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ptas,
»

eloqüència dels fets

Les

coses

referents

les

a

con-

tendes que

havém de sostenir els
Girona fem política, es posen

(lui a
d' aital faisó que a
passa,

veiem

ens

parlar i

a

cada dia que
obligats a

mes

escriure amb

tat i dir per

mes

clare-

lo mateix al pa pa, i

al vi vi.
I

na

volta més volera constatar

afligeix 1' esprit la batussai
estém sostenint. Deu sab amb
quina fiisansa la sosterim: emptó
també es cert que estém resolts o
no recular un
pas en la nostra ac¬
tuació, mentre hi haja qui, en front
de nosaltres, sostinga lo que 'ns
(|ue ens
que

mou a

lluitar.

El carai que seguim es de vio¬
lencia i d' estridències. Ens ho han
dit molt» amics, i es cert. Pro cal
ficsar

t Fidel Attiiílar
♦
♦

se en

la nostra

que tota

tridencia descansa

indiscutibles, fets que no hem
nosaltres, fets que

litzat pas

I 1

'—

IMECRES al

vespre la mori traidora s' emportà d" aquest mon al jove artista gironí, el

♦

X

nostre bon amic En Fidel

Aguilar.
esperançadoras qualitats i reconeguda la¬
boriositat que adornaven al malaguanyat jove li
havien conquerit un nom respectable no sols dintre
l.es

el cercle réduit de la nostra Girona, sinó fins als
cenacles que 1' art esculptóric te' a Catalunya.
Les seves produccions respiraven una ingenuitat encisadora

i totes estaven investides d'

gell tan propi i personal

que

un se¬

les feie inconfondibles

amb totes les altres.
La Veu
no

Girona que en mitg del bregar polític
descuida les manifestacions de L art, plora avui
pe

la

pèrdua del jove artista gironí qui podia donar
dies de goig a Girona la seva ciutat nadiua.
¡Que Deu misericordiós hagi acullit venigne
r ánima d'

en

Fidel

♦
♦

una

ofensa permanent

no

a certes

i determinades

actuacions.

Repetides vegades
toritat diocessana

una

ha

alta

au¬

manifestat

que el catalanisme entranya un
esprit completament oposat a les
ensenyances de 1' Iglesia.
A Girona existeix

Aguilar!'^
es

un

diari que

porta veu oficiós de la secta

talanista i que
Gerona.
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son

altres, de la eloqüència dels fets,.
volem avui anotar ne alguns, que
han de servir a no trigar gaire, de

:

:
:

als qui

rea¬

pensem com sos autors.
I precisament enamorats, nos¬

fonaments
♦
♦

es¬

demunt de féts

's

nomena

ca¬

Diario de.

LA

GIRONA

VEU DE

^

'

■

El día de Sant Pere

de 1' any

Comença

passat va celebrar se la testa de la
Uona

per a

va

afirmació capdal, qu' la oncle Janot
recull pro no fa seva perque sap que
es del difunt Itisbe de Vich i no es vol

Premsa, recullint-se diners
ella.

En cap Centre
celebrar cap

Catalanista
acte

se

envanir amb suades

hi

missió del'sacerdot

bona

pro

El Diario de Gerona
es

armonitzar»

si,

molt ben dit; Jm missió del
es armonitzar,
mai dividir,
mai enfondir abismes de separació,
mai prevaldré-'s del anònim—relatiu
fins a cert punt -per a injuriar i di¬
famar a ningú i mengs a aquells amb
qui deuria lligar-los la camunitat de
creencies: mai utilitzar la penuria de
original d' un periòdic per a conver¬

adscrit

no

ha

sigut

la bona premm.

a

Dels diners que 's
dii, de Sant Pere, se

reculliren el
n' han donat
250 pessetes al Diario de Gerona.
Diario

de

Gerona ha anunciat

repetidaffient espectacles impropis
de publicacions catòliques.

tir lo

propietari de Diario de Ge¬
rona obrant
amb Ilógica posà les
250 pessetes a disposició del senyor
Bisbe pro no retornant les sino invertint-les en la impresió de la Pas¬
toral del Prelat, quina edició es Teu
en la mateixa impremta del IHario.
La Vi-:r

dk

Giiíoxa

té

no

afegir als jets exposats.
son pro eloqüents.

Ells

escorredor de totes les baixes

en

passion^, mai dei.tar-se, portar per el
sectarisme partidista i sèr causa principalissima, concient en uns i inconcient en altres, de la profundíssima
divisió des catòlics gironins.

El

per

dels altres: "^La
es

sent/ors;
sacerdot

premm.

ni

aquest per sentar una

La missió del sacerdot

os armo¬

nitzar ¡.Ja ho crec! l'oc hi ha
nitzador mellor que

res

aquest té son
tat de

'

cor

Cristo i

no

armo-

'I sacerdot

quan

abrusat per la cari¬
el guia en les seves

altre afang que guangar
ànimes per al Cel. í'ro també es cert
que no hi ha element mes pertorbador
que'l sacerdot quan .sota la sotana s'hi
empreses

Espigoleig

gui el despit, l' em-eja i V esprit
destrucció, perque el seu mateix

a na

de

De>iprés del ensopiment dels nú¬

carácter li d,ona autoiitat i la mateixa

anteriors El Gironès de V úl¬

jnmunitat de que indignament gosa,
^el fa descarat i valent -per afrontar el

meros

tima

adquirir el
caient qu'el fen tan únic, tan especial,
tan orgue dels clergues apnsíólics i
nacionalistes integerrims
Bé es reritat que no hi han les
firmes cèlebres de il·lr. Pons, Dr.
Seny, Mn. .Salvio i altres reconegu¬
des com els tipus exemplars de la, li¬
teratura apostólica sens parió en
cap mes literatura sacerdotal, pro no
hi fan cap falta, car no hi mqncan
pas els atacs personals ni les calum¬
nies ni mengs el furgament en les vi¬
des privades dels qui per llur- sort no
forman part de la «co/i-adia».
Itessalta mes aquest reviscolament
setmana

torna

a

del veritable carácter dels

clergues

apostòlics de El Gironès (feia
.Hetmanes

en

sacerdot deu limitar

se

a

esser

ressò

d'

aquells a qui /' Esperit Sant ha
posat per a regir. Si s' aparta d' ells
comet T enorme infidelitat de conduir
als sencills
.

fide's fora. dels verdaders

viarangs».
¡Ai.có s'ha

publicat a les pàgines
degué tenir sort

amagat hipròcritament) si es

de Cl tiironés'r/./flbí

mb les afirmacions d' un
titolat
ideal d' el sa¬
la política» hi firma J/n.

tible que té a la redacció
dels clergues apostòlics,

de l'orgue
en absèn¬

cia d'en

perque

compt r i i
article que
cerdot

unes

perill.
Segueix Jln. Fuster, 'després de
repetir inspirats conceptes del malaguangat Dr. Torras i Bages, que
oidd fossen meditats per els clergues
apostòlics, atnb aquesta altre inte¬
ressant afirmació. 'Œn aquesta missió
de difondre T esperit .sobrenatural en
V individuu, en la política, d' armo¬
nitzar amb tots els elements .socials, el

.Joan I-'uster.

Jln. J·'u.der de la iiittueucia
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Camps i Arboix,

irresis¬

del

contrari,

poc

s'hauria publicat el

seu

trevall!

Si

L'i >ncle Janot li

fos permès
article serio contra els Rlergues apostòlics, no hauria fet altre
cosa que lo fet per JJn. l-'uster: enfilagarcar una seria de pensaments del
Bisbe de V'ich i tasca finida.
Diumenge, quan L'Oncle Janot

fer

va

a

un

rebre El Gironès

el reb tart i

s'el
que
ben

L'Oncle Janot.

quan el carter no
queda/ no s'en sabia avenir de
El Gironès digués paraules tan
dites. Si no hi ha hagués hagut

a' costat

encare

del

article

de J/n.

J-'uster,.

un'altra que injuriaba
ires sacerdots gironins,

i difamaba a
fins hauriem
cregut que'ls clergues apostòlics .V

havien convertit i comensaban

a

donar

fruits de penitencia.
¡'erque imireü que vol tranquilitaf
estqmpar aquestes frases últimes en el
periòdic^ d'uns .clergues apostòlics
que ha injuriat cús benemerits jesuites
de airona, de quins el sengor Ilisbe d'
acord amb tota la ciutcd n'ha fet la
mes gran apologia; qu'ha titllat de
«ccm-inclona» Vensengansa que's dona
per les abnegades nionjes del Bisbat;
que ha acusat del de crim Gesa patria
al Apostolat de l'Oració» i al l'relat
que estci per demunt d'ell; que ha
ridiculitzat

a

la

.Junta

de la

Dona

per quina, el Sr. liisbe ha
tingut frases d'elogi; (¡ue ha atacat
indignament a un ilTu.stre escriptor,

l'remsa,

censor

del

diari

Girona, nomenat

tradicionalista

per

de

el l'relat i etc.,

etc., etc...

perque difícilment
rieni la tela en aquest

acaba-

ramk

Seria curiós saber

(¡u

entenen

càls

a

clergues apostòlics per a «es,ser
ressò d'aquells a qui l'Esperit Sant ha
po.ssat per regir.» ¡Pobre Dr. Jlas si
s'hagués de refiar dels clergues de El
Gironc'S. Ja estaria ben plan.mda la
evangelització de la D'iócessis.
Els apòstols eran tot suavitat i
amor. No. haurien
pas regenerat el
mon si haguessin gastat el mal
genit,
el sectarisme i el despit que gasten els
clergues de Girona profanadors del.
arof apostòlics que a si matei.ros J
_

han atribuit.
Lb >xclk J.wot

LA

nálitat,

Perque podem e(|UÍvocar-nos
sense voler, pro mai sostindrém la
equivocació quan s'ens provi la
mostra

errada, puidiquem avui les

ratlles que ens
del Sindicat

envia el conciliari

Agricol de Torroella,

nostra bon amic Mn. Marti

L'Oncle- Janot, que

na.

de

enterat

afers

lo

que

toxToellencs,

dirá la

està

mes

sembla, dels

duptem hi

no

aclaració de lo que

seva en

ho necessiti i

Quinta¬

en

afirmació de lo (|ue

sigui cert.
I amb aixó La Vkt

cumpleix amb el

seu

dk

Gtiwona

deure d'im¬

parcialitat.

a

la

de

GirioxA

Molt senyor meu

í de ma mes
distingida consideració: Li supli¬
co, per a'l bon nom d'el Sindicat de
Torroella de Montgrí, (ju'es-digni
publicar en lo periodic de sa digne
direcció les adjuntes ratlles, de lo
que li quedarem fondament agi'aits
donant-li per. avant--les mes expre¬
gracies.
Marti

s.

Quintana,

s.

pvre.

disgust hem llegit l'article

qu'en la secció Espiyoleig de i'ultira
número d'el seu periodic publicà L'
De totes les

seves

afirmacions,

lo mes podrien esser supò¬
sits, solsament dues en diu de vriqu'el Sindicat de Torroella fou
confessionalment

i

qu'

en

Camps i alguns catalanistes ban
es

en

lo Sindicat; tot lo demés

completament equivocat, equi¬

vocació
nera

qu'ha falsejat de tal

ma¬

l'opinió sobre l'estat d'el Sin¬

dicat,

que

vulgarment

com

tit campanes

i

posa'l seu nom en

una

situació beu poc honorosa.
El Sindicat

no

ha

perdut res
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als socis d'el

general. Aquesta
dintre'I

donar compte
i

estat

marcha d'el

en

dita reunió no's trac¬

de lo

qu'iiidica L'Oncle Ja¬

diu, qu'ha

sen¬

not, i ni tant sols s'hi había pensat

sur¬

perque

ten.

ningú podia sospitar

que

cap cervell barrinés el motiu

Els articles

à'Emporión que tant
li lian cridat l'atenció, no's referei¬
xen a altra cosa qu'a la reforma
d'un article d el Reglament, que no
'11 Camps, com a n'ell li sembla,
sinó'ls mateixos fundadors

qu'els fundadors

puig

p(m a
el

i-es

que

sab d'ahont

es

no

el supo¬

els anys

tots

de Janer per a

mes

tà de

qu'ha llegit, li ha sueceit,

qu'nmú

cregueren necesa¬

obtenir la aprobació legal d'

Reglament; de

reforma,

qu'ha
interpretat dit Senyor.
L'esperit confessional, no que¬
dà, per lo tant, esmicolat, ni's veu
en

lloc que

manera

que

la

fan referencia dits

a que

la tendencia prescindint

hagi triomfat.

^'Conseqüències? Totes les qu'el
llegidor haigi pogut treurer serán
equivocades
en

perque

Crec complert mon
procurar,

si be

llençada

deber,

en

d'el tot, per

que no

especie sempre
queda algom, dissipar lo mal

que
en

fundades

son

supòsits completament erronis.

obstacle, dit article,

era

una

articles,

no es

que

concepte qu'ls llegidors se hauran

data ja

d'el origen d'el Sindicat,

pogut formar d'el Sindicat Agricol

amb la sola

d'are,

no,

sinó

circunstancia de que

dita reforma iiabia

guda per la vila i

de Torroella amb greu

sigut descone¬

el bon

i lo que

de les

comarca

nom

encar

d'els

vetllar per

socis;

ni cap
ni

lo

per

que

ni'en Camps

catalanista han redimit

ho han tantsols intentat

semblave

com

res

may

L'Oncle Janot.

a

també aclarir el
ritat

petit criteri,

també,

obligat

a

marxa

d'el

que

no

Norte

que

vetllar

a

qui

per

a

Sindicat, de

Junta,

persones

deixen,

que,

la

la

aixó, de
integritat

per

puresa e

de les obres

catòliques, i d'el que
Conciliari no pot
permetrer que s'escampin falses
firme que com a

notes

en

descrèdit de l'acció social

catòlica de Torroella.
Li

donc, Sr. Director, les gracies

de tot cuant fassi per a
en

bon terreny

M.

Torroella de

fer quedar

el nostre bon

qui esta
la bona

mateixa

nom.

Q. PVHE.

Montgrí, Febrer-l!U7

manera

fou el corresponsal á'El

qúi'n protestà

ants be ell fou

de

es

ja cuida de protés¬

lo mateix acte

tame en

pero,

no

perjudici d'

Formin part de

que no

mateixa,

qu'el senyor Valls desbarrà

i amb molt
cert

agricol, cal
concepte: Es ve¬

de la

honorables

Camps i companyia, es fer
pi'iblic lo que tant sols era conegut
en

Referent al curset

que tot

entrat

suc-

Janot, ha si¬

celebra

se

es

l'autor d'el article, el fi

sar,

Sindicat, i

Janot.

creat

dignitat, i lo qu'ha

per

infundat

motivà la Reunió

gut qu'ha interpretat malament els

fan

Son affm.

tat:

al).,

Xo menys

articles

ria

< >ncle

g.

algom men de ¡-ttades lo feren
complètement confessional, reforma

" ^

Sr. Director de L\ Vi-.r

Amb

qui vetlla,

n'el tal L'Qnde

a

confessio-

suadex i

îîs

sivos

hi ha

>

i)

ha sigut redimit, com
l'autor d'el article, doncs

seva

ceit

seva

•

no

súpose
encar

UÍRONA

DE

absolutament de la

iReiiùtit

•

VEU

no

solsament,

qui, amb avineneia

haguere deixat d'acudir

la prempsa,

s'ena feu ressò desde

les columnes á'El Norte.

LA

VEU

SE

A la "Editorial

ixes, T,_ a
Font de

GIRONA

es

ven;

Gerundense", Fre¬

n'el Kiosko de la Prensa,

Fedre, i en la Llibreria de 1%

viuda i fill de J.

Franquet.

4

LA VEU DE GIRONA

SECCIÓ
PIRENE

ARTÍSTICA

AMUNT...

Pregaria a Sant Ántoiii
Ltençau. gloriós Sant.

DlLECTl'SSIM P. JOAQUIM MACIÀ

AL MEU

LEMA: «Un
cap a

una mirada
Europa fiagel'tada:
mirau quins tolts de sang per una poma.,
per un retall d' tionor. per un no-re!
Rojos de sang sos rius la França té.
L' antic angle's reialme se desploma
protectora a i"

desig nit i dia m" asperona
les cimes on reposa'l cel.»

(Verdaguer).
Ai peu

d' eixa montanya, sant temple de la patria, 1' ánima quin daiit!;
amunt, amunt!, mormola, fins assolir la cima, graó de I' Infinit;
fins que amb la dextra puga tocar la volta blava, tot bategant el pit!

i 'Is

mars no

1' obeeixen. Du dol Roma.

Russia, de braus fills

prodiga, esdevé
mig solitaria. D' Àustria i Alemanya
los héroes morts

¡Amunt! fins rabejar-me en onades d' armonía; fins el regne trobar
de llum i poesia que en eixos cims altívols un dia Déu posà
jjer

endolcir la

pena

dels

cors

anyoradiços

que

sens

nombre són.

1

Es—

[panya
davall

sos

i cega no

peus

la

olterta té la fossa
i tant grossa!

veu... sent

al cel volen pujar.
La

¡Amunt! vull altes cimes, d'eternes testes blanques, de fons i vents breçol;
vull espai, llum, cel, aire, tot, tot en abundancia; vull foll llucar lo sol
mentres majestuoses les àguiles emprenen allá d' enllà son vol.

suspirada

pau.

gloriós Sant.
radiant.

brilli al cel europeu ben

L' liora

sacra

A 1' hora

iAmunt!, ferma anyorança

esperit abruma; lo món malvat de fel
¡amunt fins les altures! alt s' ouen del cel

tan sols la vida amara,

angèliques canturies

que

mon

als llavis són

mes

dolces que'ls regalims de triel,

jAmunt! que allí la flaira d' eterna primavera gureix els malalts cors;
allí

col·loqui 's desgrana amb les estrelles i granen els amors
àngels que'l món al oblit llençan ses penes i dolors...

suau

dels homens amb els

¡Amunt, amunt! que porto ja en plena jovenesa lo cor ben malaltiç,
soc per la pena, la vida m' és amarga, copsant un sol somrís
dels querubins i estrelles, florirà en mi la ditxa, de nou seré feliç...

en que 1 sol guaita en f horitzó
desplegant 1' auri llenç de sa bandera

1' ara de Natura riallera,
les fibres vibren de la creació...
Un himne ardent, qui s' alça plé d' oló,
solca 1 mar vast de la visible esfera,
i estels enllà, deixant mil móns enrera,
corre a esfumar-se als peus del Creado.—
Es 1' oració que férvida Natura
ran

exhala,

a

Fra Franciïsc Ricart, o.tj', m.

transit

Lo
I amb eix

desig fent via. Pirene! vull guanyar-la ta cima més pujant,
fa cima que domina la catalana terra de vida exuberant;
¡amunt!, mon esperit canta, i amunt, amunt voleja, fervent, tot delirant. .!

dolls vessant 1' agraïment...

és 1' himne gegantí que pel cel sura
lot embaumai d' un deix d' «anyorament»després del cor de 1' home-creatura
car se li esfullá als dits lo firmament.

(La

pitxer esquerdat
vase

Del

batega, la flama del Poeta lo front abrusa ardent,
J' inspiració 's deixonda mirant tota ardorosa lo blau del firmament...
i de la llengua brolla la santa, la féconda paraula del Vident;
cor

poeta

francés

Sully t^rudhomme;
Lo bell

Adalt el

brisé)
pitxê

on

lo nard

se mor

D'un colp de vano és esquerdat:
Peró tant lleu fou la ferida.

Que ni

un

suspir llença al trencà's.

Mes l'invisible esquerda avança.

Tindré per trone on Helius, a I' hora del crepuscle, reclina moribond

gegantina; un cel florit per tàlem; i per califa '1 món:
col'loquiaré amb Selene la regina, i en càntics esdevindré fécond
sa lesta

Enlaire,

cor,

F».

Joaquim Balañá Macip

Amb dent aguda i porfiada
La volta ha dat al pitxer blau.

..

enlaire!...

Alé, Senyor, no 'm manca; quan bategant
arriba al cim, doneu-me de 1' aquiló 1' empenta; camí de 1' infinit,
volaré majestàtic radiant com nou Elías, fins veuré'ns fit a fit.

Serra que serra'l lleu cristall,

el pit

L'aigua n'ha eixida gota a gota.
La set corseca'l llángid nard.
Ningú del greu tort se n'adona...
Ah. no'l toqueu, que és esquerdat!
Aixís també la mà que un aima

El

cor

esquerda amb desenganys.
cor de rompre...

Després s'acaba'l
o.

f.

m.

El Amor és

mon

assedegat!

Balaguer, col·legi-choristat.
Premiada amb accèssit
Moral Gerundense.

a

la «Viola d' Or»

en

els jocs Florals
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organitzats pel Centre

Triomfal, intacte als ulls redóla,
Pcró en son fons raia la sang
Per l'ampla esquerda que'l mossega.
Ah. no'l toqueu, que és esquerdat!

LA

VEU DE GIRONA

les daurades
que moren

Seguint la scAa costiuu iiivetei'ada El Oiroiiés de la
setiiiana passada injuriava grollerament a tres digníssims
sacerdots per suposar-los amics nostres, am h paraules
(jue sens dnptc deurà explicar devant dels tribmials.^
Amb tota la seva reflnada malicia, desju'cs de les inju¬
ries, ens emplassaven a un plebiscit entre els clergues
del Bisbat «respecte a^pii reconeixien major solvència»
si als (ien/ne.s ((positólir-s o als capellans de la Editorial dcrandensò'.,

f acaba dient

El (¡rironés

«Esperém... sentats

vinyes, lliupenjois beneits de raims,
redreesen i els Pàmpols camvíen
verd esmeragda per un roig sie¬

se

el

dels

de reflexes metálics.

na

L'alegria del viure s'es esvaï¬
Les aus emigradores
fugen
lleugeres a cercar els paissos del
da.

mig dia sadollats de llum i de calor
despullant a les pletes dels seus
millors encants. Els primers vents,

la

L' endemà mateix d' aquest repte descarat LA VEU
BE (xlRONA aceidava T emplassament d' El Uironés».
Doncs be:

Malgrat el temps passat i haver sortit nu
número del orgue dels clrri/acs apo.dólics, aneare es r hora
que no han tirat avant lo per ells proposat.
;Es <(ué han vist els perills de la seva desbocada actitut 0 tenen la mala intenció de <pie els seus llegidors cre¬
guin (|ue encare ('.sporen la nostra resposta?
Trilli els (■Icrijiic.s apo.sió/ic.s.

rastrolls
sots la pu-

son

poc

Les sarments de les
l'es

dels

'-Hi ^

a

nyenta relia.

al fer

.

espigues,

poc

caurer

les fulles

malaltisses

arbres, musiten el preludi de

can<;ó d'hivern. Els alts cimals

de la

serra

guarneixen

sa

blanca

corona.

La

fontana, l'alcgroïa fontana
regalima fils d'argent, rondina
una tonada
nostálgica Com la dels
infeliços desterrats en les fredes
planuries siberianes.
I el poble, el poblet de casetes
blanques que descansa en l'alta
montanya per viure propet del cel,
que

tot s'ha estremit de dolor.

•IIM
Arrfeu s'escolten 'els delectosoi

^Juadrets camperols

ritmes de

Primavera
i/Abril
Jiel

es

arribat

exuberant de

com

un

vila, amb

an-

ses

Jornades lluminoses, d'aubades nacarines i capvespres d'or. Natura
s'es tota extremida de goig i s'es

encatiiada amb

dors coraençan a

obrir

ses

belles

coroles i embaumen

l'espai amb
sentors exquisides.
EU insectes,
sortint de ses presons d'hivern,vo¬
len afanyosos de tior en tior a savorir el dolçissim rou que brolla
dels nectaris.

La blanca

neu

que

als cimals de la
s'es l'osa al bes del sol des¬

servia de caputxa
serra,

llàgrimes que s'escorren
pels reguerols que baixan a les clo¬
tes. Les aus emigradores, les in¬
quietes orenetes, retornen anima¬
des del migdia a armonit/.ar les
pletes amb ses capritxoses volades
fent-se

amb l'Abril de diades blaves

en

i els seus monoritmics cants.

com

les il·lusions d'una nina

impúber, i
l'esguart d'unes
pupiles d'enamorat.
lluminoses

com

Tardor

millors

gales.
Un vert tapi(; ailomltra les planes
i les vessants de montan^'a. Les
ses

l'alegria del viure. Tot
desig, tot és amor, tot és vida
leconda. La primavera es arribada

és

Es arribada la tardor, iloriren

les jornades
entussiasme

d'istiu, ardentes com
de primers amors i

naixeren les diades tristes i esllan-

g

lides,

com

una

vida

Les

esplendentes aubades esti¬
vals, tornaren grises i boiroses.
Les postes, amb sos crepuscles de
grana i de topaci, devingueren pálides i s'impregnaren de suas me¬
langies. Les nits, llargues, in acabables, al estotjar en son negre
mantell als homes i les coses, des¬
pertaren anyorances i inl'uudiren
desconsols.

planes han perdut la seva
animació. Les feixes on onejaven
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Les disfresses de Carnaval
l'i'ts iiosfrea I'dfyorx,
Vasxen íxdinlrei-x
I 'na colla d' Homes
i¡itc

/loiicn cureta.

J'clr iioatre.i carrerx,
( 'rcucii

crldaiicrx

,

Eln
Jo

únics, els boiis, and> roba bcslrcla.
o.i c/.sf;l(/narc

Al.t

t/iic ainai/acii sa cara cii</ani/o~

(itatn

ran

jicl

carrc
***

sense espe¬

rances.

Les

Bipis setmanals

I

n c.s- an

.icnuo
Molt sanf i mol bo,

(Jac

n'cls ¡c.inifc.'! ¡lorta

a

7 (/nan nn ne /tassa
Era coni/ret/tmi,
I

})ots.<' el

I

are

nn

odi lumens..

clast/ncja les dens.

mes ¡/ran.
n' ha fnt/H, com.

l'el nnic matin t/ne
yo 7

Qnan

raren

d' ait/na calenta,
at/nells ¡¡/ent dolenta',
rotar

¡tresentá,
I /tassa el seni/ò
El ¡/ran home bó
i.2ne din qne no rol /ter /talria
l'er

nn

se

home sant ;i a tothom

l'Es/mn¡/at
en¡/at>//a!
a

LA VKU DE GIRONA

6

/^' dlfrc

('.V tm

lilit

qii'i·ll ii'

J^cr

/'rr i-ri'iiri' als riu's

Cil

aqueski ciiikil,
Si'i/oiis li ha iudirut
¡láliiY tufelk que le i/raiis

del i-oiih',
l's un

[l'Olllll'

Amli

.loan

i

\'icens,

la secció 2.''': i les nenes
Rosita Moró, Anita Sampere i
.losefina Caretas, de la secció
1.": Rosaura Terrades, IMaría

de

Di'

/>' eiisd que VEscula que,
.S" halda cn-af,

Albert

nest

Qi(f s' eus lia ri'slif
Aiiih mis oniami'iifs qui' un siui

des/iris
d'Arts i d'u/ieis,

Comas, Maria \'idal, Lluisa
Raidó, Antonia (iomis i xMaría
Fita, de la 2.".

aquella D/reeeiá
<¿ue taiil li ¡a-ometia !'■ Home, lió.

Dei-cantdo sense

1

escnlor que

es un

la distribució
premis es farà solemne¬
ment el diumenge dia is de

(fve

va

mes

prò¬

tindrà lloc a Rarla boda del nostre bon

xims d'Abril
celona

Sens dir-se prevere.

lo

de Mars o

—A darrers

ca/ielld,
's va firmar

amic En

Fa d'home virtuós
es

Josep Ayats amb 1'
senyoreta
l'ona.
Rarcelona van cele¬

hermosa i viiduosa

hiliùs

pels carrers de nostra i nm orla I,
lluscaiif el fer mal
r
Al pobre d' aquell
Ijiie no vol /leiisar com diu que

[pensa ell.
HA.M

Na .loseiina Ristol, de
—A

brar-se cl

prop-passat dissap-

funerals per el descans de
la Sra. D." Assumció Sariol

te

fou germana política del
de Redacció de EI Xortc,
.loaquim Font i Fargas, al

que
cap
1).

qui testimoniem el

Noticiari

—En
cats per

Lü

Se<-ci<>

<r Ksfiiilin

del

Moral Corundense-^
celebrar diumeno-e. passat

-Centro
va

el concurs anunciat de lectura
entre nois i noies de les esco¬
les.
L'acte va tenir un com¬

plert èxit. Hi concorregueren
lectors. El .lurat el forma¬
ren

els Srs.

D." Dolors

1). Alanel Jbars,
llaliarda, D. .foa-

quím Font, D.
D. l'ere

Costa.

Komul Riera i

Obtingueren els

premis els

Joan Mascaró, ,Tosep M.
Ciará i Narcís Rera, de la sec¬
ció 1.": .Salvador Ferrer, Er¬

nens

i Rosell

Rambla Alvarez, 2.—Gkiíox.v
I GRAN ASSORTIT;GRAN XIC

dels

vesfil de

I'ns dies eiireia.

I

^

»

iMars.
va

5 Falcó

Semilla que

fum s' ha foniaf.

I'll ferrer

J Sombrerería i fábrica de gorras

favor

pósam.

dels

5I casa
maresma {
ABEURADORS GIRONA |
;

P
i

or.VXTS IXJUL·LOlíAlíLES
K-Kl·l.ENDIT ASSORTIT EX

J

PELLS

^
^

J

BISUTERIA

J ïl YODO-TÁNIC-FOSFATAT Î
Ídr. saÍSreraÍ
I

f

FARMACIA:

P Plassa

Constitució, 4.-GIRONA P

pei'judi-

els aigats de Palamós,
les Escoles Nor¬

els alumnes de

mals feren el

dissapte una cap-

netes,

setea

i l'Associació de

organitza el dilluns
funció al Teatre Principal

Periodistes
una

IS a

piiblica recvdlint ROd pe¬

tiria

a càrrec

La A'eu de (xiroiia,
cada

que

que donará dret alsuscritors a valiosos obse¬

quis que detallarem
tunament.

pessetes.

donará
les 7, una

—Al Centre IMoral,

avui, dissapte, a
conferencia el professor del
(irupo Escolar D. .losep Jun¬
quera.

donà l'altre dissap¬
Vila, fou
molt aplau^da.
La que

te el

jove D. Jaume

"Los Cuentos
PER
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insertará
cupó i

un

prima

Ca¬
produí 900

de la companyia

sals-Cazorla

setmana

opor¬

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I
I
J

♦

|♦
I Ciipó-prima N " 15 J J
Î VALIOSOS OBSEQUIS | I
♦ ♦
♦ LA VEU DE

GIRONA

♦

del Sábado"
m JOAN

OOMIS LLAMBIAS

LA VEU DE GIRONA

Rebudes les novetats de la

11

'

temporada,

econòmics.

FORMES DE ULTIMA CREACIÓ

-

ESPECIALITAT A LA MIDE
^O.

envejables i una voluntat re¬
coneguda».
Ai.xó está clar que ja bo dirán
els diputats provincials que resul¬
tin elegits, pro mentres tant 1' en¬
sabonada ningú la priva.

amiga nostra ens
d'enqá cfue el Diario
l'ou obsequiat amb el do¬

Uiia persona
fa notar que

natiu de la Festa de la Premsa

Ca¬

tólica, ni el Diario ni El Gironès
han ridiculitzat a la .lunta Diocede

cesana

de les

avans

Bona
seves

Premsa, objecte
continuades dia¬

tribes.

amiga ens pregunta
si pot baver lii i-eiació entre una
cosa i altra, com n'hi havia amb

Arrií ¡a

Diputació i 's calla 1' anada
del Sr. Bisbe i del "Gobernador, els
qui hi deixaren una forta quanti¬

de la

tat de llur butxaca.

pebcibia el seu director
propietari en temps no llunyà.
<.Qué hi diuen els llegidors de

LA Yiu ?

Cada dia

ens

de que l'orgue dels clergues
lics- acabará convertit en

ronès

Dominical»

platets El Gi¬
i el Diario varen anunciar un
de bombo i

espléndido banquete celebrat per la
damant «.luventut
Regionalista»
en commemoració del cap d'any de
la

seva

de les

«Fulla

Quan esperàvem llegir el (p'cin
concurrents i el elocuen-

tisimo discurso del

'ruanas, trovem que ni'l

Diario ni

injuria, ni cap calumnia, ni
atac personal a amics nostres.

Ara

no

més faltará una

petita

empenta i... ¡plet guanyat!
¡Ah!... i si'ls hi falta un cop de
a

cál

seu

pare

i padrí el Diario

els enterarán de la manera

el tribunal militar a
fets del l'.J d'

Agost passat.
Pro..., ¿no haviem quedat que
tot estava curat.

El airones tornés
amb alló de la «Giro¬
na menys preuada».
1 podria resseiitir-se'n la próxi¬
ma campanya electoral.
.Sentiríem que

a

agafar

por

un

Retallém

«Inmediatamente se rezó una

altar de la
el que admiramos un
hermoso crucifijo labrado en pie¬
dra, rerdadera obra de arte, que fué
amenizada por un se,xteto que inter¬
pretó trozos escogidos de música
.adecuada al acto, de un modo ma¬
¡Quina

apostòlics

Al li i al cap qui l'a un cove fa
cistell i les mateixes cames que

per el
d' art!

l'últim número diu que te

iniciatives i dots de govern
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al fer amenitzar

sextet, una verdadera obra

fet al Diario membre de la

català!

tributa cada bombo al

lles.

gracia ens ha fet la

idem de Heraldo

parròquies,
¡Ara rai que .i.v fan els cartells

president de
la Diputació, germà de Mn. Salva¬
dor Riera, que fa caure de espat¬

en

gistral».

El Xorte del dimars darrer va

nical» de les

L'orgue dels clergues

el elegante

en

cárcel,

Bona Prensa, per ell tan escarnida
poden fer al Gironès «Fulla Domi¬

en

del confrare Heraldo

de Gerona:

d'obte¬

nir-lo.

han

¿Qué ha passat":'

En

sigut pro¬

consecuencia dels

misa

cap

presidente seíior

El Gironès en diuen res.

«unes

la llibertat!

Varis ciutadans han
cessats per

parròquies de

cap

mà

constitució.

número de

(

I... ¡visca

apostò¬

Al últim número no hi hem vist
so

les seves idees Ir-spa-

convencém més

Girona.

A

Guerra» per
nófíles.

Diario i un c.inon

mesal que

i

alguna cosa s' ha de veure
en Riera es de la familia.

En
que

mandant d'Estat Major «Armando

tant el sectarisme dels

clergues apostòlics que posen amb
tots els pels i senyals 1' anada d'en
Riera a Palamós a portar diners

La persona

certs silencis del

a

^rMIEfLOIV^

»

»

»

ben

de Gerona

a preus

publicar

un

errors

Catalunya, que ve donant
Escolar. Dit article ha
sigut molt comentat, i s' espera la
resposta que hi donará el coafetoria de
en

deposat de
l'Escola Supe-.

El Govern lliberal lia
la seva Cátedra^ a
rior de

Guerra, ai distinguit co¬

article posant en solfa

històrics que el doctor
Pou ha comès en les lliçons á' His¬
els

el Grop

reuciant.

8

LA

VEi:

DE
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LA VEÜ DE GffiONA
Redacció i Administració: Progrés
PREUS 1)E SUSCRIFCIÓ: Trimestre, 2'00 ptas.
Ull any,

ptas.

Cura radical de las

- -

J'errool C'apdch'rro, de GO años, viudo,
labrador, <lc Bordils, a ios IS' años de her¬
niado, curado en 11 días: vive callé Huer¬

hija de Mig'uel y Asunción, de Salt, calle

openicióii

Bosch, número 10, 1.°, curado en 20 dias.

{quebraduras, trencaduras, roturas, rela¬
jaciones) eon ei Braguero o Vendaje
CURATIVO (sin hierros ni aeeròs). Este
aparato es EL UEJOR DEL MUNDO y
«1 más cómodo que se conoce: no pesa ni
abulta y cura el 90 por ciento y a loe
niños a todos, sin excepción.
Cuando

no cora

reduce dicha afección

pequeüez por antigua y volumi¬
que sea.
No molesta para dedicarse a toda clase
de trabajo y ejercicios, ni precisa quitár¬
selo para acostarse, es lavable y de larga
duración. Su presión es gradual, a volun¬
tad del que lo usa y siempre mayor que
la que se puede obtener con los aparatos
de hierro o acero.
Este aparato se construye expresamen¬
te a la medida, siendo indispensable la
a

una

nosa

presentación personal de los interesados.

Relación de algunos de ios
curados

en

esta

Semestre, 3^50 ptas.

--

Número solt, 010 ptas.

tas, niim. I.'i.
Carmen Gelada Talleda, de 8 meses,

sin

7, pral.

Jaime U(ca Dalpecli, de G aüos y me¬
dio, iiijo de Miguel y Emilia, de la calle

Cataluña, ntirnero 1, 4.'' compañía, Juan
Palahi, de 25 años, natural de Bordils,
licenciado de Melilla, a consecuencia de
una hernia (trencadura), ha sido curado
en 14 dias y actualmente trabaja en la
fábrica de ladrillos del^eñor Fàbregas de
dicho pttehlo. Su domicilio, carretera

Nueva, casà Sinto.

de la

Para que el público no confun¬
da mis anuncios con otros de ven¬

dias.

res,

Reconocidos por el señor mé¬
dico don Antonio Casellas, de Ul¬
tramort y Rupia:

siempre

Princesa, mimero 70, de Salt, (Es
partería), herniado de la ingle derecha
desde la edad de á meses, curado en 34

Salvio Marull Poch, de 12 años, hijo
de Juan y Ana, labradores, de Ultramort,
herniado de la ingle derecha, desde pe¬

queño, curado

en

40 dias.

Salvio Bahi, de 39 años, casado, labra¬

dor, de Ultramort, herniado de la ingle
izquierda hacía 2 años y medio; curado en
dos meses y medio.

Recoijocidos
co

don

por el señor médi¬
Narciso Vila Sabater, de

Salt:
El soldado del batallón cazadores de

provincia

dedores, proveedores y revendedo¬
hago presente que en ellos

van consignados los nom¬
bres de algunos de los curados y
reconocidos por los médicos.
Mucho

ojo y no dejarse sorpren¬
der, equivocándose de casa.
A. M. TOLEDANO, ortopédicoconstructor del Vendaje curativo,
no va a ningún
mercado, ni tiene
viajantes, teniendo, por lo tanto,
abierto su
despacho todos los
dias, menos los jueves, en la calle
de Sta. Eugenia, 14, 2 ", en frente
de la Sucursal-Fábrica
bones Barangé.

de los Ja¬

Reconocido como curado por
D. E. Mont, médico do Fornells y

Aiguaviva.

L·a Cren Roja
Farmacia-Ortop edia-Perfumeria

Juan Planas
de Narciso y
en casa

Masjuán, de G meses, hijo
Lucia, de Aiguaviva. Vive

'"can Pon". Estaba herniado des¬

de la edad de

un

mes,

siendo curado

en

i>4 días.

F. DE A. ROCA

Reconocido por

tús

el señor Estar(Médico de San Estelian de

Eás):
Jaime Solá

De.splaus, de 2 anos y
meses <le edad, hijo de José y Magdalena,
(labradores) herniado desde pequeñito,
curado

en

2G dias.

Especialitat i
XES

VENTRALS.

sucursal.

Reconocidos como curados por
el señor médico don José Vila, re¬
sidente en Salt:
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grans
Xo

Unie Gabinet

existències

vos

deixen

en

BRAGUERS, FAI¬

sorpendrer.

No tinc cap

Ortopèdic de la

PLAÇA DEL OLL-GIRONA

