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|)rúcttqncíï mtlitttvïí 

Després d' esperar, anheladament, tant 
de temps a la tropa, arrivà '1 dia 18 a la 
nostra vila la fòrsa del Regiment I' Àsia, 
pera establir a les montanyes de can Ris-
sech les escoles pràctique». 

Comensaren els ex^i^éis el mateix dia 
de r arrivada; portava ja la" tropa 20 kiló-
metres de marxa, donant una proba admi

rable de resistència y dirigits pel senyor 
coronel del propi cos D. Joseph Sànchz Ra
bosa. Surttreii de Cassà de la Selva'n mar
xa de reconeixement fora del camp d' ope
racions, basta que entraren a Id nostra vi
la desplegats en guerrilles y contra d' »m 
spposat enemich de 2.0(X) infants. 
. • Després d' un reconeixement s' acànto-
naren en el poble establint una base d'ope
racions. 

El segon dia marxà la forsa fins a tro-

y 

var ai enemich que oc i ipava '1 Puig Salom 
y Puig de ía Fresa, tinguent avansades en 
Puig Estret, Roques de Nivers, Puig de 
la Guardia y a can Rissech. 

Se donà 1' atach a les avansades enemi
gues que foren dispersades, ocupant llurs 
posicions y atrinxerantse degudament. Cap 
-al tart regreaaren tot practicant reconei
xements y ocupacions per sorpresa. * 

El lercer dia tingué Uoch un exercici * 
de tir individual de combat a 200, 800, 400, 
600 y 7(X) métre8,«obre siluetes d'infante
ria y foch a discreció, ab posició a voluntat 
del tirador. Segidament, baix la direcció 
del senyor comandant y 1' execució dels 
senyors capitans hi va haver reconeixe
ment envers Sant Llorens, construint un 
campament atrinxerat y marxà a les fos
ques, siguent, avans, reconegut tot l'entorn 
per una companyia. • 

El quart, sortida à les 6, tinguent un 
combat àb foch reial d' una secció ab 1' al-
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tre, figurada per siluetes d' infanteria. Se 
construïren dos fogates pedreres pera llen-
sar, ab pólvora, 150 kilos de pedres a 10() 
metres del campament; directó el coman
dant y executants els capitans. 

El quint, sortida a la mateixa hora; 
atach ab foch reial a les posicions princi
pals del enemich atrinxerat a n' el Puig 
Salom y Puig de la Fresa y tinguent els d' 
Assia les avansades a n'el Puig Estret y Ro
ques de Nivers. Després d' un valent foch 
ocuparen les posicions del enemich, seguint 
al acte 1' atrinxerament del terreny ocu
pat y fortificantse en els punts estraté-
gichs: Puig Montraaló y Puig de la lluirà, 
desde ahont retxassaren una reacció ofen
siva que r enemich intentava, piotegits 
per tots els destacaments y obligantelshi a 
empondre la retirada. 

El dia sisè, sortiren dues seccions que 
representaren 1' enemich y una hora des
prés el gros de la forsa en sa persecució 
puig el contrari emprenia la marxa vers el 
poble de Vidreras. 

Efectuaren algunas einboscadas íins cer-
ciorarse de que no hi liabía enemichs po-
guent Uavores entrar en el poble. Desde 
dit poble efectuaren reconeixement per sec
cions, en totes direccions en un raid de 4 
kilómetres pera adquirir noticias del ene
mich. 

El dia setè. Sortiren de Vidreras a les 0 
del matí, puig se sab que 1' enemich ve-
yentse impotent ha emprés la retirada cap 
a Tossa. 

La plassa de Tossa es atacada per tota 
la forsa obligant a 1' enemich a fugir per 
mar, siguent perseguit fins a la platja ab 
foch real, vers el mar ab uns blancs flo
tants prèviament colocats. 

Son construïdes en la mateixa platja 
trinxeres, puig 1' tmemich 's refà desde 
llurs barcos y ab s' artilleria fa que la for
sa d' Assia 's vegi obligada a retirarse. 

La retirada s' efectua ab una continua
ció de combats, perquè 1' enemich ha des
embarcat y s' ha reforsat, obligant a la 

forsa a refugiarse a Llagostera ocupant 
tot seguit els punts estratégichs pera resis
tir r escomesa. 

Dia novó. Combat ab foch reial d 'una 
secció contra una altre. Servici de trinxe-
ras hasta que aixequen el campament res-
tablintlo a son primitiu estat. 

La població de Llagostera es defensada 
per r enemicií que aprofitant la foscor de 
la nit intentaba pendrel per sorpresa. 

El desè dia. Sortida de nostra vila ab 
marxa de maniobra dins el teatre d' ope
racions. 

Es calcula que's consumiren uns 25.600 
cartutxos. 21.500 de guerra y 4.000 de fo-
gueix. 
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Problema 
Heu acabat?—Si setiyoi 
—No pas jo -Ni jo tampoch 
—S' esperi un xich per favor 
que c'l mi me falta mol poch. 
Anem per feina, el temps passa 
Difias tu, cuaiu i' ha donat? 
— A Pau vuit—No es la mitat 
—Donchs î hi poso nou n' hi ha massa 
—Y als altres?—Cing A Quimet 
y els que faltan pel total, 
que son quatre, es natural 
que s' entreguin à n' en Met 
—Explica com ho has contat. 
—Dich: la mitat de disset 
son vuit y mitg, no es vritat? 
y has dit vuit?—El miig 1 he tret 
Perquè vostè compendnl 
que si una besta 's parteix 
al moment la mort segueix, 
y morta,., s' ha d' enterrar 
Ara anem pe', dot den Quim, 
tercera part de disset, 
sense 'Is decimals son cing 
y lo que sobra es den Met 
—Deixà la novena part 
el pare y no el resto à Met 
—No hi había jo atinat. 
Donchs el novè de disset,... 
es un sense els decimals 
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y aixis tres ne sobraran 
y... els germans s' arieglarún 
jo no vull partí animals 
Y A tú, cuant t' ha donat? 
—Vuit, cing, tres, à mi me dona 
—A mi, set, sis, quatre.—Es bona. 
j Valgam deu quin disbaratl 
—Ay, ay, ay. No veu aquesn? 
Me pega à las pantorrillas 
—AllA al lecó de rodillas 
y de cara ;'i la paret 
—Y donchs perquè m'insultaba 
—Que nó qu' ell ha comenssat 
Sou dos sants, ja m" ho pensaba. 
Tú, diet ab les mans al cap. 
Veig que feu igualment qu' ells 
(loi g^ermans) que no pogueren 
avenirse y resolgueren 
anar ;í demanar consells 
Van à buscar abogat 
que de tomo no 'n te i és 
Va allà, y en un dos per ties 
défkü r assumpto arreglat 
Els pregunta: que ha deixat 
el pare en el testament? 
Ells li ensenyan—Enterat 
Ho arreglarem al moment 
Mon cabal 1 regalo jo. 
Moltas giacias un respon, 
pensant, es una excepció 
en compte de cobrà ens don 
—Ara Pau, pren la mitai 
—La mitat de divuit? Nou 
—Tu Quim la tercera part 
—Prenentne sis ne tinch prou 
—Donchs jo 'm quedo els altres tres 
frespon en Met tot contert) 
Poch à poch, que no has entès 
lo que diu el testament? 
La novena part te deixa 
Y donchs n' agafo dos?—Si 
Y aixís per ningú hi ha queixa 
pui^ r altre m' el deixa à iní. 

R. A. 
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ÍQUÍ serà, que baix el pseudònim 
Cok, de significat tant negre, abriga una 
ànima tant blanca, y magnànima, com 
suposa '1 fet de sortir en defensa d' una 

desgraciada, à la que tots abandonen, 
inclòs aquells que s'anomenaven sos me-
llórs amichs? 

Al llegir son Comeníar/, llàgrimes de 
gratitut vessaren de mos ulls, al conside
rar que existia algun cor noble, capaç 
de compéndrer les angoixes, tortures y 
sacrificis, en mitj dels que 's ha vingut 
descorrent una vida, durant 5 anys. 

No 'm sorprèn poch ni molt la ver
sió donada per aquells qu' han atribuït 
la meva marka à 1' atrofia de mes facul
tats mentals. ^A quina altre causa habían 
d' atribuiria, si ells saben molt bé, que '1 
séu poch interès y puntualitat en els pa-
gos, ses moltes exigències tant poch 
agrahídes, junt ab els multiplicats cuida-
dos que requereix el sosteniment de la 
família, eren més que suficients per fer-
me tornar boija? jBoija! paraula que sols 
de pronunciala me fa extremir d' horror. 
Nò; no soch boija, ja que 'Is boijos no 
rahonen! Déu no ha volgut que la per
dés la rahó, perquè la meva missió en la 
terra, no ha pas acabat; encare tinch pa
re y germans que reclamen ma presen
cia y cuidados. 

De continuar en aquest poble, soste
nint una lluita tant superior à mes aba
tudes forces, hauria sigut empresa teme
rària y improductiva; després sí, qu'arri-
vat el cas de veurem sense energies y 
inútil pel trevall que de mi s' exigia, .sos 
endurits cors no haurían reparat en fer-
me marxar; y ho haurían fet, sens que 
la seva conciencia els reprotxés son mal 
fet, sens que sa mesquina intelligencia 
els digués qu' ells ne tenien la culpa. 

Serveixin, donchs, les presents rat
lles per fer constar à n' els que tant ba
rato enrahonen qu' estich en el com
plert domini de mes facultats, y à qui 
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tant generosament s' ha constituït en 
mon defensor, li prego, vegi en elles, el 
testimoni de simpatia, gratitut y consi
deració de sa affma. 

C. SAIÍKS. 

Barcelona 9 d' Octubre de 1910. 
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OFRENA 
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Un <íTan poeta, le ceri paper 
que converteix en vers tota la prosa 
y encate que i mestie no li la nosa 
de tant esciiurer 's farrt mal-bé. 

Ab ells, al ariivar & la etat viril 
s' haurà fet nom y alguna pesseta, 
si no ha de manejar la paleta 
ó sentar plaça de Guardia-Civil. 

L: A ma estimada 

Aceptes hermosa aquesta floreta?... 
L' aceptes?... No 'm matis!..? Fes-ho per favor!.. 
que '1 cant que f endresso es cant del poeta 
que per tú suspira!..., que per tú es mor!.,. 
Un jorn de deliri; am ma tremolosa 
recullo la ploma, sempre am tu pensant 
i escric eixos versos per guanyar la rosa, 
i fer-te'n ofrena, de rosa, i del canti... 
car lu n' ets la reina de tota ma vida; 
reina qu' alenta ma inspiració; 
si tu em refusaves, ma Musa marcida 
devmdría, i al hora, d' inútil ressò! 
Jo, gentil trovaire te vull coronar-te 
am corona de roses de mon cast jardí, 
i aixis coronada, pel mon passejar-te, 
que tot-hom te digui, que 'ts digna de mi! 

P. GENÍS ROSSELLÓ. 

Castell d' Aro 19-10-10 

^ 1 JÍ>Vu)i|tir ^ehd ^tt% ten*7 

Molt Sr nostre: Sentim vivament s'hagi 
agafat nostre correspondència tant per la 
punta de la espasa. Al ferho aixís, aò ckd-
chara, estàvem convençuts de que vostè era 
soci y que per lo mateix no s' ho pendría 
tant à la valenta. Los articles de vostè' ms 
agradaven moltissim; però verament eran 
llarchs per 1' espay de que disposàvem, 
ja qu' habentni dos ó tres per 1' estil, hau
ríem omplenat el periódich. 

Rebi les més corals mercès per los arti
cles enviats y disposi de 

LA lÍEnAcció. 

—Hont escriu aquest senyor 
de tant bona condició? 
No r heu pas de deixar pérdrer. 
—Senyor: es à dins «La Sembia-

Aixis no pol pas ésser 
iiusións de cap burleta, 
ni de cap Sàtir poeta 
que no fa versos, ni ré. 

TAP. 
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Al tocar la mitja nit 
al camp ahont tothom reposa 
alsant cada cual sa llosa 
s' alsa moguem gran burgit. 
Y aprofitant 1' ocasió 
després d' arreglarse 'Is ossos, 
ab sos companys d' altres fossos 
van al puesto de reunió. 
Ahont s' hi apunta ab gran afany, 
en una llista sens mida 
als que han deixat 1' altre vida 
en el curt terme d' un any. 
Al punt que sont reunits 
tota aquella ossuda gent 
nombren un per president 
que .sol ser de 'Is més aniichs 
Y dret .sobre dos companys 
per ferse per tot sentir 
fem com fan los altres anys • 
comensa a parlar aixis: 
Donchs gracias primerament 
perquè m' heu fet president. 
Saludo al mateix instant 
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als que han vingut durant 1' any. 
Y dantlos unas llissóns 
babràn sesobli^íacións: 
Hi reina aqui l'igualtat 
que vius tant heu desitjat 
No hi ha pobre n" hi ha rich. 
tothom va igualment vestit. 
No dongueu aqui à ningú 
altre tractament que tú 
No necessitem cap metje 
puig ningú pateix de '1 fetje 

' Si un os saltant s' ha trencat 
llígantlo ab un fil, curat. 
Com qu' el greix no pesa gaire 
saltant s' va molt enlaire. 
Com que no hem de menjar 
viurem sense trevallai· 
Estant de jaure cansat 
un se gira de costat. 

Si els de 1' altre mon sabían 
lo bé que estem, tots vindrian. 
Demostrem que som germans 
dantnos al moment les mans 
Y així units de bona gana 
ballarem llarga sardana. 
Sentint aquestes prraules 
qu' els hi diu lo president 
ab fustas fan com dos laulas 
ahont los inusichs van sej'ent 
Trevonise un os de la cama, 
Y una llauna à 1' altre mà 
sembla orquesta de gran fama 
per la gran fressa que f:i. 
Ab lo ruido de 1' orquesta 
y d' els ossos el tric trac 
ballant celebran la festa 
deixant d' ossos tot sembrat 
Cada cual els seus ne tria, 
y ab cuidado els va posant 
à al puesto que 'Is tenia 
antes del ball comensar. 
Uns d' altre vida comparan 
1' envidia, amor é ilusións 
grandesas, humiliacions 
que junt ab la vida acaban 
Un diu; Ola Antón, tú aquí 

—Si, si, fa cosa de dos mesos 
Aproposit, vaig tenir 
per esposa a ta...—Entesos 
[Y que n' és de falsa! iPep! 
Al casarnos me va dir: 
Si tu 't morts, no vull tenir 
altre espòs; y ab tu fan set. 
Veig qu' es vritat lo que dihuen 
al altre mon: Vesten Ton 
que '1 que queda ja 's compon, 
puig als cinch minuts ja rihuen 

—Això t' extrafla? Si cura 
del mal que va fé un cairat 
al caui-er sobre el seu cap 
A set mes potser no 's tura. 
—Y tu de que vas morir? 
—Del mateix que tenia ella 
un cairat, una costella 
me trencà estant adormit 
En una nit de tempesta 
en que el vent molt fort bufava 
fent caure el teulat deixava 
A mi mort, y ella milj llesta 
Qui es aquesta que s' acosta 
cap aquí tant decidida 
—Calla... sembla... ja faig posta 
qu' es qui vaig estimà en vida 
—Tanta estona de buscarte 
per fi 't tiovo gràcia à Deu 
iCom i' has tornat marit meu! 
—Seiii jo moit com vas portarte? 
Un any eiuer vaig plorarte 
fins que va veni el moment 
que va dirme molta gent: 
Si vols viurer has de casarte 

UN VIVENT. 
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EXEHPLE 
Hermós cadarnell tenia, 

Tri8t, presoner, engavi^t, 

Qu' ab lo besch à la veurada 

Caigué ponso en lo parany. 

No cantava, anyoradis 

Ni parava de burjac 

Per tot8 indrets de la gavia 

En busca de la llibertat. 

Un jorn, rompent los filferros 

Volà lliure, tot cantant 

Un cant de vida sublim, 

Perdentse al buyt del espay. 

Pren exemple Catalunya, 

Del cadarnell escapat. 

Recordat que foras lliure 

Y foll butxí t' engavià. 
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Creu, trevallií, enginyat, lluita, 

Ayma tas sagradas llars; 

Y quan siga la gran hora 

Rediraeixte poble esclau, 

Desfés à trossos la gavia, 

Tos cadenas y dogalls, 

Y torna à ser lo que fores 

Jove, felís, lliure, gran. 

TIT. 

Noves 

Celebrem la millora pel bon aeert que 
tingué el nostre Ajuntament, en instalar en 
el centre de la plassa de l'Indústria, dos 
grans focos que enllumanaven gran espai. 

No podria arreglarse un canalobre de 
quita y pon? 

*** 

En el Saló de Sessions de la Casa Co
munal à estat colocat el retrat del benfac-
tor D. Narcís Mundet Corominas. 

Ab ell son ja dos els que recordans del 
poble 'n que son nats, fan per ell ostenta
ció de sos sentiments filantrópichs. 

Llurs noms quedaran grabats al cor del 
poble. 

Ilabent corregut pel poble que 'n Pela-
yo Vidal de Llobatera no era '1 tal autor 
del asta de la bandera, essent aixis que 
nosaltres ho haviam assegurat, tenim obli
gació de publicar la carta-certificat del se
nyor Masvidal, director d' una fundició de 
metalls artístichs. 

— «Sapiguent que la Comisió organisa-
dora de la festa de la benedicció de la Ban
dera del cos de Sometent d' aquesta vila, 
tenia duptes sobres 1' autor del projecte y 
direcció dels trevalls en metall de dita ban-' 
dera, deeh fer constar qu' aquest fóu en 
Pelayo Vidal de Llobatera ab qui vaig en -
tendrem directament ab tot lo relacionat 
ab aquests t revalls .-De vostè affm. S. S. 
S. q. b. s. m. Francisco Masvidal.—lli ha 
un sello que diu «copiado». 

*?>^r*~ -^-^ -^^*-+Si&*- -^SíiS^·'+Sír^·^i^- -+3S^ 

Bequerrades 
En Papitu del Cine ja comensa à agra-

darnos més, donchs explica les pelicules 
ab castellà, català y ab llenguatje dels 
muts. Are 'ms consta qu' està sostinguent 
correspondència ab esperanto per doniinar-
lo y poguers'hi lluhir, si may ve '1 cas de 
que vegi algú ab estrella. 

Ja que del Cine parlem, rebin, los em-
pressaris, nostre enhora-bona pel bon gust 
en cscullir les pelicules. 

Nostres mercé| à la Societat«El Menes
tral» de Girona per sa carinyosa invitació. 

* 
* * 

Es notà una gran animació en aquesta 
vila durant 1' estada del Batalló del Regi
ment d'Asia n." 65, el qui donà ab ses con
certs nocturns, imesclat de vida à nostre 
ensupiment. 

En ocasió de trovarse aqui 'Is soldats, 
tot Llagostera parla '1 castellà. L' altre dia 
una distingida senyoreta parlaba ab un, y 
li deya: «£"« todo haheis depjtir; ]fnseguidj d'· 
haher sopado ya os toc au el ret re te*. 

* * • 

Un altre. 
Entre un soldat valencià y la mestressa 

del hostatge: 
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—Voldria ajritar patrona íaliont aniréV 
—Ay fill meu, vingui. 
Y el dugué à 1' hort. 

L'; altre dia en el mercat sentirem lïl 
següent diàlech: 

Un oficial.—A ver mastressa ;,cuànto va
len estos pares de poUosV 

La pagesa.—Sàpiga y entenga que no 
son paresy que son més joves que vostè. ,̂Ho 
sent? 

raster que casualment y ab molta tranqui-
litat passaba per el punt de referència, 
perquè, al sentir aquella esaidassada, tot 
assustat. y escorregut se les esmonyía cap 
à r estació per poguer marxar quant més 
prompte possible, à no haver sigut que, un 
que coneixia '1 personal, 11 va dir: 

No fugi tant espantat 
No tingui por, per la pell, 
Son bona gent y de pau. 
Això es fum del vi novell. 

()No li sembla, à «La Sembra» qu' es 
més lleig qu' un capellà vagi à un ball pú-
blich, que no pas que 's publiquin articles 
com els de iMare!? Are no, que no podrà 
pas dir qu' entre nois y noyes el dimoni 
està al mitj. 

* * 

Es vergonyós que siguin els de fora ca
sa els que hagin d' avisarnos y aconsellar-
nos referent à la ridícula moda de ballar 
la sardana. 

Pel bon nom d(í 1' hermosa dança els hi 
demanem 1' esmena, puig devindría cosa 
morta y donat à I' oblit. 

Sentim molt, vista la bona acullida que 
han tingut per tot el poble les tropes allot
jades, el mal comportament d' uns quants 
vehins descuidats, segurament, de que 
també sont fills de mare. 

Passant per devant d' una taberna và
rem sentir una forta discussió sobre fets po-
lítichs, ocupantèe seriosament, ó aixís ho 
semblava, dels aconteixements ocorreguts 
darrerament à Portugal. Moguts per la 
nostra natural curiositat ens aturarem à 
escoltar aquell debat, del que s' hauria dit 
que verdaderament anava à ferse la revo
lució. 

Aixís s' ho degué creure un senyor fo-

Ab motiu de la grata estada del regi
ment d' Àsia en aquet poble, el dissabte 
22, va celebrarse un espléndit ball en el 
saló Teatre del «Casino Llagosterense»; se
gona rumors, en honor de I' oficialitat del 
esmentat Regiment, resultant concorregut 
en extrem; però may dirien qui s' en em
portà r honor més gran? Unes quantes 
distingides senyoretes que ja tenien les ca
mes rovellades y aquell dia se les varen 
desrrovellar. 

Li sembla à la seriosa Sembra que la 
xorca carta que copia del «Correo Cata-
làn» es fer moralitat? 

Segueixi sembran vents que recullirà 
tempestats. 

- ^ ;«&• -^síè- -^s&- -^aB^ -^ïí^- -^.m- -^s&-«*S3^ 

Llissó de català 
Menes de paranles<—ANALOGIA 

'ò. Hi han noms de tres menes: els siü)s-
tantius, que indiquen suòstandes·,e\B adjetius, 
que indiquen acddents; y els mots ideva/s, 
que indiquen manetes de mirar les coses. Les 
tres menes de coses han exigit tres ménès 
de noms. 

Tinch un paper, gróch, ample, rodó, 
groixut. De gròch el pinto blau; d' ample '1 
'I faig estret; de rodó el faig quadrat; el 
rasco, y groixut passa à prim. Aixís el pa-
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per eslà talment transformat; li l.e cambiat 
forma, color, dimensions, tot lo que 's vèu. 
No obstant, ell es el mateix paper; cambiat tot 
allò, ell no ha cambiat; és ell mateix y no 
un altre. De manera que al paper hi ha 
part que cambia y part que no cambia, 
perquè, si cambiés tot, ja no fora '1 mateix 
paper, Lo que no cambia^ que no 'y ve'u, per
què esta dintre, ès la substància. Lo que cam-
Ina, lo defiha, lo que 's véu són els accidents. 

Fassis aquòt mateix anàlissis ab una 
taul.i, un aucell, una nena, una ciutat; y 
en tota cosa s' hi trovaràn aquestes dues 
parts: substància y accidents ó qualitats. Y no
tis que lo principal, la substància qui' és la 
cosa—ja que 'Is accidents podent serhi ó 
no serhi, no són pas la cosa,—precisament 
no 's vèu ni 's toca. No més veyém lo se
cundari, lo de fóra, els accidents, que ta
pen complértament la substància. Perxó 'n 
diem substància, del llatí sub-stare, estar sota, 
amagat, inmoble, permanent; y també ac-
ci'ients, del llatí ad-cadcre, caure sobre, so
brevenir. 

Al llegir la seva poesia tota la Redacció s' 
ha mort de fàstic. 

J^obles.—Qui tira pedretes icuidado 
ehy 

Cok.—EBtà en cartera., 
Granaire.—Aquesta grana que 'ns diu 

que no 's bona per la Sembra tampoch fà 
pel nostre gall. lis massa verda. Dónguila 
al burro. 

Calsasses.—'i^o home no, guardi 1' incòg
nit, faxi. com on Seba 'n entens? 

--frtSSr^ A N U N C I S +3;&»-

En Joan Font (cal (yhé) de la Plassa de 

r Indústria participa à sa distingida clien

tela y al públicli en general que han rebut 

tots els genres de novetat de la tamporada 

d' hivern, com gorres, velluts, mantes, 

paraigües y -m gran asortit de sederíe y 

Uaneríe. 

Tot à preus sens competència. 

CORRESPONDÈNCIA 
P. Genis Rosselló.—Mil mercès, es d' els 

nostres. L' altre queda en cartera. 
Ganasa,—Encare hi falta un cop de lli

ma. 
Mesefe.—Aquell de la bardissa 'ns anà 

millor. 

C. Sabés —Vav haberse rebut ab retràs 
no 's poquè insertar en 1' últim nombre. 

Ramonet.—Per trevalls copiats, envihils 
à la Sembra qu' els insertarà. 

Antón.—Yos,ié> 's deixa las ac/ics al tin
ter. 

Yicenteta.~K las senyoras las admetem 
aíb nom y sense. 

'Joan.—Si tant toquesim les faldillas pot 
ésser que 'na abaixerían els pantalons. 

Ros.—Ja te rahó el ditxo: konte roig y 
conegut avans mort que conegut. 

Joven.—Com més anéra menos valem. 

Acreditades màquines «Wertheim» per 

cossir y brodar. 

Màquines pera fer mitjes y tota mena de 

genres de punt. 

Construccions al) gian solidesa y per

fecció. 

Mobles luxosos pera les mateixes. 

Agulles y demés accesoris. 

Tot à preus sumament económichs. 

Ventas al contat y à plassos. 

Pera informes y pedidos dirigirse al re

presentant en aqueixa població. 

Oamilo Solirínós Oafasm 

IMP. DALMAU CARLES Y COMP.—GERONA. 


