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LA

VEU

DE

GIRONA

Jesús rentant els peus als Apostols

ESCENES AL VIU

—

Dissapte Sant
—Quina mala
avui. Encare

no

a

Plassa

he fet

ei

que no

faig

ja ha passat ei
-gre. Avui ja 's pot fer de gras.

ma-

—Amb els

—No pas tothom ho pot fer-ho.
Les butxaques están magres.

—Ai, ja tens raó Pepa. No se
pas quan acabará aquesta ditxosa
çucrra.
—Tantes

vegades

que ens

pro

no

t' hi

fiquis,

—Desvergonyida: més valdria
que paguessis el que deus.
—(Indecenta!...
—;Brutall!...

han
—¿A quant vent els pèsols, Lo¬

aquestos aleínanyots,

el dimoni al

meus

poca-vergonya.

are, are, are...

sembla que tenen

els

teus.

«osíaf.
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mes a

Escoi'

mi.

nen a

vint-i-dos rals 1' arroba.

—jValgam Deu! Aviat

no po¬

drem menjar...

—ja te raó; tot s' apuja.
—¿També venen d' Alemanial·^
els pèsols?
—No ho se pas, senyora Esco¬
lástica; pro hem de ballar ai só que
toquen.
—Be; vaja: pésime'n tres
per r arròs...

ens

unses

—(Trieu i remeneu! A vint
la taronja
valenciana.

tims

cèn¬

|A

vint!...

la?

seu

senyora

—¡Que diu gata dels frares!
—Cregui: A Barcelona els ve¬

pas com tu

perque no tens

—En tinc de sobres per tu i

—I aixó que

—Si;

no

hi has anat

roba.

puesto.

du

lástica; ja 'm costen

—(Aií jMireus la beiata! Deus
a seguir muniments per¬
qué 't veiesen la faldilla negra.
—Si noia;

penso

per pagar

de dir.

haber anat

he tocat estrena.

—Ja tens rahó Lola. Me
que encare no

hi ha

maror que

—No puc pas,

jAve Maria Puríssima! Qui¬

nes coses

—A vint,tque son

molt tendres.
—¿1 dos trenta-cinc, no?

—Ta-ta-rit! Sardina fresca, a 55

LA VEU DE DIRONA

cèntims; sureil, a 80; anguila, a 40;
llagosta, a 5 pessetes; llus, a pes¬
seta i vint-i-cinc cèntims

kilooo...

—¡Tira peixet, Manel! ¡Quins
preus amb tot i no ser magre!
—Diu que '1 mal temps d' aquets
dies

ha deixat sortir

no

a

pescar.

—¡Oh!... el llus del Cantàbric

Cadaqués.

que pesquen a

—Les
mana

llagostes que fa una set¬
la geladora...

qus son a

cistell

seu

a

coll. Hasta

—Está clar! Aixós

He palpat

perjudi¬

quedat convertida

els

procediments jacobins

la
i
en

Catedral ha

regionalisme— i m'he

esgarrifát al

pensar

un

■—Be

r

apujaran

cristiana: ho fan per
la gent.

—No;

are se

Santa
enlleminar a
prou.

n' ha posat un' al¬

—Pro... ¿i
caballs?

quan

s'acabin els

lllgiosa, está

per

de

o

els tallants dels carnicers.

han

xalla

amb
es

la

guerra

latas

de

La quit¬

petroli...

La

imponent.

S' ha acabat la

Nostre

—Primer s' acabará

Senyor

Quaresma. Deu
ha ressucitat!...

república

Sr. Romero...
Àixó no 's pot aguantar. Cada qual
que s' estigui al puesto que li se¬

nyalin...
—¿ Qué pasa?
—Aquesta pagesa que perque
paga cinc cèntims, ja es pensa que
pot correr toda la plassa amb el

plegar i endressar
la Sqla i la Pepa,
ja reconciliades, arreglen les coses
i paneres,

de la guerra.
Papet

tan interesa a|

convingut

i fermesa

no s

ni tan

la qüestió

poble, la

s'en ha

que

ca¬

la falta de claretat

determinar la qüestió

en

un

no

dir las

signe de incredulitat

CASA MARESMA I

coses com son,

tirant. Ja

«Acabi

:

en

Aquesta situació de fer embuts

Poní-

del

que

vergonyosa.

i

n'hi

a

aquest

catalanisme

o

no

pot

prOn»...

regionalisme,

nacionalisme, toi

formes externes / vuit de dins...»

GIRONA

J, Pella

guant.s 1nmillürai4les

f.xl'lexdit assortit ex pells

BISUTERIA

ÍDÍI

aclarir la qüestió-

dir qüestió social».

en

relligjosa,

anar

ABEURADORS

moro...»

»La gent d'idea i sentiments

A r hora de

—Sr. Romero,

lo

presentat solucions

tòlics ha vist

coves

a

IcS

j

passions

monarquia;

sols esperanzes a

¡Visca r alegria!

dona...

—¡Ditxosa guerra!

les

Els pesos a dintre les mesures.
Les estisores de les galiinaires amb

fressa

tre al carrer Nou.

eré

sense

»Está amagada la qüestió re-

de Calat.

modo.

sense

envejes i venjances

mercat...

qué seria, la

principis
ómplir el motilo de tal àufono-

mia.

la plassa ha

do¬

que

minen—en cl

per
tocar

senfne victima,

Cataluña autónoma

cos.

a

m'he

navegan,

politica, i he sentit,

de
Platería.
ha puesto.
—Si mujer; allí frente a Casa
Franquet sobran dos o tres ban¬

bombo de

que

convençut de la falta d' educació

ponerse allí en la
—Es que no hi

El

ademes la buidor de

principis amb

les venedores permanents.
—Ustedes de fuera, han

la

aco¬

es

Confessió de part...

pa¬

car a

comensat

de caball... Surt molt

meva

parada ha vingut a treure'm els
rroquians.
—No; esto no puede ser,

—Lo que es jo, volia menjar
sardjna; pro als preus qu'esta...
que 'n menji en Rochil...
—^Jo ara me les he donades amb
carn

la

a

3

Ex-diputat
Lliga.

i porgas

regionalista de la

La Veu de

(xiroiia, insertará
setmana nn cupó i
prima qne donará dret als
cada

suscritors

quis

que

a

ha. Creu Roja
Farmacia-Ortopedia-Perfumeria

valiosos obse¬

detallarem opor¬

F. DE A. ROCA

tunament.

Especialitat i

IX II LACupó-prima
VEU DE GIRONA
N.® 21
: :

VALIOSOS

XES

VENTRALS.

sucursal.

grans
No

Unie Gabinet

existencias

vos

deixeu

en

BRAQUEES, FAI¬

sorpendrer.

No tinc cap

Ortopèdic de la

OBSEQUIS
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PLAÇA DEL OLL-GIRONa.

LA

4

VEU

SECCIÓ
[| caiilain! de la Dolorosa
FRANCESC AN A

LLEGENDA
La nit

plujosa i trista; ei

era

fortament al

vent bufava i xiulava

topar amb les núes branques dels

arbre^; ni

un

estel llufa en el firma¬

ment, i no s' ovirava en 1' espai
altre llum que la del llampec que

serpentejava entre 'Is núvols. Era
una nit molt propia dels últims dies
de Mars. La campana del convent
de Callazoni tocava amb pausats i
acompassats cops cridant a n' els
frares per a fer F oració. La seva
veu melangiosa s' estenia arreu pel¬
la silenciosa encontrada

allá

i

bar,

DE GIRONA

ARTÍSTICA

frare vellet s'atansa al Pare

un

Guardià

li

«Pare,
tinc motius per a creure que la veu
que pertorba nostra quietut no es
de cap ésser del altre mon, sinó de
un rel'ligiós de la
Comunitat. En
precepte d' obediencia aclariria la
cosa». Titubejá un moment el Su¬
perior i després va contestar: «En¬
cenguin llum i que 's contin els fra¬
res per ei seu ordre, a veure si hi
son tots».
Havent-se complert tot
i

digué aixis:

de les sandàlies que

per

—El cantaire de la

ment de terror i

ells.

un

coronava

'1

seu

platejat

L'

toqués les seves tecles FAngel del dolor i de F armonía; la ca¬
ra de jacopone se va animar amb
inspiració celestial i arrancant, més
que de la seva gorja, del seu pit,
un plany de serafi,
entonà aquest
si

sublim càntic:

la

Stabat Mater dolorosa

els solitaris i llares corredors
semblavan plens de sombres

misterioses...
Al atravessar per

pobresa!

—Quina nova cansó haurà fet?
Fr. Jacopone no va contestar;
s'agenolla, fa un petó a terra, Î
posant-se la caputxa i amb pa§,
ferm se dirigeix cap a F orga. En
sos ulls lluia
la flama del geni i
semblava veure qu' un cercle de

chor

al

Comunitat s' encaminava

que

que

Jacobo de Todi!

Jacopone!

—El devot de la Dolorosa!

com

en

arrosse¬

senyal de

's podia enten¬

orga comensa a gemegar,
amb admiració de tots els frares,

fregament dels hàbits i F apagat re¬
mor

Fr.

—

llum divina

d' altres que responien a la prime¬
ra. A dins del convent s' hi sentia '1

gaven per terra,

—Fr.

cap.

poblets veins s' hi sentía '1 só

els

confós que casi no
dre:

crucem lacrymosa,
pendebat Filius.
Cujus animam gementem,

juxta
Dum

movi¬

Contristatam et dolentem

espant feia tremo¬

Pertransivit

puig nits enda¬
rrera s' havien sentit gemecs llares
i llastimosos (en forma de cánlic)

gladius.

lar als joves frares,

sens

saber d' ahon venían. Els

deian

que

els havian sentit al

A la
que

ce¬

La

Vt'i'ge Dolorosa

pertes mans pogueren arrencar
1' orga.
Reunits els

reFligiosos, el Pare

Guardià diu amb
mans:

de

veu

alta: «Ger¬
a Deu

demaném humilment

que's digni donar-nos a conèixer la

pertorba la pau i '1 silen¬
ci d' aquesta casa d' oració i peni¬
tencia en la que Is morts han volat

causa

que

al cel i 'Is vius trevallan per a asso¬
lir la mateixa ditxa. Posém per in¬
tercessora

la Mare dels Set Dolors,

quina festa celebrém avui».
L' oració fou fervorosa. Al aca¬
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lo que canvià

continúa; «En virtut de santa
obediencia, ordeno que '1 frare que
aixó

en

les

passades nits s' entretingués

donant

misteriosos

eixos claustres, se

gemecs

per

presenti i si 'Is

algun objecte
interessi demano que
caritat nos ho fassi saber».

seus

ligiós terror, i el ressò retronyint sota la gótica nau feia creure
que angels amb les seves ploroses
rel

més retirada
notes

semblava

F imatge Dolorosa havia aga¬

F anterior animació dels monjos en

mentiri, altres a F horta, altres a la
altres

de jacopone

fat animació i vida,

uns

capella de 1 iglesia,
al chor, acompanyats de les
més tristes que jamai ex¬

veu

gemecs tenen

acompanyaven les notes veus
del cantaire. Aquest singlotava com
veus

un exilât que amb prous
feines pot contenir els gemecs, ficsá la seva vista en un preciós qua¬

singlota

que a tots ens

dro de la Passió

per

a

Un

frare sortí de

la

i mirant-se de fit

afligida Mare continúa:

fila, tra-

la caputxa que cubría '1
seu cap i amb els ulls a terra excla¬
mà: «Pare Guardià, he sigut jo».
Tots els ulls se giran vers aquell
frare desfigurat i flac per els de¬
junis, mentres que molts llavis ana¬
ven dient,
amb un «bum-bum» tot
guent-se

fit F

O quam tristis et
Fuit illa benedicta

afflicta

Unigeniti.
Quae mœrebat et dolebat.
Pia Mater, dum videbat,
Nati pœnas inclyti.
Mater

milONA

LA VTCTT.DE

Aparta 'Is ulls del dit quadro i
posant-los en els rel ligiosos, qui
corpresos el contemplaven, afegí:

5

In die judici!!... repetían els fra¬

aquest dirigint-se a Maria exclama¬

res.

va:

In

Virgo virginum praeclara,

die

judicii!... retrunyia

per

tots els indrets del convent. Tremo¬

Mihi jam non sis amara,

lava el cantaire

Matrem Christ! si videret

Fac

de morir, i

In tanto

Fac ut portem Christ! mortem
Passionis fac consortem.

dirigint-se humilment al
jutje etern, com si hagués de donarli ja compte de la seva vida, excla¬

Et

mava:

Quis est homo qui

Quis

non

fleret

supplicio?
contristar!
contemplar!

non posset

Christ! Matrem
Dolentem

cum

me

tecum

plangere.

plagas recolere.

Filio?

Christe,

Mentrestant el

La"Comunitat esclatà '1 plor; el
cor de cada frare exhala un tendre

sospir; semblava que les pintures
c imatjes dels altars
se movían i
ploraven també entre les sombres...
i r aimant de la Dolorosa, tornant
a clavar els seus ulls en l'imatge, i
amb veu mes alta, seguia:

temple anava que¬
dant ple per la veu melodiosa i
trista de Jacopone, tant punt vigo¬
rosa i forta, com débil i esllangui¬
da, peró sempre rublerta d' amar¬
gor. Semblava a voltes [la veu del
infant que plora perque veu a la sevo mare que també plora i vol que
vinga sobre d' ell la causa del plor
de la

seva mare:

i aixis deia:

Eja, Mater, fons amoris,
Fac

Me sentire vim doloris

Fac

Fac, ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat

cor meum

Et

me

plagis vulnerar!,

me cruce

cruore

inebrian.

Filii.

Vingué

EI silenci

sepulcral: no se
la que feian
les llàgrimes quan queian a terra o
sobre '1 fosc hàbit dels frares, jacopone, fora de si, passejant per tots
era

sentia més fressa que

cantons la

seva vista, buscava un
objecte invisible, i canviant les no¬
tes ajudes per grans i melangioses,

canta:

Fac

me

tecum

pie flere,

Crucifixo condoleré.
Donee ego vixero.

Juxta

crucem tecum stare.

Et

me

In

planctu desidero.

tibi sociare

S' apaga en aquell
Hum d' una llantia.

moment la

plorosos angels produint un
riós tremolor que els deixà tan cor¬
presos a tots que caigueren de ge¬
terra.

Sorolls

estranys se barrejan
llàgrimes i el cant, quina
nota anava perdent-se res¬

amb les
última

sonant en els

claustres i

en

les ani¬

dels frares que ascoltaven em¬
badalits al seu cantaire, mentres

mes
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a

punt

sit hinc exire,

Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.
De sopte, com si

fos ferit

per

la

mort, comensá a esgrogueir-se, les

quasi no podían córrer
'1 teclat: ja quasi les notes no
acompanyavan a la seva veu moribonda que deia:

seves mans

pe

Quando

corpus

morietur,

Fac ut animae donetur
Paradis! gloria.

Paradis!

gloria fou... l'última
retrunyi per els aires.
Fra Jacopone caigué desmaiat
en el respatller del seu seyent.
EIs
germans s' hi acostan amatents, i

tant solemne

Brotava de

notes esga¬
rrifoses; les columnes del temple se
commogueren: els arcs que soste¬
nían cruxiren, i semblava talment
que la yolta anés a caure: tot aixó
passava quan Fr. Jacopone canta¬
va: «Per tu en el dia del judici siga

jo defensat»!
Per te. Virgo, sim
In die judici!.

defensus

amb dolor

que la grogor de
apodera de la seva cara.
El portan a la seva estreta celda,
el posan damunt de dura tarima i
tres dies després 1' autor del S/abat
Mater volava al etern descans, dei¬
xant ,a Nostra Mare I' Iglesia eix
himne dolorós que ja mai morirá.
veuen

la mort s'

Traducció lliure per

Joan Soler

i

Janer

DIJOUS SANT A CIUTAT
gran urb, está ajassada
l'auba del Dijous apunta a Orient
i com monstre ensopit, d' urpa cançada,
es revolca pel llit, mandrosament.
La ciutat, la gran urb, ja desvetllada
passeja pel carrer la seva gent;
la dama tota negra, perfumada,
r impúdic cavaller, grave i lluent.
La ciutat la gran urb, tota s' agita
disputant-se 1' honor d' una visita
als palaus resplandents del Redemptor,
mes iay! que 'Is cortesans que allí hi fan via
endressen quatre mots de cortesia
i s' allunyen del temple del Senyor

la

quan

el
de
miste¬

a

un moment

que no pot descriure's.
r orga un devassall de

La Ciutat,

Semblava que rondavan per
fosc i solitari temple una volada

nolls

cum

si estés

nota que

In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

com

Josep Iglesies Guizard.

6

LA VTi^U DE GIRONA

Sabíem

que Sant joan tenia
molts mèrits i sabia fer moltes co¬
Pro francament: que

ses.

música

bíem

gregoriana...

escrigués
ho

no

sa¬

.

Diu

Diario

de

Gerona

la

en

de la última sessió del
Ajuntament:

ressenya
nostre

«El señor Solà quejóse de

Iiiipreiita, Librería,

a

Trabajos tipográ¬

Papelería, Eiicuader-

I

nacioiies. Objetos de
escritorio. Dibujos,

religiosas patro¬
el Ayuntamiento, y a

cinadas por
las que este tiene particularmente
acordado asistir en Corporación,

ficos de todas cla¬

prontitud,

ses con

casi

no concurra

Postales, Talonarios,
Meuiorandums, etc.

que

las ceremonias

elegancia, perfec¬

dando ello

ción y economia.

censuras».

ningún concejal,

lugar

a comentarios

Te tota la raó
A les cerimònies

el

senyor

religioses

assisteix mai cap

y

Solá:
hi

no

conceller... cata¬

lanista.
son

pleno éxito...

El
nya,

delegat de D. Jaime a Espa¬
barellant-se amb els jaumins

dissidents, aixís com la junta Re¬
gional de Catalunya.
Els jaumins GUANYANT en les
eleccions provincials tots els llocs
a

Catalunya i Basconia.
restringir
bon xic mancades d'es¬

campanyes

«El Norte» morint-se d'inanició

matgrat la pluja... de baixes.
El «Centro Moral»

pté de deu¬
organitza...
Rés, Xauxa. En pleno éxito.
Apunt de licenciar-ho tot.
tes i buids els actes que

Ara sols falta
nar

diaris

Catalán» contra

en

els

«El Correo
directors del
ostensi¬

El Sr.

prosa

i

áeregocijo

ento¬

un

him¬

titulat EL OCASO DE LA «LLI¬

(De Baix Empordà)
rá el seu Sant Martí,
fem sino copiar.

per

avui

per

dir-hi la

no

nostra.

Allavors si que

blement oposat i en rebeldía a l'au¬
toritat de la junta Regional.
ta i

amb música

ja hi haurà temps

Correo Catalán»

de

Com que a cada porc li arriva-

jaumisme català.
«El

xic

GA».—(De EI Gironès).

perit cristià.
Articles

un

de xinxirinxina del SFÍNX
ne

Els Prelats tenint que

d'm Patria

en

«Fué objeto de vivos comenta¬
rios el domingo último, el hecho de

SENSE COMENTARIS

"En

I sino miri lo que
darrer número:

que

durante el

paso

del solemne

Vía-Crucis por las Ramblas, en los
balcones del Centro Catalanista
estuvieron

cubiertas
este

socios

sus

fumando y

testas, contrastando

sus

proceder

el de los socios

con

del «Círculo Conservador Maurista»

que reverentes se descubrían
todos al paso de la procesión, cual

corresponde a todo católico.
Igualmente va molestando a
todos los católicos de Gerona, la
ausencia sistemática de los

jales nacionalistas

giosos

a

conce¬

los actos reli¬

en que concurre

el Ayunta¬

miento.

¿Van

riurém.

ya

perdiendo la pureza,
de la Lliga?»

el homes purs

Minguijón posant de vol¬

mitja r orientació dels capitos¬

tos rebecs.

Un periòdic

Els Srs.
na,

junyent. Roma, LisboArgemí i altres, sens obeir les

ordres de la superioritat.
El Sr. Roma triomfant

sa-Berga,

a

Manre-

lluita contra els seus
homenatjat per les
principals personalitats del jaumis¬
en

mateixos, i

me

català.
El Sr.

ara

Melgar tractant d' em¬
Marqués de

bustero i falsejador al
Cerraibo i demés.

ha
Per-xo mai volia morir la vella.
Tallém de La Veu de í Empordà
de Figueres: «Divendres Sant a les

10, Missa de pressantifícació, cant
solemne de la historia de la Passió
sacrossanta del Fill de Deu, segons
notació gregoriana escrita
joan Evangelista».
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per

Sant

publicat

católic-catalanista(?)
un

extraordinari

Setmana Santa. Un dels
cles es titula:

seus

de
arti¬

LA VEU DE...

¿De qui diríeu? ¿De jesús? de
Iglesia, del Evangeli?... ¡Dones
no, senyors; 1' article es titula La
la

veu

d'

en

Cambó.

¡Velay!

LA VEU DE GIRONA

Rebudes les novetats de la

temporada,

a preus

econòmics
FORMES DE ULTIMA CREACIÓ

-

ESPECIALITAT A LA MIDE

^O.

desde la edad

Cura radical de las
sill
Cuando
a

una

antigua

y

de 12 años, hijo
Ana, labradores, de Ultramort,

volumi¬

que sea.
Este aparato se construye expresamen¬

a la medida, siendo indispensable la
presentación personal de los interesados.

te

Kelacióli de algunos de los
curados

en

Reconocido

esta

como

provincia

dro

Campillo

y

co

el
Alejan¬

El niño Francisco Pascual Pons de dos

medio de edad, liijo de Don .losé y
Doña I'iedad propietarios y ex-alcalde de
diclia villa, residen eii el manso Rodó, y
meses

de

14 días y actualmente trabaja en
fábrica de ladrillos del señor Fàbregas
en

su

dicho

nacimiento.

Reconocido

como

curado

D. E.

por

Mont, médico de Fornells
Aiguaviva.

Masjuán, de G meses, hijo
de Narciso 3" Lucia, de Aiguaviva. Vive
en casa "can Pon". Estaba herniado des¬
de la edad de

un

mes,

siendo curado

en

m días.

Reconocido por

el señor Estar-

Jaime Sola Desplans, de 2 años y S
de edad, hijo de José y Magdalena,

meses

en

como

curados por

el señor médico don José
sidente

pequeñito,

26 dias.

Reconocidos
en

Vila,

Su

domicilio,

de noies.
Escrita per Mossèn
FRANCESC GAY, Prevere.

la

l'50

en

píes, exemplar.

carretera

Sinto.

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, núm.l, piso l.M.%

Bás):

curado

casa

col·legis i escoles

sentarse en

l)los y la Creación
Volumen 11 de los «Estudios apolo¬

géticos
del

y

D.

Dr.

1'50 píes,

constructor del

(Médico de San Esteban de

(labradores) herniado desde

Obra lírica apropósit per a repre¬

de

(quebraduras, trencaduras, roturas, rela¬
jaciones) con el Bragiuero o Vendaje
OTTBATIVO (sin hierros ni aceros). Este
aparato es El, HEJOB DEL HUBDO y
el más cómodo que se conoce; no pesa ni
ab-ulta y cura el 90 por ciento y a loe
alfioa a todoa, sin excepción.
A. M. TOLEDANO, ortopédico-

y

Juau Planas

tús

pueblo.

Nueva,

exemplar.

[liiida! [ial as Pastoras

Cataluña, número 1, 4.* compañía, Juan
Palahi, de 25 años, natural de Bordils,
licenciado de Melilla, a consecuencia de
una hernia
(trencadura), ha sido curado

años y

GOMIS LLAMBIAS

1'50 pies,

Sabater, de

El soldado del batallón cazadores de

A:

estaba herniado desde los dos

don Narciso Vila

Salt:

curado por

señor mélico de Vilovi D.

PER J.

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.
Reconocidos por el señor médi¬

nosa

m

Cuentos del Sábado

tramort y Rupia:
Salvio Marull Poch,
de Juan y
herniado de la

m

OBRES NOVES

Reconocidos por el señor mé¬
dico don Antonio Casellas, de Ul¬

reduce dicha afección

pequenez por

curado en 34

dias.

operación

no cura

de 4 meses,

mm

polémicos»
j. G. S.
exemplar.

De venda

en

«U EDITORIAL GERUNDENSE»

Progrés

frente del Estanco.

-

7

-

Girona.

re¬

Salt:

Ferreol Capdeferro, de 60 años, viudo,
labrador, de Bordils, a los IS años de her¬
niado, curado en 41 dias; vive calle Huertas, núm. 15.
Carmen Oelada Talleda, de 8 meses,
Kija de Miguel y Asunción, de Salt, caUe
Bosch, número 10,1.°, curado en 20 días.
Jaime Roca Dalpech, de 6 años y me¬
dio, hijo de Miguel y Emilia, de la calle
de la Princesa, mimero 70, de Salt, (Es¬
partería), liemiado de la ingle derecha

.
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Sombrerería i fábrica de gorras f
Falcó i Rosell
Rambla Alvarez, 2.—Gerona
GRAN ASSORTIT:GRAN

|
É

^
♦

LA VEU DE aiBONA
ven:

A la

2 dense",
7
▼

{

"Editorial

es

Oemii-

^
^

Progpres, 7, a n'el ^
Kiosko de la Prensa, Pont de T
Pedro, i en la Llibreria de la
'vinda i fill de J. Franqnet.
^

^

!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦X

LA VEU

8

DE GIRONA

LA VEU DE GIRONA
Redacció

i Administració:

SUSCRIPCIÓ:

PREUS RE
Trimestre.

Semestre
Un any

.

ptes

.•3"50

"

6'00

.

Número solt
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