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IOREN ELS NOSTRES·.: GRAIIS
ROlES
•

' 'Sempre qu' un home sobresurt,
· s i ·se li miren tots els seus actes,
..
veurem qu'en un o altre pot serv1r
·d'exemple, i si el que fina ha portar
:·una vida ~onsagrada a un ideal que

.

'

.

.-que ha niirat· fit .a fit sens de.· fiJ.Hments ni· traidoríes. llavors poi
:t;ert dir~se, que tota la seva existen, da .será un mirall de patriotisme i
· acdons nobles.
N'Enric Prat de la Riba qu'avuí
s'honra M~lgrat posant lo seu noin
o una-de ses espaioses víes, es un
modefde virtuts dviques i cristianes. Vivint, fou el sen~r ordenador
de la nostra vida nacional. com
deia molt be La Veu de Calalunya
. .i quan arribá . l'hora supremdJ en
é.1q uella que di vía donar comte de
lots els seus actes. la seva ánima
.. ben compresa del estal en que es
~trobava, com volguent fer l'epíleg ,
· se separá de son débil cos posant
-en práctica abants de déixar aques· fa trista val! de llágrimes, les tres
virtuts que l'havíen adornada, morint com un patriota, com un catóHe i com un caval !er.
•
Quc:m mes ve'la que s'ana v a
acostant a Deu, va volguer que'ls
precs que'l conl'ortavan se 1i fes.sin
la llengua que sa bona i santa
mene li ensenyc1 desde'I bressol i
qu'ell ja portava en son cor que l anr
s e dalia per l'amor a Catalunya .
1;-l pervindre de nostra patria el
··· preocupava de tal modo. qQe en
Tespai QUe Ji deixaven les exorra.dóns ·pi adoses i sens olvidar ~ls
debers de fpmilía, ; procurava enterar~se del resultat d'aquella Assam. blea, quín manifest fou Ja darrera

-

en
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obra que sortí de sa argentada ploma, i moments abants de morir.
quan aquella santa monja volgu~
veure per darrera vegada en aquest
mon, al qui dintre son cárrec ha vía
rebut lants consolsiencoratjaments,
a~enent a que la parla catalana no
li era familiar, puig vegé la llum del
sol en altre regió que la nostra, re~
cordant-se de qne ademés de :Católíe i pa-triota era cavaller. al remerciat·~li l'acte de la seva consoladora
visita e't~lamá:
- Jo no'm pensava tornar-la
a veure. «Gracias muchas gra~ias»
\i dig ué en caslellá en afectuosa correspondencia.
,
. . Aixfs more.n els . nostres grans
homes, els que com En Prat de la
Ríba, -succesors de aquells honrats
patricis que fundal'en
el -Centre Ca,
falá de Barcelona; que comensant
per deixebles han passaf a la categoría de mestres. que motejats de
cuatr_o locos abants i de :;eparafisl c15 després, flns que la vibranta
ploma ·de En Mar:!gall els hi va ti rar pel rostre aquell ¡Visea Espa~
nya! que'ls hi va fer enrejoJar la cara i que'ls que motejaven, avui per
avui, veuen que amb les idees i
prin cipis que .aquells predicaven
solsament pot venir la sa!vació de
la Iberia!
<•

•

•

•

•

•

•

•

.

.

.

Els monuments i les plaques no
han d'ésser solsament de ferro i
pedres: bo es que.'ls ulls les vejin ,
bo es que la memoria recordi els
herois i als apóstols, mes ~.si cada
patricl, si cada c(lda catalá no n'hi
aixeca una en son cor, i nQ.,la porra
gravada ·en la se.v4r ánima, recor·
dant les seves virtuts i els seus actes,que no vulgui donar-se el títol de

patriota, católi~· i cavaller. :~m ·, po7,
día enorgullir~sen el ~~ noStre mai
prou ben plorat N'Enric Prat de la

Riba.

~

·

· \.

DoMÉNec PoNs 1 MUNNt.. .
., ..

..........................
'

'

Al mea mestre Prancesch Guitart

~~

1
Está en la conciencia de tofsque:·
\a socierat exige.i x millores ~n ~·
~ls ordres i no obstant e·q son:;atfJ0.1..·
i activitat no ve u en sa folla .que
precipitada i baja carrera vers un
progrés quiméric l'aUunya cacla 'día
més de verdader progrés. Observe~
que"ls mateixos avensos de la industria s'apliquen primer pera destruí la humanitat que pera satister
les necessitats del home. En el cor
d'aquest on deurien niarhi senñ..ments purs besats en la .llei ... ~ . .
amor paternal, s 'hi aJJotjen odis~ ·
.rencuries, ambicions i envejes. La
•
ignocencia i candor infantils casi.
son desconegudcs perquí prematurament la malicia ja infecta el cor
deis infants. Aquestos · amb. son
afan y d'esser ·l1omes deixan Qviat
'
sos jocs predilectes propis de le:s.
primeres etats, i amb un de5caro
que no te calificatiu desobeeix.en els
pares, falten al respecte als mesrres
i desouen els cancells desinteresat$..
dels homes d'experiencia i saber-.
Els pares i mestres prou s'esforcen amb educarlos, empró res
hi poden perqué fora de les llars i
escotes hi troven companys pervertits que·Js hi ensenyen lo qu~
deurien encare ignorá i no fartentampoc sers depravafs que 's cuidtn.

sa.·

.......

· ;.

'· 2.'

.,

'

.. . .

<

de des truir
com q,ue _Jo

..

'

tola obra educadora.
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que·~_--pretén C<?_l_l_S~gu_ir

ma,. embrut els senms i denigra

horH~7

:

. ·:·

La oplnió.·públtca ,

r
!' . ..

>

El nom de

maidconfi:~ universal

~s ¡J:'(!~fuol~~fó dfton? ~~Jste~. i ·::~:: ·~odl'án Q!Jeixar~se i ~~orar~! els~~) ~ es~~~e~s ~ñ· djat'ingit t,,ociólee, el
fundar u!~ sa"~-eta~mb ~~ses opo: act~~ r_~probabl~s deis seu$_:fH~$\:u~~- q:~ mi;'t~:,_,..~f!é.cau~i.a . a . ~o _qu~ avui

sades a léa. que- .la fo~amenten, d .
aquí ve q~e ~·estableixl u~~ fort~ ' ..
enconada llulfa entre el be 1 el rn<ll ·
¡ que s'el-ligeixi com a camp ?bert

altre dta,..itquells pa~es ~~e eel ~e
s'anomena optnió publica, J~ que:bre!l_c~m . ~na~: gracia , ~ mfant .'..~ aquesta resulta . una Babel, una
~males raom~ a~b que .. contest~n ~Is.•, confuc.ló aixordadora pro :luida per
seus fllls de peflts; el des~aro amb~. el remor .del a.bsurde, per reeo d&
la, jove~l~t inexp~rta,. pe~qu.e s·¡;. .. que i~S.ullen . vell de~rep1t: el PO~ , 1 ~; aoctrína q ue's tracta. de ·, prop~· .
: guent crJddfS els mns d av m d ~sser cas_~ue fan d~ 1? autorifat 1 e: des
ga.'r i per el c.acaretj de la perso~
. h?Jl!~S ~~má, t.nina?t le~ int~l-lrgen : prect amb que reben al pobre 1 des- litat que pretéfl enaltir-ee. Tant
eJes 1 cors defs pettts d avut, podra valg nf que truca a la porta de la desentonada cridoria aumentada
.. )ransf~rmat·~se facilment la socielat se va casa en demanda d'un m os p~r les ttompetades de tu; adulació
un altre 'día.
de pá?
i 'e ls cops de bombo dels qui trafi' . · ·Unaacció forta individual ¡' co~
Per a renovar lo existent per a quen amb l'ignora.neia del ·poble,
· " lectiva s'imposa per a salvar.a la ' re s taur(lr en fots · els ordres la vida · constitucix. la manifestació exter·
joventut dels perills' que la rodeje.n. social e·s indispensable que s'em- na d'aquesta opinió pública, roan·
No es suficíent ·que s'obrin escotes, prengui abcms que lot una forta c~da de cl"iteri per a discernir el
. nl qu~~~ , tr~~f.!lli~. l?~rH}.I.~ "' .~~~ap_ilre- cr~uada en fav o r de l jove nt que bé del mal, la veritat del error.
·· guin el~ analfabe ts, ainb tot i e~>sú pu¡a.
• . rrrasto,rnat d judiei' pervertit
una gr~n obra, :sino qu'es necessaNo pot edificar-sB una casa sen- el sentJment i obrant la r.1.ó a im·
r~a la ~duca~i;ó integr·al ' de .lotes les se uns bons fonaments que 'la s os- puls<:>s' de les passións o del int~r.es,
faculfats psíquiques, l'enrobusliment tihguin, ni donar saludables fruits la opinió se ll~nsa com cavall &á; del vigor Hsic per medi · d'exercicis un é.lrbre corcat. ni gemades flors bocat per la. p endent de.l .abstude,..
higiénics i sobr e tot vet!lá sempre un·a planta sens vida, del mateix , sens escoltar la, veu deis qui s~es
pe.tqué ·no pug uin artelar ·.en els modo l'home no pot esser útil a la forcen en rectificar el sentit, que,
· cors del ínfants, sentiments inno- ' ·societat si de petif no se li ensenya dcsvüt:lt-se del camí dret, arriba.· bies i vicis repug-mmts que porten el camí del bé i no se l'allunya dels .n~ _,prompte a negar, no ~ole els
_.,".''s
.rn~""
~nduir- ló . al ·
··
·
·com a conseqüencia in med ia1a" l ' · v·, u'
u r
'"~ . ...;. -nod'~
v
;u ~v
principia
més evidente, sinó
fins
anemi·a del cós social i trastornen mal.
les r~alitats més palpables.
completament les facultat s infel lecL 'home a bando nar ' a les seYes
., La· causa que méB ha contribuit.
· · tives i volitives qu'ens proclamen forces seria com un arbre en mig a la. deca.dencia del recte eentir
superiors als demés creats, sino del bosch, qui '1 ve nt de les passions d.e i poble, está sens dupte en la.
condueix en al robo i al crim.
troncharíd com romp l"alzina mes avassalla.dora intluencia qu'en la
No oblidém que les presons es..
feixuga l'huracií del desert.
~o~i e tat a ctual exerceix la. p olitica
tárt p.Ienes d'homes instruifs que no
E-s el ser humá la planta mes fomentadora de p<i s~ións i rniseriaa.
foren educa ts en la infantesa i jo· d elicada del jardí de la vida que ne- La. política, reina i senyora de la
.v-entut; que pobrets p!oren amo llá - cessita d esde que ve al mon els eda t preeent, ha posat el régim i
grimes de sang en la . solituf d'unl.l afanys i cuidados d'una mare, mes gobern deis pohlcs en mana d'boéelda i'abandon amb que'l fingue- tar t les llissons d'un bon mesft·e. tn es qui na principal \·irtut es l'au'
ren ~ls seus pares i ja far t regOT1ei- d~spres i sempre una ferma i cons· dacia, i quina ciencia conaisteix
per ttista experiencia que si de fant sol -licitut per a poguer confor- en la habilitat de saber enlair.ar se
pefits haguessin sigut b en edUCil! S llH., r els actes j accions de la vida com ·e}B globos per falta de pés,es·
•
· no g-emegaríen · avui en els corree - en el cumplirnent del se u deur e p er peciñc, i . 9e mantenir-se en equilicionals perqué no hauríen comés esser un ciutadá que amb la mira- bri sobre ia maroma del poder.
cap acció que'!s pri\rés de convíure da tr~mquil(l , el ca p ben (}}t i el cor
Avui les grana inteligenciea,
,·
ámb els deniés h.o mes.
.... .l liure de tota mala inclinació per a els csperits enlaírats, constituei¿Qué'n fraurém . de que'l nen contemplar satisfet les belleses de xen u:n element social poc meno& ...:.
..
.
d
.
.
.
.
la
Natu~alesa
i
huir
amb
placides
que
p
'
assiri,
pe'
r
que'Js
pobles
no
e_
s-aprengui e 11egir 1 escnure s1 no d'
.d 11
d'f
· f ¡·
~.- .·
una vt a arga, 1 xosa ' e IS en c·o
·' lten a n•els <¡ue predi'quen m·~... se li ensenya que'1 temor de. O eu es
u
· "i
rall.t"t
erans idee~ ,;'1
.; ..r..
el principi d e tóra sa b 1'd ur i a, s1. no mig .dels homes germans seus.
.. i .J·usticia., i les. ...,
U inculca !'amor i sumissió a sos
JosEP CASTANY ' GeLATS
que inspirade.s en la· veritat i la. !1
.·
pares·, qu'ha de respectar la vida Lloret 23 Mar~ 1918.
virtut elabora,'! prog rés bumá, son_
deis seus semblants; que te 'drets i
rebutjades per una societat en queobligacions amb Ja societat de que
'ls carácters i les conciencies s& ··:~
. ' forma part i que les .bones accions
dobleguen i cedeixen a !'influencia.. . ~;
portén Ja satisfacció a la persona i
del egoisme. Els politice · son avui :~
la maidat en canvi perve1·teix l'ániela qui..dlrigeixen el funcionament ;:

ar

·~

·'

xen

se

i

:i

...
·'
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del mecanisme social, i ella son ela. quartos, la emprenen a base de
· A la Juntaorganitzadora, consqui formen i propagaen la opinió, · crédit, i d'arreu els plóuen llihres tituida por les senyóretes·( Antonia '
encenent els apetite i refredant la i de marqu~s acreditados, einó ve· de Garriga, .F'r:u~cis¿a.·, :r.rasens · i '
.raó de les maeses populars,
que geune una quans autora: ·
Emilia RabasS!l, no puc regatejar- .
.
.
· .·
·
les hi ma. admirtl.ció.
m~ntres cdden, protesten. i voten,
Severo Catalina. -- )[istral. .
.
no's preocupen de penE~ar.
Van Tr(cht.-1.1. Cinto Verdaguer. ·.
Acabo d'enterar-me de qué
·¡a;
.
. ..
Els política per a afian~ar el -Menendez i Pelayo.--lbnera.- Joventut Nacionalista dedicA una
seu domini sobre'ls pobles, han . Prat de la. Riba.--Coloma.-Pere- vetllada teatral el dfa de St. Josep
creat i organitzat admirablement da.-Sardá. i Salvany.-Haquel.-- a les senyores i senyoretes que
!'industria del periodisme. El pe- Smith, etc ..
amb son unic esfor<; porten la Banriódic politic es la campana que
1 local? Las Germanes Carme- dera Catalana a c:l.la vila.
eonstantment repica anunciant la litea lo ofereixen gustosament. ho~
:Mf!.Í com ara m'ha.vía sentit or·
subasta d'elogis i aplausoi'l, dictats norants'e, i honorant a la mentada gullós d'esser ma~gratonc.
i títols a favor de persones i enti· biblioteca. ¡Q,ue per molts anys!
CLAHET
tats, idees i doctrines, i es, a la
Sembb que'ls problemes cap- 1tfalgrat lt)' llar<; 1918. ;Z7'~--/.
vegada, el bras que amb més es- dale j1t. son resolts mes ai! i les lecfors socava'ls fonaments qe la jils- torea? Aquest C3 el prineipal; a
ticia:· La prempJa.1 · que s'erigeix elle-s va primordialment dirigida.
en reflector i eco de la opinió, en· v,ques obra eminentment cultur~l,
tona himnes i prodiga encena en procura.nt encaminar l'afany proSecció literaria
pro¡;orció al preu que per ella li gresiu de llegir i iutensíficarlo pro·
SONET
paguen cls especuladora i vanito· porcion an t·les-hi al-licient.
eos. i els reclams del periódic for·
Con ve-se digueren, perla maAl Ajunfament de Malgrat, amh
men al aire ltiure r escala de la jor eficacia de llur intent - qu,~'l ocasió de la celebració de la Festa
l
moderna torra de Babel, per la nombre de lectores sigui el máxim del Arbre, .de la acceptació de 1~
que'ls estadiates a'enlairen al pimí· possiblc, per lo que la ferém aBse- Bandera Catalana, i de la dedicacul de la celebritat,
desd'aont
se quible a, totes les classes socials, ció d'un carre1·, a la memoria '.del
.
.
proclamen árbitres . deis destina adoptant per quota la, módica quan· eximi pafrici N'Enric Prat de la Ridels poble~.
titat dQ 0'10 ptes. mensuals. Aixó ba, als 7 d'abril de 1918.
I aixia la societat, regida i go- si, que es demoeracia i de la bona. Tres beUs aTUors, del abril al septó •lía,
vernad:l per ambiciosos, ag~tadors
Convé que cap lectora deserti, veu sorgir de son si, Ja vHa nost.ra:
i apóstols de doctrines disolv-ents, que tntes hi estiguin be; an aixó els d'espiritualitat snn clara mostra
foDlentadores del llibertinatge_ i prestamistes de1s llibres respongue- qu'a.ls bornes de dmm\, marquen la. \'Í!t,
-enlluernadores deis fills del sigle, ren " providendalment facilitant .Jornada tal, en marbre escrita siH:
Prat de la Ribn ~~Gran, per gloritt vostrn,
que's· figuren veure'l sol en ltl que· obres totes bones i per a tots els un carrer del ve'inat, nl mon demostra,,..
no son sinó flamee que vomita'l gustos, deixant predominar la no- Jo que pot el talent i bonhomi<t.
pou del Apocalipsis, va retornant vela sana que proporciona eeplai a De la }'esta d<~l Arbre, l'eeordant;a,
a sumergir-se i ofegar- se en .els !'encantadora fanta.s-ía de les jovín- csser ta.mbé d(nll~i ,_queixn dada
que cultura predica i esperona.
gorcs infectes deLpaganisme, mon;.. cel !es su2'erh:it-les-hi
nobles
senti,J

•

'

'
Per a ma.jor comodita.t de les

tada en !'espléndida carro<;a del
progrés modern,que segueix la se·

ment::~.

va carrera vertiginosa entre )a
eridoria da les turbes seetaries, i
la polsaguera moguda per el f_tor~
bellí d'idees qu'aixeca la politica,
inspiradora i directora de la opinió
pública.
JOAN DOTRAS

lectores, poden reservarse els lli~
•
bres durant un mes, sena necesei·
tat de fer diposit, puig, aixó limitaría el nombre de lectores, i ade·
més uo es possible que qui hagi
llegit un deis mentats n.utors, no
vúlgui canviar lo desseguida pera
llegir-no un altre; malgrat aixú, la
Junta porta un llibre registre per
a poguer exigir responeabilitats.
Resultat: Que sense tliners, sen~
ae llihrcs i amb totes les mentadas
dificultats que's deriven de la finalitat de 1'obra, en 15 dies s'han fet

Una· bandera catalana i una biblio-

teca per a la dona
(Oonclttsió)

•

.·.La pensada ,es tingué,<i ale 15
dies a'inaugurab~.
. .. ..
Com · que no's dieposa.ba .de.
'

'\,

\:

una biblioteca model. Si fos juga-

dor me jugaria la camisa a que'l
diable no te tanta aud.acia.

<

L'Estanda.rt Catalá, cJmn de poi:xmH:a
en balcó comunal, avui iEsada
d(~sitjos de Malg;rat, ben alt prC,!..!'ona.
f'ÉUX PARADEDA. Phre.

..

···.

HONOREM ALS VELLS

Pasqua florida t... Belfa diada' .
plena d'ensomnis, d'esperances i
d'ilusionsr... Formosa promesa de
plenitut, d'abundorr. .. jo't saludo.
Dfes de Quaresma amb vosfra
moradenca vestimenta; jorns de penitencia i de sant dolor; setmana
santa majestuoSa i gran: a reveurer!. .. A.mb Deu siaut... .
Han cessat ja els greus psarrns
de tristes recordances; les Íllafré1~ •. . .
ques del cloquer han ja enmudit; fa · · ..·
no s'ouen deJa Passió les copies··· <.
. .

.'

.
,.
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BONA LLEVOJt ·
fervoroses, ni se senfen ja les ma· a la Vellesal .•• Oh, santes hores ministradores del Sant Crist per a
ces ni els xarrics.
passades enaltintl'~ncianitatL .. Flo~ procurar el major esplendor de la
En son ltoc, alegres caramelles rid~ son que esclafa en eixa terra seva festa.
.
. .
la Pasqua han anonciat: a Jln pas, prometent ditxosa vellor aJs qui ja ·
Colocada aquesta venerandd
joioses les campanes als quatre han treballat; aurora ele díes feli~os, lmatge, joia preciosa que honora
venfs s'han llensat, i 1' Aleluia triom- auba somri~nt d'eternal benestar. a .la vila, en el altar major baix un
fánt s'ha entonat amb gauden<=a, i ... Que, pobJe aont l'Homenatge a la ríe dosser, profusament il'luminat
les flors han esclatat.
Vellesa arreJa,poble aont els joves perv la llum eléctrica i ornat amb
Oh, bella diada de Pasqual. ..
estimen als vells, amb tof Jo cor. vistoses flors i gales, produia un
Lo cel apar que sigui més blau; es poble que a sí mateix s'honord. efecte
. . encantador. Era verdaderaMmbla que l'ambent embaumat per es poble que treballa per sa felici- ment un Rei que possot en esbelt
la' flor~sta tonifiqui millor nostre es- tat i dignificació.
trono, regnava com havía promés.
~·
prit; radiant lo sol tebiors exquisiGloria als vells de fesra blan- sobre fots els cors. i no era ja la
des
i Natura s'ens pre- quinosa i figura curvada!... Gloria figura lllasfimosa que haviem con. ens ofrena,
.
.senta amb bell esclat.
als vellefs, al jaios, als padrins!. .. tcmplat el día del Divendres S ant•
•
Aneu poncelles a punt d'obrirsino la personificació de la DivinaENRIC CASASSAS .
. sé; violes perfumades humils van
Magest~t regnant, triomfant i gloapareixenl, i el timó i les gaies ro·
rios des de la Creu. Com termina~IIes, i el romaní i la flor del gement d'aquesta nota. plaunos fer
.i~ - .s_samf, omplenen de goig nostre
constar el preciós regal fet a la Adnnim recreant noslres senfits.
ministració del Sant Crist, per Ja:
Oh, Pasqua, la de les tlorsl ...
senyora Ana Roura de Cama, conoh primavera de vida feli~t ...
El septenari de· N ostra Senyora sistent en un colxí de Bellut de
. No vos· sembla que revenfnt a deis Dolors, les fes tes de Setmana seda, que cobert de escoJJides
: '·
ht.vida?. ·,. No vos sembla reneixer Santa i de Pasqua de Resurreció, nors treballades amb gust per ¡es
.a ·la·'fraieió? ... No sentiu . com en han vingut d esenrotllcm t-se en les senyoretes Cama ltuia al peu de la
voslres venes, la joventut bull . en esglesies de nostra població amb Creu del Salve:1dor.
vostre sang? ...
la solemnitat propia de la liturgia
Belles corrandes i gaies . estrQ- sagrada. Algunes de <.lites, funcions,
..
.
fes , heu endre\-at. car.am~llair.es; . com les del Dijous i Divendres
-eantant a les· gentils missatgeres de Sants, la de la S oletat, Ofici de
gloria, a. les donzelles qui fan vos- Pasqua i el dedíca t al Sant Crist
tre encant. H eu canta l <11 Qui re su- en el Dilluns de Pasqua estigueren
El diumenge de Rams l'eminent
cita, heu cantat a la Patria del cor; extraordinariament co ncorregudes
pianista o.~ Doiors Benaiges de
cantaveu per a voslre~ aimades, .... · escoltant amb fervent · devoció les
de Arfs; doná en eJ saló de música.
plenes de gracia, d'amor i bond<\,t. plátiques deis respecti us misteris
de la seva casa un concert fnlim
Ben fef. Que un.,allre any po- que plenes de z~ í de. unció evan- .
interpretant les següentes pesses..
gueu tots t,ornar~hi .
gélica digué el predicador Quares- rnusicals: «El Afardecer-Eievación»Mes ... pels vellets qui donen r mal mossent Anton Verdura. Tan de Shuman, «San Francisco sobre
.adeu a la vida; per aqueixos vellets el monument parroquial com el del las Olas» de Liszet; «Apasionara»
qui son sempre en hivern; per nos- Hostital i de les Germanes Carme- sonata de Bethoven; «Iberia» . de.
tres ·avis de testa albina, per nos- lites foren visilats per una immensa Alvéniz: Vals de Chopin «PapilJón»
tres jaiets, per nost-res P<Jdrins, jo- gentada, lo que demostra que'J sen"' de. Grieg «La Walkiria» de Wagner;
,
ventor encantadora, en vostres ean- timent religiós no está del tot apa- • «Fuga» de Bach; Valse» de .Moztics festius no tlndreu un raig de gat i que encara hi ha fe en el kovizqui, Una volta més demostrá
fruert<=a per a alegrar Jó seu viure pohle de Israel. Els cants grego- la Sra. Benaiges les seves rarisimorint? ...
rians portats a cap, per el clero mes qualitafs musicaJs amb que l'ha ·
·N o tindreli, garrits jovincels, · parroquial amb la cooperació de adornada la Providencia. En aquesvaris foves i Filies de María sots la ta. g.e.niaLartista.no . se sab. qu~ ad- -~s veJiets que a la mort rant s'
api'open, pels qui tantllunyson de direcció del organis ta mos5ent mirar mes si llJ interpretació rriagis·
vostre costat, un recort, una Jol~a Marian Burch contl"ibuiren en gran tral, superba que. sab. donar a les .
.:p'araula, una are·n ció, un bon. com- part a ·son lluiment i éxiL Rebin tots pesses musicals o la extraordinaria
.p1iment, pera enjoiar una .m ica son nostra efusiva felicitació i que Deu memoria muskal que·SJJposa l'exeviure, pera fer somríure ltürs·navis els hr pagui la bona obra efectuada, cusió sense. les pesses musical~ a. ·
·IJDncits, per ferlos gaudir una ·h ora servint-los-hi d·encoratjament pera la vista. A les felicitacions que·
a lo menos én son devanar fent ca· continuar tan bella tasca.
recé O.« Dolors hi unim la nostra·
Mereix especial menció el zel més entusiasta ·desde aquestes;,:
~f cap al fi?. ..
.
i
Oh, belles festes d·Hom~n(,ltge desplegat pels administradors i ad-· columnes. ·
~

Secció relligiosa

·-----·-----··
De Societat
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El diumenge de Pasgua
mossén Felip Tenes benei la unió
A

.m atrimonial de sa nevoda
.
. Josefa
Cama Tenas amb el jove Tomás

Gispert Burch.'
Sia a tots la enhorabona i per
molts anys.
.
•
Fem constar amb compla~
~encia

la estada entre nosaltres

d~

algunes families re~idenres a
Barcelona amb mot.i.u ,de les festes
•
de Setmana Santa i Pasqua, recQr""
dant, entre elles, la de don ya Josew
fa de Garriga, la de Viladevall, la
de Ferreres, la de Catalá i la . de

Camposal.

a

Pel present més están anondades les respectives bodes. de les
gentils senyoretes Viladevall i Neus
Pons que tindrán lloc en una de les

esglesies de Barcelona.

4 la memoria de

'

Ha Joaquima ·codina··

.

'
,\.. :
..

..

.
.
No puc restar muda
.

'

. .

·"'

en léi mort
.de la meva amiga, d'aquella amiga de l'á.nima que'm sabia aconsellar en moa coofl.ictea, animar en
una feblesa i corretgir en . moji de-fectea. La gratitut que per los be.:
neficis .q ue d'ella tinc rebuts,l'amistat que'ns unia fortament i l'admiració que sea grana virtujs me pro·
•luien, son motiua mes que pedero- ·
aoa .per ferme agafar la ploma, p~r
Uen.~ar arreu la esaeocia l'l perf ~.ill) . ¡
d'aquesta ftor qu'un cop ebbardella.· .
da, Deu gosant. se amb elJa se l'em-:porta al Cel. Parlemne dllnc8 de la
Quimeta. Era una obrera de cor
aenzm. de inteligencia clara po-.
aaei.nt .en alt grau el dp da ge.nts,
fentse tosa per tots, .nena, a m b els ..
infanta; joiosa am~ la jo:ventut;. reflexiva, am.b ele vells i atribulat~;
plorant amb ela que sutrien i ale~ ,
grantse amb el goig dele demés . .
Recordem la quan . eJe bon . mati-,
.abana d'an.ar al- tall~ s'enc3o~ina
Ta a la Parroqui-. per rebre ..a . Je~
au.a H01tia: recullida, quli\sj absort~
goaant jc1 la próxhna unió qu'amb
dalit esperava. Un cop complerts ·
:aoa desitjos pietoaos e' en ana-vá· a· ·

...
..t
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treballar aantificant aquest amb el fooament de totes elles. :Aqueata
reaos i cauta espirituals, siguent fou la que li feia ama.gar els aeus
l'exeiDple i l'alegr.ta de . sea compa· · actea bone, que'ls -:pra~ticava com
nyes• .Al vespre cans.ada. de la fei· ai res, eene importa ncia, oc~ltant- .
na portada a cap, es. dirigia a l' se a. sos propis ulls. ¿(¿ui no la,_.re·
Escala Nocturna pera Obr.eres .si· corda en ilquelles fe~te~ de l'Esco ...
guent. ella !'ánima da 1' .Escola, la la qun:n ella n'era q uasi'l tot por·
que a'emportava el pes . i cansa· tant tot el feix d'aqnet centre. 1,Quf
ment que l'ensenyan~~a i ordre.li no recorda el se u escabulliment en ·
ex:gien. ¡Oh! els que lJbem ~entida ~quells dies en que podía Huir i decom explica va a ses obrorcsleslleis mostrar devant del poble la . seva
de moralitat, de unió i cstimació tasca grandiosa portad ~.\ · amb silenqu'hem de tenir cls uns al altrcs!... ci durant tot l'any? Pro no, Ella
Amb quina manera tan persuasiva l'uig. no surt per ros, deixa a lea
feia. entendre a aquelles inteJigen· altres les pomposes flore, les OIOJ,'O•
cíes poc cultivadea les maravelles ses roses, recullint per si les espl·
de nostra santa relligió. i sobre tot, nes del roser coronantse amb eUeJt,.
quant ella es desfeia, per dir·ho siguent
aixís molt estim!.da de Deu ...
;.'.
aixis, era quan preparava a ses a qu1 sols ella volia agrad~r.
.
d-eixeples per la confeesió. Verda·
El fi de la seva vida ja.'l sabém:
derament, si acmpre fou apóstol en tres meses d'enfermetat . dolorosi:. .
a.questes case~ brillava el sol de ssima soportada amb paciencia ht:son zel, que perla gloria de . Deu i roica i admirable coronada amb
aalv.ació de les ánir.nea. bullía .eu un~ mort santa el dia de la Mare
son pit; i aquet zel la treia fora de de Deu de .Mar(~ de que ella fou
si, i aquet zel era.'l que la por-taba, gran devota, essentne provea pal(durant les úniques hores que per pa.b1es lo mo1t que' a desvetllava per
ella tenia els dles de fe·sta) a un la corporació de tilles de Maria de
barri de la poblac.ió t\ODt hi reunta · la que'n fou tresorera. duraat molts
. persones ' de tot sexe i edat anys, carrec (}tte desempenyá amb ·
var1es
i allá Clltequizaba, instruia i tal el z.el i rectitut que la caracterit:.
volta convertía alguna ü.nima que zava. Moltes mE>s coses podría dir;
e'h~via. alluoyat ~el cami que con
mes temo ferme llarga. Aixis dones, ·
duetx a la vritat 1 a la vida eternB.. descansa en pau, amiga meva i
Aquest mateix zel, la martiritzava perdona l'a.treviment que he tingut
fentla. sofrir i plora.r quant veia i de parlar de tu, pro neceesita.t te- .
considerava les grans ofenses que's nfa d'arrencar del meu cor aquet.
fan a Deu N. S 1 No descuidava crit ~fanyoran~.;. a, aquet plapy d&' .
tampoc a l'infantesa puig que tenia la meva ánima que m'.e mpenyia, a
una secció de nenes a lea que en· donarte a coneixer per a ferte es.. .
senyava la Doctrina, fentae el!& timar com jo t'estimo i encar que :
petita i ajogaasada com les que ins- impotenta me reconec per la tasca
'
truia a fl de guanyarles i encami- propasada, suplei-x:i aquesta
impo·
narlea pel camf de la virtut. La ca- tencía la bona voluntat que'm guia.
ritat niava també en aquell cor
Are benevola llegidors sols 111e.
formós, i no poguent fer almoina resta demanar-vos procureu imltár-.
per si mateixa, e'enginyava i tro- el model que acabo de presentarbava mil manerea de practicarla vos i també una oraci6 al Cel dirid'un modo sublim captant per eJe gida per l'ú.nima. de Ja Quimeta
altrea; i mentres sea mana s'anaven Q. E. P. D.
omplint de monedes que eempre
ANTONIA DE GARRIGA.
entregava integres als neceeaitats,
,
;¡¡
ella restava pobre, molt pobre gezaotae ·e n el bé. dele deures i om·
plint·me a mi de juata admiració.
¿Que diré de la seva bumilitat?
¡Ah! N·o hi mancava no, en aquell
..
conjunt de virtut8 aqueeta ·que e1
'
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Ha sígut nomenat secretari par- confortada amb els sans sagra~
ticular del Sr~ Cambó, el conegut · ments, Brigída Sagol viuda de
poeta comarcal fiH d' Arenys de Ag1.1stí Catalá. A. C. S. ·
Mar en joan Draper.
;<'
•• · Entregá també son ánima
a Deu, un d'aquets darrers dies, a
•• La fábrica del Sr. Arís ha
Barcelona, el conegut industrial
-cumplimentat la disposició del Godón Artur Cert, qui s'hostetgava
bern,
manant no se traballi mes
..
en noslra vila durant els estius, i
que 5 dies cade setmana per manen la qual hi era molt apreciat. I?e·
cament de cotó. Per aquest mofiu
bi sa familia nostre mes sentit
feu festa el dil1uns passat í conticondol.
nuará fent~ho axis, els dilluns ve•• Hem rebut els dos tomets
niders, segons ens diuen.
darrerament publicats per Lectm·a
. . El dia 26 de marc morí a Popular conting·uent l'un, un bonic
Pineda el Sr. Oromi espós que fou ramell de poesíes riques de sentide la senyora Sebastiana Gibert, ment i inspirades per un gran amor
veina de la present, Al acte de son al tarrer natiu; i l'oltre un perfectc
sepeli hi assislíren varis amics que estudi d'invesfigació respecte a esaquí tenía. Rebi la familia nostre pases maravelloses original del
•
p.esam.
erudif publicista don Francesc Ca1
El mateix dia morí en aquesta rreras i Candí

'·

4VO:r.I.t6..

·Les ferreries ... Pa 1afoils

---·---········-···-·-···············-·······...... ....... .. .. .. . . ...................,.,.,......................... .

Hem tingut oca<;ió d';:ldmirar
rhermós S. Cor de Jesü~, ndquirit
per inscripció, i dos ftrtí~tics Angels -donatiu del nost1·e ca.rís~im
amic Sr. Francisco Bartrina, Diputat Provincial per el districte;
que van destinats, el S. Cor de. Je. a.l no u altar que se li ha. do;.U.
.
aus
eat, i los Angela están colocats al
altar major. Son obres d'art que
acredi!an al esculptor Sr. Rus, de

· Barcelona.
•
EL día de S. Jo~ep predicá en la
nostre Iglesia el P. Antoni de
P. Bertrán, ·re!igiós de la Sda. Familia com támbé predicá els ser·
móns del dijous i divendres Santa.
. · Solemne amb tota la extensíó
de la paraula va resultar la festa
-que tingué lloc el dimars de Pas
~üa en aquest veinat, amb ocasió
de celebrar la Gerl')landat de Socors Mú.tuus de sant Antoni Abat,
la seva festa reglamentaria, i de
beneir· se apib totea lea ceremonies
litúrgiques 'un altar dedicat al sa·
grat Cor de Jesús, la seva Imatge
~~a de dos preciosos angelets des·
•
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amb ha.rmonles gregorianes, J!~t
cant tant p~pular deis goigg;i'del
sant, coroná · la resta ·espléndida.
per los dits conceptes i per la pro···
fusa iluminació i gal.es · que ornamentaban tan raltar de sant Anto-·
ni com a·a.ltar major.
.
Amés dels individuus que com-·
ponen la Germandat en nombre
aproX:imat de uns 80, assisti a tan
religiosos· actes una gentada extraordinaria que omplenaba la bonica esglesia de goma p;om. Pera
perpetuar el record de tan extra~r
dinaria resta es repartiren uns vistosos recordatoris. Al fdicitar al
Rvt. Josep Massaguer, vicari d'a·
quella tenencia, no podém menys
que tributar un mere~cut elógi,. a
la Germandat de Socors 'M~1tuus que
tan bellament organitza aquests
cultas, probes palases de la · eeva .
fé i de bona orientació social, :que
es la única actuació que fa. grans
a les entitats i als pobles.
. El Corresponsal.

-----··· --··-------··--·····--·.
Cal ella

·--···· ...........-.-····················-·-·-···

tinats al altil.r major. A las 10 del
mati comen~tt l'Oficf DiYí, canta~
a.mh molta precisió i ajust per la
reputada orquestra cLa. Principal
de Santa Coloma de Farnés» dirí. gida admira.blement pel mestre .To·
sep M9lins. La missa era del ct'~la
bre compositor A. Botazo. Fou ce·
lebrant el senyor rector de Palafolls mossen Pere Vila, aasistit
pels Rvt~. Joa.quim Alual't i Albert
Vila1 formant part del cbor, els
R.vts. Pere ~.,igueras, Pere Illa,
Felix Paradeda, Carlos Faixat,
Jaume O:iveras, Joan Ca.sulleras
anyadint s'hi a la funció delatarf]a, els H.vts. Marian Burch, Josep
llereader i Sebastiá Regí.
Predicá les gÍories de Sant An·
toni Abat, mossen Joan Ala.hau,
rector de Salt, molt eloquenthtent
que 1a verdadera grandesa, solsa~
ment se troba en los santa que ve·
nera l'esglesia. católica i qne la se·
va memoria es beneida per totes
les generación&.
Per la tarda se cantaren amb
acompanyament de la mentada or·
questra solemnes vespres que'ls
sobredits sacerdote alternaven

- - - -··-····--····---·-••••••._ ···-··--v•••• ••••••••• ••• •••••••••••••-.-•••••·-···: : .

El día 15 del corrent tingué lloc
en el local del Centre obrer (cine
gloria) un acte públic en el pue els·
regidora de la minoria ·Srs. Llorens, Nicolau i .Cabutí exposaren
llur gestió realissada en 1'Ajuntament i en ~a elecció de carrecs del
mateix de principi d'any. .
Durant l'acte arrivá en auto,
el diputat D. Gaspar Rosés qui
ocupá el seient presidencial dirigint mea tart breus frases al auditori; aquest amb tot i l'inclemenc.ia
del temps fou bastant nombrós.

-El dla 19 f~stivitat de S .•Josep en l'esglesia Parroquial tingué
lloc la conelusió dele Exercieis que·
amb tan bon exit i elogia! acert ha
portat a cap el predicador Cuaresmal Mossen Andreu Cempte.
Feia bó de veurer aquelles fileres interminables d,homes i prineipalment jovea que en aquei:l: día
anaven a rebrer la sagrada Colllunió; lea dones i noiee super ,abu~-
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dantscom sempre acabaren de do• pbrs., sermó q·ue digué el · ~vent. com eTS-de'Tés- capellés dei ·Hospi- 1~
·..:';b'tu··m 1lb11. ·tY'ol)A'frríf§l'ti'{r·ca:r---'§tfg6íli-'""'Wa'ri'''IJüClí:--· ,redf~a'<fO'f "'qt1liféSftíer · rat,---Mahie~ del' -s~ -e: ·tté "·Marta i ··'"
f•

~

= . ·
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calcus fide dignes el nombre d'as-

· sistens, a~ap9á..:1~ cifr.ot

(\e_.mil tres~
' · ·cents efnqtianta· aens: contár. les
.
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~

y solemnial Jiro~ssó p.er. rigte.rior . Snts._Metjes. se ve_ger~p .~olt con'

o
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d~ l'esglesia, :retlént el~m9i(~- fldels~ ·correiuts. :·
9
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álli c.ongregats, de m4J.i& -~- ~tre
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--~El dí~ de Pa~qua ·, '1 ~oi~ i
noies, que!•ssisteixen a la cateq~-

Comunlóns p artic~lan adjud~ca- ~r. ~ector,labefledícció de S .D.M.
.das en ~lt;r~a_,..,Esglésias ~e 1.. tita ;
.-el diu~11en~e de Passió, aca- sis parroquial, varen P.sser ob~-en la propia.
· ·
bada la funciÓ d~ la parroquia, Ja · quiats amb pastes i dol~os, ~r ·
.E n el sermñ do
tarda coin en compa-nyja «Jovéntut Católica» po- una persona entussíasta d'aque~fa
. ,els demés dies de predicació Evansá en escena; <m;. la Sala-teatre del obra tant cultural
i educadora: ~r
.
gélica'es vegé l'Esglesia plena a Centre Moral, ~1 drama en tres a no ferir la ,rec{)neguda humil~at
vessa.r almuda11t molt la. classe
actes «fam d'or~ y per fi la xistQ- · d'aquesta generosa persona. qué a

la

,

•

•

1

~

.

..

..

obrera.

Mereixen l'elogi mé.s se~er e
' .
mencionat predicador i nostre bon
Pastor Rnlt. Dr. Josep Jarrés que
tant s'han desv et.lhÚ per l'exit d'a·
.quets exerc.iCis .
'

,

,.

-'

imifació del diví Mestre, tant esti-

ren riurer de debp a n'els especla-

ma als petits, no .publicarém el ~u

presenU l'ultim diumenge el dra·
m. a • L 'Eseón
" quina obra
.
.

ha un amhen t
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días 17, 1S y .1. 9 de~ present. r:n
general l~s ·S~a·s. Comisionadas de
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las respectivas barriadas de
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que 'n donarem compte en el nombre passat. han donat una pmba
d'arnor á Jesus Sacramentar. hon: ran!lo amb culres solemnisims pre.
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e-n ells Ía capella de
.

~.....
'

~:
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lalt, encare que no ,de cuidado,,~&

-

..,._

'

Díes passats va celebrar-se:

en aquesta vila una vetHada; ya.
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e8ser molt comentat el fet de· ..q'ue-~Ísconco1·rents a la mateixa en lloc de

aplaudir amb les mans ho fessin .
Santa, aixis com IC!mbé la de Pas.
·
. amb els peus; suposem que'Js nos· ·...
qua de Resurreccíó; amb assisten·
tres tlegidors ja están enterats de
cía de les dignfssimes auloritats lo·
.,
cals i gran nombre de fldels; predi- !'especie que en !'escala zoológiCa
ocupen el sers que en lloc de maD&
cá Mossén Codina, i fou exec'utada ,
teneu peus; !ah! ems descuidare.m
la part musical amb molt gust al·d'advertir que tots elis scgons r~s
tístic per la capella de música de la
lli~ons deis seus mestres procede-I·parroquia que dirigeix Mnt. Mun1.xen del chimpancé.
det, produint sobretot agradable
efecte el motel
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cupen de la educació integral déls

carrers de la yila va esser preseni:

,:t· ..

que f~rn

pectivament, funCi<) ns teatrals de
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. . . . . . , ..
benefici a favor de les atribulades
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PARADEDA~ · Pbre.

IMPREMPTA 1 LLIBRERfA
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MONOORAFÍA HISTÓI?ICA, UTJ~
L(SSIMA ALS tiABI'fANl'S HE
MALORA T,

ALS V1ATJANTS,
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11iRJSTES 1 J-':0(.1\LOUISTES.

De venda a casa 1'autor, Carme. 58.
i estancs de la vila
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PROGRES,
N.o
0
TELÉFON, N.
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Preu: 2 pessetes. Per eorren 10 céntims més.
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PERIÓDIC . ~CAtóttC-REGIONALISTA
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defensor deis interessos.moral$ Í-.materials
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d~ la Costa llevantina.
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A oció social, ·Litilratura, jl-rts,
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amb redaetors cor~sponsaJs·~n·tots ets pobles de la Costa.
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