-

mé pels elemenis literaris esperant serà

que

jaiinacèutics, 5; arquitectes, 3; engin¬

quers,

publi¬

concreti la nostra vi la

que

següent llista de 1' excursió, prenen por

f!a(..tN)m segueix:
'
j Advocats,
14; procuradors, 4; metges,
yers,

tirnt bon

deixà, i tan vigorosa obra p r.á ,'i

recort

Pèl '1 que

ha adquiiit la. SiieursáH en aquesta ciutat de la Caixa de Pen¬
sions pera la Vellesa i d'Estalvis, donem
l'éstatística de professions tiue ha format

aijuesta oficina,

"Pep»

Figueres.

hessió al acte.

iVoves

6;

Principal» do Ea Bisbal-, quin director

artistic

nalment, Catai..\nitat, envia la

Pera donar

les pró-

cu

Per aixó toncai c-rntractada la orqucstiui

«IvU

En la

-I-

entitat celebrará

i

tires.

jicros

variat i

e^léndid assortit de genres
prjcsent temporada d' ivern.

cicga.nt pi'.>,gr.ima ilohs b.ilis

un

aijucix

que

Montserrat. L. Columba mea in fora-

mfnibns pelri, jn caverna maceri ost^nde

aquella Ciul·it.

i en

hem l'cliiií

m|va Rectoría. --15.3. Ea med.alla de iioix.

de la malalta. L.

91. La nostra Seu. L.

Jocs Florals
de Qirona

Cast.ell. E. Uciicis del
misteri. —-1.31. .MiimaMilcs llog'ciides rusa.
—1.33. Auirantich

imrremrta

d"

e.

,simó.--girona

CA'

AmTAT

SECCIÓ

ANUNCIS

Agustí Gallostra •SÂSTRHRiïi VIUDA Y FILLS DE 8. FDRKÉ8 8. C.
Trajos exclusivament
Bcsíiiló 2, y

a mida =
Poixotoi'íüs Volies, Kî. GTROJVA
<$>

PLA

L. DALMAU

i ®

MIQUEL QUINTANA

MRTGH

l'oílvos <¡<>1
RiVrtiblíi rt'Alvnroz, 2, sos(>ii"

—

GIRONA

MÁRBRES D)

® TALLER DE

^

«'ialitíU

piu's

y

í'xíi·aiiso···'·'^·

<-)i

"

Cort-lícijil

•

Vins, Alcools, Tartres

#

OIKONA

4.-Q|c{{)|\(j5

VI COLL

■N(.. TID

^

ALIMENT FISIOLOGIC COMPLERT, ixírfortiunoiit asiíiülítblo y |:or ¡0 tsiíi, do rosiiltats admirables, on les ANEMIES, CONVALESCÈNCIES CLORO-

^

SIS, PÉRDUAS DE

^

Prefapactó

y

^
VI

FORSÉS, do. oto.

ECONOMÍA?

Raimonda Creuhet

°

NODRITÏU f

=

#

Rsuq.-

^
d

TÒNIC

<$>

LLANSÁ

Y

VOLEU VESTIR ELS NENS ELEGANTS Y AM

:

-Olis

y

SOMBRERERÍA

k

Venda.ü-FARMACIA COLL--3.-PESSETF:S FRASC
I :el o isr jk.

BODEGA LLACH
ESPilRDEHySRÍfl PRRÏSIÉFl
«
Î Bí ) AD

A N ON I

Suero

-

Vaeunació

¿

I ji indeformable, Tenis, Liséré, Preven-

I

bestiá

salas, Trepóinte
model pera

ab garantia

del

Elixir

A
"

:

Esp3cmliíaí5 exírangeres i,

:
so

dors

a

|

Pepsina

per senyoretes etz., s

escursionistes

y

porquí

Aconsellem

:

BALLESTERÍES, 26

-

GIRONA

:

-

Narcis Dalmau

####>#'
T

jj

!|{

!

d

!

lli

Representant en la provincia,

Josep Canals

a

Frase del nostre Elixir

'

:

I

I

!

Elaboració y

:

:

:

Venda

:

:

FARMACIA COLL

:

I

.') Pessetes frase

I

L. de llLOBET

:

qnímics, algues minerais, exigen

reconstitnients de jiriimn-a qnnlilat

:

¡^nr,

Toléfoii,208

específics,

vins,

:

xa-

:::::::

E.scrnpnlositat

0k #1%

en

%

<é> #

el dcspaiu de i\:pe])irs
» -1

r

l·i

:

:

:

I
^ LI ■
# Cf> # # # #

:

.

,

:

vistes

nacionals

trangeres:

:

#1% #1%
# # #

.

V

Venda de periòdics y re¬

;

S'admeten suscripcions
:

:

:

:

ex-

y

-OOlLiOJVLÉíS- ■■
1?

:

#

^

<

I

:

:

KIOSC
Tarmucia ífel Mercadal t#
=I«ARÜLL

Amílisis
rops y

^

l|)

I

I

líernardcs, 2. GIRONA

Companyia Boiirdalaise

i

tots

aquells ma¬
cstoraag- que uo hagin
trobat remei en cap de les nomliroses especialitats preconisades
'corn a digestives,
assagin nn

Perruquer - --—■
CiutadansJ pral.-QIRONfl

F R A N S A

Diasíasa

=

cassa- 5

zLLTzz:

superfotats de 1' acreditada

Pancreatina

Clorura cocaína y Elixir-Oarús

:
:

complerts

=

base de

lalts del

Progrés, 20, 2." l/\ GIRONA

Guanos

Digestiu COLL

:

:

:

d' aquest periòdic

Rambla d'Alvarcz.-GIRONA

:

Xocolata Reeonstituienta "EXCELSIOR

:

99

A BASE DE GLÎCEROFOSFAT DE CALS î NOÜ DE KOLA

Es el més

pràctic i ei millor de tots els reconstituients i

tots els xocolates.-Indispensable a les persones dedicades
a trevalls mentals, als convalescents i als nearàstènics.-Util als Infants 1 a tot el móh.
UNA PESSETA TS 200 GRAMS
Demanis en farmàcies, drogueries i ultramarihs.-Preparat per J. DEULONDER, Farmacèutic

Dipòsits: Girona; Ortopedia, Perfumería 1 Centre d'específics: FÍÜS, Plassa Constitució, 12.-La Bisbal; FRANCESC
ROURA.-Olot; ISIDRE CALBETON.-Palamós; SENYOR TOLOSA
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