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El segon
un

poblacions més importants.

xî-timoro

número d'una publicació

aspecte especial. El lector se

l'espera amb avidesa, se'l mira de
dalt a baix i plana per plana i recer¬
ca

minuciosament tots els

busca de

recons en

quelcom important i que

l'interessi.

Aquest «quelcom» que busca el
lector, no sap ben bé què és, ni sa¬
bria dir-nos tampoc d'una manera
precisa què voldria que fos: ho de¬
sitja, però no té prou força per arri¬
bar a concretar la seva imatge o re¬

l'administració

pogués entrebancar. I fins aquelles

zenes

deficiències, per nosaltres més vistents, a corregir o modificar han si¬
gut no solament perdonades en aten¬
ció a la bondat intrínseca de l'obra,
sinó que, pels mitjanament entesos
en la materias, han sigut conside¬

i;vint-i-quatre quin¬
la redacció i la impremta,
i amb perfecte coneixement de cau¬
sa es pot saber com marxa «la cosa»
i de quin peu es dol En aquest nú¬
mero, en canvi, hem de parlar sola¬
ment per les impressions rebudes de
la primera sortida.
Sortosament, no obstant,—i aixi
hem de declarar-ho—les impressions
rebudes quasi hem de dir que es re¬
per

dueixen

a

una;

tanta és fa

seva

semblança i harmonia de sentin in¬

presentació; li és una cosa indefini¬
da i boirosa que voldria topar-hi

tencional. Moltes indicacions i

rairar-s'hi, con¬
vertida ja en realitat clara i vistosa.
Es el segon número d'una publica¬
ció molt semblant al corresponent
a
la fi de l'any. Però així com
aquest fa el balanç de les realitats
passades, l'altre ho ha de fer sobre
coses esdevenidores i ha d'entreveu-

mateixes

sobtadament i
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sense

pel mig de la calitja de lo poc
conegut.
I aquesta és per nosaltres la seva
grossa dificultat, comparant aquest
número amb el del cap de l'any.
A l'hora de fer el balanç anual
han passat quatre trimestres per
re-les
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mentaris han arribat

a

co¬

fer-se amb les

paraules, malgrat procedir
punts ben distants.
Aquesta identitat moral de crite¬
ris i aquest entusiasme general—
que, francament, no l'esperàvem tant
—són deguts, al nostre entendre i
creiem que sense cap dubte, a la
compenetració haguda, i existent
sempre, entre els escriptors i lectors
de

nostres.

Elements de tari diverses tendències'i de

gustos tan direrents i fins
oposats han sabut trobar en la nos¬
tra obra ço que els convenia i anar
a

copsar-ho deixant de banda lo

que

rades

com

naturals.

Que no essent la nostra obra cap
negoci, ni finca, ni explotació, no
podem llençar-nos-hí de cap d'una
manera absoluta ni llogar a sou diari
gent indicada per a tots els queafers
simultàniament. I que no essent tam¬
poc capitalistes ni tenir impremta
pròpia, tampoc podem exigir que
aquesta abandoni els compromisos
contrets o atencions d'altri que imprevistament a voltes es presenten.
Cal que fem lo que dèiem el pri¬
mer dia. Que tots siguem col·labo¬
radors i cooperadors.
Es diu que al constituir-se en cert
local una societat, després de desig¬
nats els primers càrrecs, es varen
fer «vocals» de la junta «tots els
altres».

Però
massa

que no

aquells eren pocs i el local
Nosaltres som tants,
cabríem en cap.

gran.

2

G

En el

E

I

R

Ó

de les "Baumes

cor

de Caixurma"
(A la iiienioria ciel malaguanyat
Francesc Plana, mestre que fou de
Castellfollit de la Roca.)

El

terreny de Caixurma, terme de
Montagut,fragós, atapeït de matolls,
cairut pel pedreguer, esberlat pels
efectes geodinàmics d'üna comarca
intensament sotraquejada en èpo¬
ques pretèrites, servava les «Bau¬
mes» impenetrables a l'esguard dels
excursionistes, i una xorca supersti¬
ció secular les clausurava

farderia dels

la

a

xa¬

profans de l'encon-

trada.
En la

caverna

d'entrada

-

amaga¬

tall de

captaires,—ampla com atri
de temple consagrat a litúrgies pri¬
mitives, ultimàvem detalls de la in¬
vestigació convinguda el tres amics
—en Masó, en «Cisco* i
jo - fa més
de catorze anys.
De primer antuvi

baixàrem

a un

catau de tres metres de desnivell que

dóna pas a

la primera galeria, de sòl
insegur, de pedregam en compro¬

metedora inestabilitat i d'un centenar
de metres de llargada.
El sostre,

gratat per les aigües
que s'hi escorren i les terres que
s'en

desprenen, s'ajup sobtadament,
ajeure's, com un llargandaix,
en una estreta canonada de
fang argilós, al fons de quin passadís hi
i ca!

atrassàrem

un

rudimentari sistema

de

suspensió, per a despenjar-nos
que'ns féssim fonedissos com
les pedres estimbades pou endins.
Fins aquí s'hi atançaren en dies
llunyans alguns vells dels més arris¬
cats, quan ells eren ei jovent.
sense

Ara nosaltres havíem d'arrencar
el secret a la muntanya esquerpa, i
faríem recular la munió de follets
que s'hi cobejaven.
Havíem dat al poble
carar-nos

deixa
I

anar

lligat

la corda pam a pam.

per

la cintura ja m'entafu-

cap a dins.
Bé ho esbrinaríem prou,

rava

malgrat
l'espessor de rats-penats que respi¬
rava la boca d'aquell pou infernal,
lo que hi pogués guardar en el seu
si, la fosca avara!
Jo saborejava l'agre-dolç de la
emoció d'un jo vençà, tot empaitant
roques avall, amb la claror d'un
fanalet, les bruixes fantasmals en el
recó més pregon dels coneguts a les
Baumes de Caixurma.
Els misteris de la

«gola paorosa
l'esglai ofegava el seu eco, als
còdols que percudien el roquisser de
la timbera;» l'espantall d'«un avenç
imponent, sens fi, que tot ho fonia,»
on

anaven

esvaint-se i

es

reduïen als

termes

decidits.
a en

bre Plana

po¬

dipositari de la meva dar¬
rera voluntat... i vaig confiar-me a
la potència del seu braç ferreny.

meves per

tasca ornamental sobre tot, fou impiament tractada per nosaltres. Es¬
micolàrem d'ací d'allà, per a conser¬
var un exemplar d'aquella col'lecdó
artística. Inútil. La galeria de dibui¬
xos capriciosos i relleus de formes
insospitades està exposada a la sa¬
turació d'una gran quantitat de va¬
por d'aigua, que.'n resta de les abun¬
doses filtracions, i que junt amb
llur estructura guixosa treuen con¬
sistència a les filigranes murals
que'ns admiraven.
La claror aquí dins hi traspua,
com si esberles, que
no's deixin
veure francament, l'hi tarnitzessin.
En la mateixa direcció, però en
sentit contrari, la galeria es presen¬
ta més camí pla bon nombre de me¬
tres, deixant boques a dreta i esque¬
rra.
Les primeres són coves de
curta extensió. Les segones faciliten
l'orientació, puix comuniquen amb
un indret
de la galeria principal,

gros baumat força ample i més alt,
d'una molt marcada estratigrafía en

al Toronell.

la

De sobte
tocar

l'espai s'eixampla i
de peus a terra.

Me trobo

en

el

cor

puc

la seva fesomia m'intranquilitza
miqueta. Goles, arreu, de cor¬
redors subterranis que hi conver¬
geixen. Deslligat, esbrino. M'espe¬
una

rona

més la curiositat que

Alguns dels corredors
aviat, altres

avencen

es

la por.
ceguen

lluny; però

tots tenen el sòl estovat per l'hu¬
mitat: veritable llit de calices engru-

nades, despreses dels sostres per

aigües,

com

el diàmetre d'una circunferèn-

cia al bell

a on

mig del cual

arc

hi ha

un

paret del fons, si mal no recordo,
gravat amb escarpa,

i que serva,
noms

d'una cavitat

l'acció dissolvent de les
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petxades

ta s'hi marquen en

atractívols, sí, però menys
fantasistes, d'un esboranc qu'entallà
Natura capriciosament esquerdillat,
sinuós, estret, amenaçant a cada
punt barrar-hi el pas.
Una llivanya en angle diedre,
aguditzat per fortes pressions a les
cares laterals, m'acaparà l'atenció,
tot i estar prou enfeinat en la devallada perillosa. Moltes d'altres con¬
tribueixen, amb aquella, a donar al
subsòl de Baquer un aspecte forta¬
ment cercat en tots indrets, i expli¬
quen la presència ací i allà de petits
manantials que aflueixen al Fluvià i

que

paraula d'enamb l'enigma i estàvem

Encara la brometa de fer

«Cisco», seny! Aguanta fort i

—

primera vol¬
aquells caus ver¬
ges de tota impronta humana.
Els meus dos companys també
s'arrisquen. Baixen, i els tres ens
enfilem per un embaumament alt,
però aont just s'hi passa de través.
Aquí, el sulfat de calç hidratat so¬
brer, dipositat per filtracions secu¬
lars, en les parets i àdhuc sobre la
migrada vegetació de les molses
descolorides, escuiptura capricis i
fantasies inverossímils d'una fragili¬
tat, emprò, llastimosa.
Aquesta reconstitució que en l'es¬
querda primitiva les aigües tan paulatinament aconseguiren, la seva
les

'i data de la nostra excursió

primera.
En l'extrem

oposat de l'inexacta-

ment anomenat diàmetre—i que mi¬
llor fóra dir-ne corda d'arc subten-

dit

amb

certa

irregularitat - s'hi
adreça una rampa pronunciada, que
ha anat donant-li forma el pedrer
esllaviçat d'un sostre imponent que
sempre regalima.
Aquest arc descrit constitueix per
si sol un trajecte d'uns tres cents
metres de recorregut fortament in-

G

culminant de la
rampa permet obirar un maravellós
panorama de denodacio soterrània,
eressant, i el punt

El

recons

més

apartats, gairebé inaccesibles,

del

enfilàrem fins als

terraplè, i traiérem el cap a una ga¬
leria de sòl insegur, de pedregam
en comprometedora
inestabilitat i
d'un centenar de metres de llargada,
coneguda anteriorment. Troballa feliça, aquesta sortida, que ens per¬
meté visitar dues altres voltes les

«Baumes», sense despenjar-nos pel
pou

de devallada perillosa.

La sola acció de

l'aigua que arreu
traspua, destruint i construint al¬
hora, hauria portat a terme aquesta
obra de més de 500 metres de per¬
foració? Sens dubte; pot ésser. Al¬
tres més extenses s'en coneixen no

havent-hi pres

part causes orogéni¬
ni l'aparatós dinamisme dels
volcans; sinó sols els fenòmens hidrològics interns amb llurs conse¬
qüències immediates o mediates.
ques,

A les nostres «Baumes»

no

fóra

estrany que hi aportessin el seu es¬

forç, també, les accions geodinàmiques provingudes del gran cataclis¬
me consegüent a les fortes erupcions
volcàniques que, en • ple període
pleistocènic, tingueren lloc en la
comarca olotina, obrint les boques
dels tres volcans, el mon Olivet, el
Montsacopa i la Qarrinada, que gi¬
taren grans quantitats de laves, i
aqueixes, escolant-se, ompliren les
conques allavors ja formades, aon
s'hi reberen corrents successives,
com les detingudes i refredades, per
irradiació lenta o ràpida però perllongada, perpendicularment allfront
de Baquer i que formen avui el gran
Cingle de Castellfollit de la Roca,
d'una superba perspectiva, amb el
seu acoblament perfecte de prismes
basàltics: accident natural tan nota¬
ble

les cèlebres columnes de la
Calzada dels Gegants a Busantrim
com

(Irlanda) o la famosa Cova de Fingal a la isla d'Stafa de l'arxipèlag
de,les Hébrides.
Andreu • Bonilla González

I

Ô

3

petroli, font de

indústries contribueixin al manteni¬
ment de les

càrregues de l'Estat, ja

que al seu empar obtenen els bene¬
ficis les mateixes; però és molt di¬

ferent el
Un dels més grans

s'oposen
dústria

a

obstacles que
l'eixamplament de la in¬

minera és

indubtablement

l'actual

legislació, la reform.a de la
qual s'ha intentat portar a cap; però
interessos creats oposen una resis¬
tència que cap Govern s'ha atrevit
a

vèncer.
Ens trobem amb

un problema mi¬
trascendència, recone¬
gut universalment com el ressort
que fa moure el món en son doble
aspecte: el militar i l'industrial; la
obtenció del combustible liquid i de¬
ner

de gran

més hidrocarburats amb

sos

diver¬

derivats, que tot no essent co¬
neguts ni encara sospitats per ningú
a Espanya, han sigut previstos per
nostra legislació, que és absoluta¬
ment inadaptable a la nova industria
i deu, per lo tant, ésser objecte de
sos

lleis

A hores d'ara

haver-ho
previst a temps s'han trobat voltats
de greus qüestions internacionals,
donant lloc a què altres països ad¬
quireixin interessos de tal importàn¬
cia que han sigut i segueixen essent
de les més grans preocupa¬

cions.

Nosaltres estem
encara no

tracta de bene¬

les empreses que,

encara

que no

particular'Jcom és
natural, contribueixen a la riquesa
del país.
El mateix cas del petroli succeeix
amb el coure, el plom, el ferre i al¬
tres minerals; explotacions que, si
fossin auxiliades, tal vegada dona¬
rien un gran rendiment, compensant
de sobres l'esforç que s'els hi pres¬
tés.

M. Ventura

Als futbolistes

productores d'aquests

elements cobdiciats per no

causa

no es

ficis, i lo primer és trobar la matè¬
ria explotable, per lo qual no és just
que'l Estat, per endavant, gravi a

especials.

Las nacions

el començ;
s'han creat interessos es¬
en

tranys i estem obligats a assegurar
la nostra riquesa industrial.
Es coneguda l'existència de pe¬
troli a Sant Joan de les Abadesses i
a

cas de la explotació del
petroli, la obtenció del qual és en¬
cara problemàtica en el nostre país.

oblidin l'interès

Pont de Molins s'han fet treballs

d'explotació, però no suficients per
sondejar son grau de riquesa.
Certament, l'obtenció en el nos¬
tre sòl dels productes hidrocarburats
naturals que constitueixen la prime¬
ra de entre totes les primeres matè¬
ries de la indústria general, haurà
de produir un benefici immens per
l'economia nacional i l'erari públic.
Res més lògic que qui ha de beneficiar-s'hi contribueixi al

briment, d'aquí

que

seu

l'Estat,

desco¬

que

serà

definitiva el principal beneficiari,
està obligat a donar l'ajut a les em¬
en

preses que
del país.
Es molt
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R

riquesa

que no s'oblida mai més.
A riscos de quedar cama-trencats
ens

E

treballin

per

el benestar

just i raonable

que

les

Devem fer una'adverténcia
els esportistes en general i en

a

tots

parti¬
futbol; una
mateix temps un

cular als entusiastes del
advertència i al
prec.

Naturalment que
tenir les

GERIÓ ha de

planes obertes i a
disposició de l'esport i ses festes:
és Una de les seves branques, un
dels aspectes del seu programa. 1—
referint-nos principalment al futbol
—no hi ha dubte que és ell un dels
seves

forts medis de comunicació
dels

o

relació

gironins amb els
Barcelona i dels d'aque¬

comarcans

residents

a

lles terres entre si.

Però, donada la distància de quin¬
ze

i

dies de interval entre

un

número

altre de la nostra

publicació i la
quantitat exorbitant de partits que a
cada poble o barriada es celebren
cada festa i vigília de festa, quan no
més sovint encara, no tindríem ni de

lluny la meitat de l'espai que es ne¬
cessitaria per a publicar-los s'hau¬
rien inseiit
ja en les revistes
setmanals
seccions

o

trissetmanals i

en

les

pròpies dels diaris i hau¬
perdut tota la oportunitat i per
consegüent tot l'interès.
Per això devem cenyir-nos a ano¬
tar, ressenyar o comentar només
rien

4

G

aquells actes, festes

o

dades de

res¬

GERIÓ,

E

R

remetin amb l'anticipa¬
deguda les seves notes, a fi de

ció

la

què, al publicar-se,

constitució, un canvi dejunta, la inauguració o canvi de camp,
una distinció de què ha sigüt objec¬
te, un èxit obtingut fora de la co¬
marca habitual, etc.
I aquest és el prec que havem de
dirigir als entusiastes del futbol i de
tota classe d'esports: que, atenentse a

les observacins indicades i

condicions

a

les

generals i caràcter de

Ò

ens

sonància referents al club interessat:
seva

I

hagin perdut
seva oprtunitat o s'hagi esfumat
seu record per fets més recents.

la
el

1

ara

no

rebin la nostra més coral fe¬

licitació els
èxits

com

conqueridors de tants
s'obtingueren l'altre diu¬

les manifesta¬
i en particular
els del campionat de futbol d'Es¬

menge
en totes
cions de l'esport

panya.

De l'Orfeó Català
L'EXIT DE L'ORFEO CATALA
A ROMA
L'Orfeó

Català acaba de juntar

als seus èxits el més gran de tots,
la seva consagració, el de Roma.
Davant d'aquest fet grandiós no
cal posar-hi elogis ni aplicar-hi co¬
mentaris nosaltres. Tota la premsa
n'ha parlat extensament i no faríem
més que repetir amb més o menys

variants lo que ja és sabut detothom.
La vàlua, la personalitat, la gran¬
desa de l'Orfeó Català, en son as¬

pecte tècnic, ha estat elogiada per
tots els músics i per tots els crítics.
La gran obra de la nostra primera
entitat coral ha sigut reconeguda per
totes les potències, per tots els grans
homes, per tots els governs. El Vi¬
cari de Crist, amb sa autoritat su¬
prema, acaba de beneir a ell i sa
senyera, acaba de fer-li la seva co¬
ronació.
Acotem el cap un
cem-nos
amb joia.

instant i redre¬
Redrecem-nos
la joia que el seu

per a expressar
èxit ens ha causat per ço que a nos¬
altres afecta, a causa de la unió es¬
piritual tan viva que lliga l'Orfeó
Català de Barcelona amb les entitats
i elements de les comarques giro¬
nines.
Totes les coses de les capitals o
dels grans nuclis de població reper¬
cuteixen en les altres germanes in¬

feriors; però sol trobar-s'hi certa su¬
perioritat despectiva, unamena d'aire
de domini. En l'obra de l'Orfeó i en
ses relacions comarcals no. Si—amb
el mateix sentit però amb diversa

forma

algú ha dit que el seu ideal

d'unió fóra que Barcelona es conver¬
tis en la plaça major de la Ciutat ca¬
talana i les altres poblacions i les
carreteres
0

bé que

en

places i carrers d'ella;

aquestes no fossin més que

placetes i vies de Barcelona; de
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l'Orfeó Català podria dir-se, amb
força justesa, que ha començat a
posar-ho en pràctica.
A les nostres comarques sobre tot,
tan abundoses són les entitats
musicals i corals, els artistes com¬
on

positors i executants i els fervorosos
de l'art diví, aquesta relació cordial
i

amorosa

és tan forta que no

pot

comparar-se amb cap altra semblant.
Les obres de l'Orfeó, ses cançons,
sos concerts
han estat adaptats

el seu art i les seves maneres
han regit o guiat les nostres; els
càntics d'en Millet, s'escamparen
pel bisbat amb rapidesa inusitada...;
tot, en una paraula, tot lo que porta
arreu;

essència

o

flaire de l'Orfeó ha

en¬

carnat de seguida i s'ha enfortit amb
les mútues visites de unes i altres
entitats i amb els mútuus afectes dels

components.
Felicitem, doncs, els de «Ge/vo»

seus

l'Orfeó Català

pel seu èxit.
tinguem com joia pròpia la de
poguer-lo felicitar.
a

I

Concurs de 1925
L'Orfeó Català de Barcelona

en¬

dreça als compositors catalans el
present cartell del IV Concurs:
I. Premi de 2.000 pessetes a la
millor Missa de Glòria per a cor a
quatre veus mixtes amb acompanya¬
ment d'orgue. Per a les veus de sopran i contralt, els autors hauran
d'atenir-se a la tessitura ordinària de
les veus de nois.
II.
Premi de 6.000 pessetes (ex¬
traordinari per no haverse adjudicat

complet el premi del Concurs ante¬
rior), a la millor coliecció de peces
(quatre almenys), per a piano.
III.
Premi de 6.000 pessetes (extrordinari, per no haver-se adjudi¬
cat en el 11 Concurs), a la millor
composició per a solistes vocals.

cors

i orquestra

sumpte escollit

solament si l'as-

permet emprar
solistes en una o diverses parts i
d'una duració mínima total de qua no

ranta minuts, sobre text català. Els
compositors poden amb tota lliber¬
tat emprar qualsevol de les formes
conegudes amb els noms d'oratori,
cantata poema, llegenda, etc., o
qualsevol nova forma que la inspi¬
ració els suggereixi, essent indife¬
rent també que el caràcter de l'obra
sia religiós o profà, mentre no sia
antireligiós ni immoral. En igualtat
de qualitats musicals, serà preferida
l'obra de majors qualitats literàries.
Acompanyarà a cada partitura una
reducció per a veus i piano.
Els compositors que concorrin al
present Concurs han d'ésser fills de
terres de llengua catalana (Ca¬
talunya, Balears, València, Rosse¬
lló, etc.), 0 han de tenir almenys,
10 anys de residència en alguna de
les contrades on es parla la llengua
nostra. L'Orfeó Català podrà exigir
dels autors premiats la documenta¬
ció necessària per a justificar aques¬
ta condició.

Les composicions no haurán d'esescrites de mà dels mateixos au¬

ser

tors, sinó de copista, procurant la

major claredat.
La propietat de les obres premia¬
des queda a favor de llurs autors.
Es potestatiu del jurat el deixar

d'adjudicar el premi, tot o en part,
per raó del poc valor de les obres
presentades.
Les composicions, que hauran d'és¬
ser rigorosament inèdites, es trameteran^a l'Orfeó Català (carrer Alt de
Sant Pere, 13), a nom de Joan Sal¬
vat, secretari dels Concursos Con¬

cepció Rabell i Cibils, vídua Roma¬
guera, i cada una portarà un lema.
Terme d'admissió: Fins pertot el
dia 31 de gener de 1926, per a les
composicions dels temes I i 11.
Fins per tot el dia 31 de desembre
de 1926, per a les composicions del
tema 111.

El veredicte del jurat es farà pú¬
blic el dia 8 de maig de 1926, i el
dia 8 de maig de 1927, respectiva¬
ment.

Formen el Jurat que ha de fallar
els temes I i 11 els mestres següents:
Lluís Millet (designat per l'Orfeó

Català); Vicens Ripollès, prev. (de¬
signat per En Rafel Patxot ijubert);
Benvingut Socias (designat pel Con¬
servatori del Liceu).
El tema 111 serà fallat pel Jurat
que actuará per al V Concurs, de
l'any 1926.
Barcelona, 8 de maig de 1925.—
Joaquim Cabot, president de l'Orfeó
Català; Pasqual Boada, secretari de
l'Orfeó Català.
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uNa plana..., un poeta
i tota

menja amarganta;
i el fruir d'amor
no esponjarà ses entranyes...
Trist de qui no us ha besat,

ILLES MEDES

el penar

Tot

just podia's distingir

vostre massiu encastellat

argentados.

d'entre lluïssors tenuament

tendres

colorades!

roses

A la llum balba del matí,

sorgint del
semblàveu

mar tot ensonyat
encantat sojorn

un

de fades.

Aquell qui us ha contemplat
amb l'ànima extasiada,
sempre més del vostre encís
la conservarà odoranta;

Després el mar feia's brillant.
desvetllaven
murmuris de la costa ressonanta.

i el seu riure serà franc

La humida copa brandejant,
els pins ses flaires vos enviaven;

En

An el

nou

i l'alba

us

dia

us

colorava acaricianta.

i atraienta la mirada.

l'angoixa haurà dolçor;

el viure delectança;
li serà el vi saborós
en

i la fruita

Més

tard, el sol, nét de boirines,

d'or

us

vestia i

resplendors.

regalada.

Pel fort batec del
a

seu cor,

l'abraçar l'estimada

Rebíeu el bes salobre de l'onada

tota ella s'estremirà

sota el voPlent de les

de

Sou lloc
on

gavines...
d'aspresa i de dolçors

romandria el Poeta amb

sa

estimada

joiosa benaurança...
qui us ha besat,
fresques roses colorades!
Sortós de

per fruir vostre auri despertar;
les calmes del migdia ardent;

COMPLAENÇA

la delícia del vespres estivals:
i per a oïr les veus del mar

De tu tot

vostre flanc fosforescent
retruny al foll embat dels temporals.

ço que't mou l'esperit i m'és divers
i també tan semblant a la vegada;

quan

el

me

és amat: el riure

cos com una

clar;

fruita saonada;

i, dins l'alegre ardència del mirar,
ROSES
Roses

D'ABRIL

fresques de l'Abril,

tendres

roses

Sou radiants

la

plenitud del sentir-te estimada
per a gustar l'amor amb el vas d'or
que és curulla d'amors de la filiada.

colorades!
com un

front pur

galtes jovençanes;
boques virginals
desitjoses de besades.
De vostre gaia esplendor
la terra s'és enjoiada.
De les flaires que escampèu
tota cosa és perfumada.

RETORN

0 unes

sou com

Quina gojança em dóna, aimada meva,
la fi d'uns dies enutjosos

veure

m'esperes cobejosa
lligar-me en els braços amorosos!

tot sabent que

de

Fulgurant de la clara confiança
tant ens fa estimar,
ja envaeix l'esperit i les entranyes
la joia que en el bes esclatarà.

que

Qui

no es

1 els ulls

senti el

cor

mogut

plens de vostra gràcia,

tindrà el llavi

sense

humor,

obagosa la mirada

Josep Palehí

i el fer i el discórrer freds
i

Figueres-S. F. de Guíxols

punxants com una daga.
voldrà heure conhort

En

va

i el

goig de viure endebades:
agrejós

tot vi trobarà
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(*) En aquesta plana publicarem d'al¬
poeta de les comarques, etc.
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Complement de la sardana del número passat
(Cant del tenor

baríton)
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Pel nümcro vinent la celebrada sardana d'en J. Carreta, SOMNI ORIS
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QBK\0" 1 LES SARDANES

Amb les sardanes, amb la digna,
simpàtica i gloriosa dansa nostra,
«Ger¿ó-¡> hi té un deute. Però un
deute constant, un deute perpetu.
La sardana - deixant ara de ban¬
da disquisicions històriques sobre
detalls de poca importancia — de

l'Empordà s'escampà per la Selva,
la Garrotxa, la Muntanya, el Giro¬
nès... Cantada després pels poetes i
literats des d'en Masifern fins als jo¬
ves d'avui, enlairada per en Mara-

gall, ennoblida i enriquida constant¬
ment pels compositors i musics, s'in¬
troduí i s'afermà a Barcelona, i ara
la sardana no és ja solament la dança de l'Empordà, de la Selva, d'Olot
0 de Girona; és la dansa de tot Ca¬
talunya i, musicalment almenys, fins
de fora d'ella i de l'estranger.
De les comarques gironines amb
Barcelona i d'aquesta amb elles és
ben segur la sardana la manifestació

«Gmb», doncs, pel seu propi ca¬
ràcter, pel seu propi fi, ha de tenir
amorosíssima cura d'aquest pur i nobiiíssim art i esbargiment alhora. I,
continuant la tasca ja començada en
aquets dos primers números, ha d'in¬
tensificar-la i eixamplarlar-la degu¬
dament, tant com li permetin les se¬
ves
forçes, petites ara, qui sap
^

demà.
Cal que ens hi vagin ajudant els
més interessats i entusiastes—com

ja han començat alguns a fer-ho - i
la feina serà completa i afalagadora.

Sardana de Barcelona» per
aquesta segona quinzena
de maig

Disabte, dia 16, nit
A l'estatge del «Foment de la Sar¬
dana».—Cobla ARBUCIENCA.

Diumenge, dia 17, matí
Nit d'istiu, Aramón.-Amorosa,
Serra.—La deixa flaires, Blanch. Una mirada, Baró. — El cant dels

ocellets. Ventura.—Festa major. Mo¬
rera.—Cobla BARCINO.

Dijous, dia, 21, nit
Pati Orfeó Gracienc

Engruna, Blanch, Cassà.—La nit
de Sant Joan, Morera, Barcelona.—
Els arbres de la devesa saben una

cançó. Baró, Cassà.—La pubilla em¬
pordanesa, Serra, Barcelona.—Les
noces d'en Manelic, Juncà, Cassà.—
La processó de Sant Bartomeu, Ca¬
talà, Barcelona.—La princesa cap¬
tiva, Serrat, Cassà. — Camprodon
(ramells), Manén, Barcelona. — El
Bac de les ginesteres. Toldrà, Cassà.
—L'anell de prometatge. Bou, Bar¬
celona.—Toc d'oració. Ventura, To¬
tes dues.—Cobles BARCELONA i

La PRINCIPAL de Cassà de la Sel¬
«Amb la col·laboració de la co¬
missió Carnet Sardanista.

Dissabte, dia 23, nit. A l'estatge

Celoni, contractada pel Foment de
la Sardana.

Interpretà molt discretament l'es¬
collit programa i promet conquerir
molt llorer si continua traballant de
ferm en sa tasca.. L'auditori i els
balladors escoltaren i ballaren capti¬
vats per les bones sonoritats i disci¬
plina en què es distingí la cobla.
La nostra felicitació.
La sardana den

Pep Ventura «Per
tu ploro» que publiquem en/aquest
número, amb la lletra que hi posà el
gran poeta Maragall i arreglada per
a piano per el mestre Lluis
Millet,
ens ha estat amablement cedida
pels
seus editors-propietaris Galí-Presas,
de Figueres, i la Llibreria Verdaguer
de la Rambla, dipositària aquí a Bar¬

Agraidíssims.
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Cascada Parc

Puigcerdà, Serrat.—Impromtu (es¬
trena), Casanovas.—Somnis Carre¬
ta.-Camperola, Toldrà.—L'alegre
companyia, Manén. — Festejant la
pubilla. Serra (fill).—Cobla BAR¬
CINO.
A l'estatge del «Foment» (Pi, 11),
s'ensenya de ballar sardanes, de 7
a

9 del vespre.

P.® Cascada Parc

va

EI diumenge dia 10 feu sa presen¬
tació a la Plaça de la Cascada del
Parc la nova cobla La Lira de Sant

Diumenge, dia 31, matí

Programa de ballades
organizat pel «Foment de la

més viva de la Ilacada afectuosa que
ens uneix.

celona.

7

Rialles i

plors, Serra.—Catarineta, Botey.—Dalt la pallissa, Vicens.
—La noia matinera. Blanc.—jugant
a corda. Serrat.
El picapoll. More¬

En la darrera assamblea general
de socis fou elegit el següent Con¬
sell directiu del Foment de la Sarda¬
na de Barcelona:

President, Domènec, Juncadella;
vice-president, Manuel Capdevila;
secretari, Estanislau Pellicer; vicesecretari, Francesc Salvat, tresorer,
Josep Marsà; comptador, Manuel
Manresa; arxiver, Enric Roig; vo¬
cals: Joaquim Juvanet, Josep M. Cos¬
ta, Wolfrant Cornudella, Enric Mar¬
tínez í Ramon

Esquirol.

Audicions de la cobla
«

Cathalònia

»

Dia 17, matí.—Carrer del Dr.Dou.
De 4 a 6 tarda, carrer Joan Blan¬

(Sant Lluis) Gracia. De 6 a 8,
Sagrada Familia, Pas¬
satge Font (davant de dit temple).
Dia 21, tarda.—Foment sardanís¬
tic d'Horta, carrer Mestre Dalmau.
—Nit Agrupació sardanista de Bar¬
celona, Lluna Parc del carrer Ponent.
ques

Ateneu de la

Dia 24.—A l'excursió col·lectiva
del Centre excursionista de l'Orfeó
Gràcienc a Valldoreix.—Nit a l'Or¬
feó Renaixement de Sans, carrer de

Galileo.
Dia 30.—Inauguració
llades al Café Condal.

Sardana

en

de les ba¬

cartera

ra.-PRINCIPAL BARCELONINA.

Diumenge, dia 24, matí
P.'' Cascada Parc

Adéu, Aramón. — La mestressa,
J. M. Soler. - Camí de Núria, Se¬
rrat.—L'Hostal de la Peira, Toldrà.
—Tardoral, Blanch —Jorn de fes¬
ta, N. Soler. Cobla BARCINO.
Dissabte, dia 30, nit. A l'estatge
Conxita, Ribas.—Raimonda, Se¬
rrat.—Reus, Gaya.—Records de ma
terra. Serra.—Ofrena, Toldrà.—Niu
de moixons, Savall.—Cobla BAR¬
CINO.

Hem rebut una sardana inèdita del
celebrat i benvolgut mestre Pol que
procurarem inserir tan aviat com ens
ho permetin les combinacions i ne¬
cessitats periodístiques de la nostra

publicació.

Corresponsal sardanístic
Hem designat el bon amic Narcís
Abadia de Llagostera, representant
de la cobla «Catalònia» en aquesta
ciutat (Ruiz de Padrón, 8, botiga.
Sani Martí) per corresponsal de la
nostra secció sardanística. A ell deu¬
ran

dirigir-se totes les entitas i sar¬
en general per tots quants

danistes

asstimntes viúpuin notificar-nos.
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La muntanya a

l'hivern

Cal, però, ésser força

prudent i seguir les ins¬
truccions sobre vestits

i

són força
què en lloc

horaris, ja que
els casos en
de

portar a cap una lluï¬

da travessia sols es troba
una

perills,
penalitats

via de dolors,

fred i cansanci,

apreten de debò per
glaces encontrades.
El que ja no és de tant

que
les

aquesta estació
muntanya més bella que mai, y
per això no és d'estranyar que s'ha
gi generalitzat d'una faisó ràpida
Es

sens

dubte

en

la

i

general l'aíició

neu.

a

l'excursionisme de

Afició noble i formosa sempre

faci compatible, entengui's
bé, amb tots els deures sagrats ï
profans, ja que és aquest un punt
negre del blanc mantell que embol¬
calla les nostres augustes, cintes.
Perquè, voleu res de més bonic
que sortir, amb aquell fred, com fi¬
gúreles de pessebre, amunt, amunt
amunt de la muntanya, a sol ixent,
albirant nous punts de vista, fins a
esmorzar, ajeguis sobre la tova ne¬
vada, davant el superb paisatge,
muntar després a l'enlairada pica
per descendir-ne com a sagetes pels
pendents que abans guanyàrem fatigosament i seguir així com follets
de la serralada les poques hores de
que es

després de seguir les reconades
poètics paisatges més
propis de la imaginació fantasiosa
d'un infant que de la realitat, què hi
ha de més bell que a la fi de la jor¬
nada arribar al pregon i callat poI

de la vall, per

causa

on

sensació

la nostra

arribada?
I

no es creu un

transportat en l'es¬

pai i el temps quan en mig de la
gèlida boira que sols deixa arribar
debilitada, pàPlida claror de la lluna,
mantenint la direcció i avançant
acompassadament, oint solament el
rum rum dels skis, únic soroll per¬

ceptible

en

assenyalàvem,

és la sobtada i
(que abans ja

com a

conseqüències

del caràcter de la nostra

gent) que,a

la,

a

nia

-

al

0

futbolis-

la sibèrica planura?
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trobar-

convertides en un
formiguer. Confiem, però, que
aquesta dèria passarà com han pas¬
sat tantes altres, i llavors excursio¬
nistes i deportius que ho siguin de
bona fe, els primers dedicant-se a
llur sublim afició d'esplai de cos i
ànima, i els segons amb el no menys
legítim encara que no tan noble fi
d'enfortir llur cos, podran amb lli¬
bertat i entusiasme posar-s'hi, que
mai no agrada al fervent seguidor
d'un ideal, que aquest arribi a la
se

amb les pistes

entusiasme. Un útil als excursionis¬

ha

me,

deportista que va a

llarse sobre el blanc element,

Encara que mai hàgim estat de¬
portius, comprenem i alabem la bran¬
ca deportiva de la neu, que ha estat
presa per alguns amb fonamental

ra-

dioma

al

vulgaritat.

semblant

(als quals, abans,

embolca¬

nascut

tes

sobre

llar-se el Pirineu, se'ns

aquesta

dable), ens han donat els deportius
qual hem tret força partit: enS
referim al ski, artefacte que encara
que enutjós i incòmode (especial¬
ment per la poca pràctica) és en
canvi, fins al dia, indispensable i
insubstituïble. I ja que hem fet
aquesta divisió, que potser molts no
accepten, entre el excursionisme i
l'esport, lloem tots aquells d'un i ali del

secció de
l'excur¬

sionisme
sobre

i
a

q ue

es

n

p 0 r

que

t

més s'hi acosta, els esports d'hi¬

que, encara que molt lloables
tais esports, sempre seran i
estaran molt per sota de l'excursio¬

vern,

com a

ànima molt
espiritual que l'esport.
Uns i altres, presos amb la mode¬
ració que deu haver-hi en totes les
coses, vull dir amb un nombrós però
proporcionat nombre de aficionats,
estan molt bé. Ara, l'excursionismemania, o l'esport-mania, que envaei¬
xen la muntanya, fent perdre a qui
hi va de bona fe tota la originalitat

nisme, esplai de cos i
més enlairat i

llum hivernenca?

blet

aprovar,
desmesurada dèria

d'èsdesenrot-

l'estiu, i també crec que ho ha
ser

i convertint el nucli

excursionista

o

deportin en un ramat de bens en
què uns hi van per a <no ésser
menys que els altres», ja nó ho està
tant, perquè sempre resulta desagra¬
dable a l'excursionista convençut de
trobar-se tothora a cada vall amb

sengles grupets, sigui a l'hivern o a

en

feia inabor¬

G

E

rit de llatins,
convenient.

K

1

Ò

però tan

segura

i

No és
sit per

Catalunya terra a propò¬
al blanc element. Fon amb

facilitat
jarse

traïdories en gebruscament, conseqüència
0

amaga

de l'inclementíssim clima d'absencia de

l'han infiltrat per

plujes i freqüència de tem¬
pestes (per més que a molts sembli dolç) que en general patim,
tan diferent d'aquell clima atlàntic
més estable de què frueixen altres
païssos. Tampoc els nostres ferés¬

i

tecs i estimbats Pireneus

aspecte que l'han importat a la
nostra terra, així com aquells que

tre

simpàtics

constància i

mitjà de mítings
amb forta
patriòtica tasca.
d'útils
concursos

(part ca¬
talana) són gaire asisequibles, fent

Ja que
parlem, diguem
quelcom sobre el
piolet, artefacte
que "no solament
serveix de primer
terme per fotogra¬
fies épatants: des
grands ascensionistes, sinó que és
indispensable i se¬
gur companyó per
casos apurats en
què s'hi hagi de
recórrer; així
la

.

conjunt que torna exòtic l'ús del
•ski, la cual cosa confirma també el
que hem dit respecte al nombre exa¬
gerat de skiadors, però això no vol
dir que tinguem de deixar la serra
per
inabordable.
1, per acabar,
sols repetirem, a
aquells que han
un

estat

despreciant els incon¬
venients

sempre
vencibles que pre¬
senta això que els
hem dit

afició tan
i formosa deu

gran
ésser sempre com¬

patible amb tots
els deures sagrats
i profans.

com

contrària

al

nostre lliure espe¬

De mutualisme
Les mutualitats, amb aquell espe¬
rit de veritable germanor que les ha

creades, deixen per tot arreu petxades del

seu

pas.

Aquí és el pare afligit per la
malaltia el que troba en l'ajuda

cruel
dels
seus companys el mitjà d'allunyar
la fam dels seus fills; allà és el subsi¬
di humanitari el que possibilitza que
la desemparada vídua pugui atendre
a les despeses ineludibles de tot en¬
terrament; sempre les germandats
eixugant les llàgrimes, atenguent
necessitats i servint d'oportú adjutori per a evitar greus caigudes.
Certament no es pot donar finali¬
tat més altruista i més basada en el

sacrifici individual.

Lluís Creus

L'Estat

aprofita

no poc

d'aquesta

prestació abnegada, ja que del con¬
trari hauria de multiplicar hospitals
i augmentar les seves consignacions
per a fins benèfics.
Per això hom pensa que l'Estat
protegeix l'acció de les mutualitats
que tan bellament practiquen la doc¬
trina cristiana de l'amor.

I, en efecte, a França, Alemanya,
Anglaterra, Austria i Itàlia s'han
promulgat lleis d'indubtable protec¬
ció a aquestes entitats de desintere¬
sada protecció particular.
Hom vol esperar, creu poguer es¬
perar que també a la nostra legisla¬
ció ens trobarem protegits, obtin-

guent quan menys la derogació de
l'article quart del R. D. de 23 de

MILLORESPÙBLIQUES
Convocada per l'alcalde d'Olot ha

tingut lloc

una important reunió de
totes les forces vives d'aquella co -

per tal de tractar de la cons¬
trucció del ferrocarril de Roses a
marca

Guardiola, passant per Olot, ocu¬
pant-se també del projecte d'eixam¬
plament de la via del d'Olot a Giro¬
na, i de la construcció d'un ramal
que d'Anglès vagi a l'Empalme, pas¬
sant per Santa Coloma.
A

Ripoll s'han començat les obres

de construcció de gestació

gers del

de viat¬

ferrocarril transpirinaic.

desembre de 1924 que crea un

im¬
post sobre els Montepíus, Societats

El dia 17 d'aquest mes s'inaugu¬
rarà la carretera que acaba de cons¬

de Socorsos Mutus i entitats
blants.

truir-se des de la de

sem¬

PROMETEU
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en comen¬

çar: que

simpàtica corda

tan

séduits per

la muntanya,

sà

a

la de Girona

Parlabà i

Rupià.

Figueres a CorPalamós, per

a

10

ô

Millores

a

Puigcerdà

Estan activant-se d'

una

manera

considerable els treballs

d'esplanament de la Gran Avinguda a l'ob¬
jecte de què aquest estiu pugui veu¬
re's ja acabat el tros entre, la torre

È

R

î

Ò

inaugurarà la de tapissos religiosos

per a

del director de l'Escola de Belles
Arts de La Bisbal, senyor Sans Deu-

Asociacions de Música de Figueres,

lofeu. L'Ateneu

organitza per a la
tardor una importantíssima exposició
de puntes, amb la concessió de pre¬
mis a les millors que es presentin.

Schierbeck i el llac.
També

es

procedeix ràpidament

la construcció del gran restaurant
de la Avinguda Schierbeck que
a

cap mena de
dels més importants
sense

dubte será uri
deia comarca.

Exposició de ninotaí.es
catalans
A

a

Girona

Girona, amb motiu de la cele¬

bració de la III Assemblea de Prem¬

tindrà lloc

exposició de Ni¬
la cual podrán
pendre part tots els catalano-balears
i aquells artistes que comptin amb
•més de cinc anys d'estada a Cata¬
lunya i Balears.
Es concediran dos premis: una
copa d'argent i un objecte d'art a
les dues millors composicions, a
Criteri del Jurat qualificador. Els
noms dels components es farán pú¬
blics dintre pocs dies.
L'exposició tindrà lloc a Girona,
els dies 22 a 25 de maig, essent
probable que més tard es traslladi a
sa,

una

notaires catalans

un

a

del salons d'art barcelonins.

ÍVle3tres

nous

Els celebrats instrumentistes que
sota

l'experta direcció de l'illustre
Grignon consti¬
tueixen a Barcelona l'aplaudit Sex¬
mestre Lamote de

tet Granados—concertistes tots

ells,

veritablement mestres del

res¬

seu

pectiu instrument, i solistes de les
primeres agrupacions simfòniques de
la nostra ciutat—portaran a terme,
durant el propvinent mes de juny,
una ben important sèrie d'audicions

SEDASSERIES

en

propietat, els següents senyors; de
Beuda, Martí Pujolar; de Darnius,
Salvador Vicents; de Garriguella,
Ramón Balaguer; de Palau Sator,
Ricard Marcó; de Corsà, Ramón
Herrero; de Port Bou, Anicet Villar;
de Puigcerdà, August Viladessau;
de Santa Coloma de Parnés,

Lluis

Capellà; i de Llers, Joan Serrat.

entitat que acaba de
La Bisbal, la qual, a

constituir-se a
jutjar per l'entusiasme que regna entre els seus
adherits, guanyarà molt aviat un
gran esplendor i s'assegurarà una
vida ben próspera i floreixent, com
la que tenen avui totes les entitats
d'aquesta mena existents en la nos¬
tra terra.

Les Associacions de Música de

Girona, Figueres, San Feliu, Pala¬
mós i Palafrugell han confiat llur
proper concert a l'eminent violinista
catalàjoan Manèn.

Güell» retornant-ne totes molt

satisfacció amb
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se

ens

ho conta¬

ren.

al Prat del Llobregat sense
canviar de carrer, allargant fins allà
la Gran Via, tal com està en el pri¬

projecte, nosaltres ens hem
afanyat a posar-hi corresponsal.
Aquest és l'ikliistrat jove, compatrici i amic nostre, en Pau Rodríguez,
parent de l'Ignasi Rodriguez Grahit,
també il'lustrat jove, compatrici i

*
*

d'un jovenet de tretze
inserim amb gust, bo i ani¬
mant-lo a prosseguir practicant-se
uns versos

anys que

tan bella tasca."

en

EL PETIT CAPTAIRE

No cal dir lo que ens plau i lo
molt que esperem de la seva valio¬
sa

va

cooperació.

Sec, tot brut i espelüfat
corrent per la ciutat,

demanant
*
*

a

*

compatrici
en
Miquel Canony, mecànic del
camp de aviació de la, companyia
«Latecoere», després d'una llarga

un

tros de pa

qui li vulgui donà.
I del

El nostre bon amic i

a

*

D'un bon amic nostre hem rebut

mer

cel, pausadament,

boives de

neu van

caient.

L'infant, de fred tremolant,
va

caminant, caminant...

Palma, torna destinat altra

I, de sobte, exclama «mare!...»
L'esprit vola a l'Etern
I la neu, anant caient,
de sudari li va fent.

n'alegrem moltíssim.
*

L'Ateneu de Girona ha inaugu¬
rat l'exposició d'olis i dibuixos a la

Després d'aquesta exposició

què

la

arribar

Ens

balls al mateix Ateneu.

com¬

Així ho sembla al menys per

Com que ara l'Ajuntament de Bar¬
celona s'ha pres seriosament fer-nos

volta al Prat.

lamós, que temps enrera ja va expo¬
sar amb èxit alguns dels seus tre¬

oficial de les

plagudes.

estada

ploma d'En Francesc Vidal, de Pa¬

curs

Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols; inaugurant també la nova

amic nostre.

Han estat nomenats mestres

clausurar el

*

*

Pare...

Emili Gr.vu.

La

vigilia de Sant Isidre, les alum¬
nes de l'acreditat Col·legi particular
que dirigeix la distingida professora
Elisa Guilera, efectuaren una ex¬
cursió

a.

la renombrada

«Colònia

*
*

A
en

*

Puigcerdà ha contret matrimoni
Josep Guix amb Margarida Bor-

G

rell, filia del conegut exdiputat pro¬

E

I

R

ó

11

Fires comareals

llurs transaccions, essent una de les

vincial
En

aquesta quinzena celebraran
importants fires anuals
acostumades: el dia 15, Torroella de
Montgrí; el 29, Vidreras i Port de
la Selva; el 20 (vigília de l'Ascen¬

S'ha anunciat també el del jove
Josep M."* Audouard de Girona, amb
la

les

senyoreta Josefina Duran, de Pa¬

lafrugell.
Enhorabones, felicitats i benanzances

eternes.

%

Quedem

*

agraidíssims

«L'Avi

a

Munné» de S. F. de Guixols i al

«patriarca» senyor Masifern
seva activitat jovenívola-

per

la

Dr. J. Jordà Caballé

fires més importants de les comar¬
ques del Baix Emprodà.
Hi ha servei extraordinari de trens

seves

i autos,
nes,

sió), Banyoles; el 21 (festa de l'As¬
censió), Besalú i Palafrugell; el
24 (quart diumenge de mes), Tor¬
tellà; el 25 (dilluns després de l'As¬
censió), Santa Coloma de Parnés, i
el 29, Vidreres í Port de la Selva.
I els dies 1, 2 i 3 de juny (dilluns,
dimarts i dimecres després de Pen tecostés), la celebraran, respecti¬
vament, Caldes de Malavella i Lla¬
gostera; La Bisbal; i Cassà de la

el

el

Clara, 10

Consulta els dissabtes:

(menys els dissabtes)

De lo

a

Jurat a qui cregui convenient,
els lots que es presentin.

1

se¬

gons

Selva.

De La Bisbal
Santa

à

de 550 pessetes.
Demés hi haurà un premi extra¬
ordinari de 150 pessetes, atorgant-lo

ens

veure's molt

met

tradicional fira de

diuen que pro¬

llista per alguns amics «de la colla>.
Deuen remetre'ns el butlletí com

concorreguda la

.Quinguagesma,

qui hagin rebut aquest

número, sense haver-s'hi encara
subscrit, és que han sigut posats en

Tumors blancs

Consulta dihria: De 3 a 5

per

Provincial de Foment,

Puigcerdà el dia 17 de
maig, repartint-se premis per valor

Tots els

GIRONA

avicoi.—Organitzat

Consell

tindrà lloc

Medicina general

Bailéii, 119, pral., 2.®

concerts, futbol, etc.

Concurs

Malalties del Pit. Tuberculosi òssea

BARCELONA

divertiments públics, sarda¬

a

més aviat rnellor.

la

qual, comerciants de tots els in¬
drets i comarques acudeixen a fer
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Cada inserció val:

Per 24 insercions 40

25
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9

7
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»

45

30
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9
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35

25
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»

militars i civils
:
:
limtnes assortit ca Dcvistos
de Modes de totes classes es:

i)anuolas i cstraapercs - Orait
variació en Tarjes postalsS'admeten encàrrecs de
Lltodrafia 1 Delleus, Segells de
:
gónia i Plaques esmaltades :
'

S'admeten tantbc susripcclons
1 renovacions a totes les
:
:
revistes i periòdics
:
:
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TELEFON, 452

lispecclallfaf en tola classe de
traba lis comercials • Impresses
:
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J
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Tindrà

un

ptes.

pagament d'anuncis és anticipat.

L'impost del timbre O'IO ptes.
va a

>

augment del 25 % la quarta pàgina

de la coberta.
El

>

càrrec de l'anunciant.

per

inserció

Caamsería

^ H O T I: L ^
INTEIÍNÀCIONAL
CArt

REBÜbE5 LE5
GLTIMEJ NOVETATJ BE LA :
'

KEJTAURANT

f(m'

TEnPORAbA

^

ESPECIALITAT EN

^

SITUACIÓ

INMILLOIMISLC

correar, calcara i freda

:

CAMBPA
:

DE

:

GITANS

:

BANY

Culaa fraacesa i espaavola ;
SERVCI ESNEDAT

:

:

MibA

LA

: :

PÜNT

DE

NOVETATS

::
CAMISES ::
C O 1^ B A T E S
: :
/WOCADOPS : :
MIT.) O N s
: :
MITGES : :

:

Menjador proDl per famílies : :
Hospeda fge des de lO pessefes
:

:

QÈNEI^E5

HaDItacions conforlaDIcs amb aigaa
:

riTO

:

ELASTICS
PAL^AKiCiES : :
BASTONS

: :

^

PaiQCEKDA

^ BENET COXET^

Hotel

del

Comerç

ESMERAT I
TOT CONFORT

A

SERVEI
:

:

SITUAT AL CENTRE DE
:

LA

POBLACIÓ

:

FIGUERES
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