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De la vida expedidonària 
XXVI 

Els que se'n van 1 els que es queden 
Allra vegada en, hem visi doloro· 

sament Impressionats per un esdeve· 
nlrnent sortós per ells, peIs que van 
llicenciats, però Que a nosaltres ens 
ha cOlldrngut, no pet enveja "I .per 
malvolença, sinó .1 fer sagn.r en el 
nostre COr l'ànsia melangios" de les 
coses benamades i llunyanes. Sen· 
lim dona Intensament la tIlatxa de 
aquests amics que sens havien fet in· 
dispensables, amb els quals en fra' 
ternal harmonia havJem conviscut 
cordialment lanls dies , mentres en 
el cancell de l'Africa sols esperàvem 
J'ordre d'embare com ulla cosa cer
ta. Ar., quan sembla s'ha allunyal ja 
I. probabllltal d'anar al Marroc, ells 
s,'n van lIicenciats,joiosos cap a les 
llars on SÓn febrosament esperots 
per uns braços que es deleixen per 
estreny. r el fill expedicionari que 
retorna feliç i benamat, 

seus superiors I ha constgut~ fea. 
adorar pels seus inferiors I cosa que I 

tant s'ha palesal per la Se:V8 m"uxa 
sentida unanimamenL Se'n vu ah f 
mateix ¡'Isidre Val1'l!osseT8. amk: a
legre I sincer ili costat del qual la 
tristesa fuig; l'Antoni Bosch, cone· 
gudlsslm i volgut per la sev~ nobl.,. 
sa. generositat t cultur.; En JOOl1 
Farré, amic lleial I de Cor bonh,sim; 
En S Imon Ubach, En Glmferrè, En 
Ricardel M.rcJ1, l'home de 1:0111.1$ 
pensades; En Gardenas, en PUlúf. 
un dels soldat • .rea popul.orspel pro' 
digi de I. seva fotografia, En Cast 
Oller, Mañosas, Vers, Soler, Bru· 
not, Perera, de tracte exqulsfl, I tnta 
aq\resta altra colla d'amics Que SUo' 
ra conviviem amb Una ami'3 t<lt al.!mi
rabie I deJeitosa, 

Avuí han ,"arut ",no revolt o'ale· I 
gria (0111 clldue nt ·~e runl) ells un ! 
troç de la nostra vida i com si dtvin· . 

totes les misses que's celebraran de 6 ~l~ el 
pròxIm divendres dta l,en l'esl[lésia de Sant Mt 
quel serin aplicades en sufraxl de rànima de 

NA EMÉRICA PRAT ·I !RGEMl ' 
que morí cristianament ellS de gener de 1921 

lA. C. S. I 
El seu espòs r o.ep Sebastià Oller, filla Alltanieto, m~re Mor!a, gerJlWls 

Joan Bta., Albina i Cnrme, t. fnnlilia tot ·" la senyoreta L1uisa Centellas Colom ¡ 
les reons socials FILL DE FRANCISCO PRAT i CELEDONI PUIGDELLlVOL, 
.1 remembrar a llurs amistats tan dolorosa pèrdua, dellUlnen els seus sufragis I 
l'assis tència a alguna de les mis.es, per quin favor, la famlll~ en rebrà conhort ! 
ets reslarà especishnent reconeguda. 

Seran d'ofertori la de dos quarts de dotze ¡ la de dotze 

No'. Clon.ida parth:.hirinent 

Amb ells haviem compartit la vi
d., amb ell. havl.m tlogul aquest 
intercanvi d'objectes, .ccessor.~1 
soldat: un mocador, un respan, una 
CQlfetja..4 .. fe.r·.-.oa..JIi!laL ..•• ~ 
amb la mania, mitjants.nt el~ becs 
delllensol,per tenir els peus més ca·· 
tents a la nit O perqUè un locatardà 
nO em. 'Cpln1és> la manta amb Ja ma· 
ravellosa llestesa tradicional en el 
soldat, Totes aquel;te. pelites coses 
slglI/flQuen Uns llaços més lorts 
que hom pot imaginar, doncs aques· 
tes habituds enS unei~en fortament 
com a germans en una familia Beç!· 
dental, 

gués, per la seva marxa, e l cel una __________________________ ,-_________ _ 

J a venen cap a la ciutat els amics 
i c(llTlpan:vs ~ com En Paco COSA!, 
sargent amic que té un pres!igi in· 
qUestionablp. dintre tots els soldats, 
doacs fenHo6 complir amb el se.u 
deure ha ~igut sempre un company 
fervent disposat. Qualsevol sacrl fl· 
ci per beneli.r-Ios I ha s¡¡¡ul !,nt la 
"eVa popularitat qlle Ilns s'ho arribat 
.. trovar Que soldals d'ell completa· 
ment desconeguts, li han dema· 
nat pel dia que Iota llicenciat per 8 

podèr·lo saludar. Caràcter noble, 
Iranc, lustic!er; s'ha fet estimar peis 

mica núvol, posant en les ànimes 
enyorances d'ells I de les persones 
-IlI~ .. 

Jo desitjo que'l seu retorn a la 
llar sigui un. de les festes Intimes, 
proiondament emocionals, on se 
<(Ips. el I,olmenl de tendreses I 

exquisides curosament servades des ·1' 

de l'ingrAta llunyania... I si qllan 
reintegrats a llur vida habitual - ta· 
lIer, desp.tx, IIfbres-recorden un 
moment als companys que quedem I 
aqui freturosos de la seva ~ort,jo els 
demano que esmersln uns mornenls ' 
en escrlure'ns pensant le jbla queells 
sentien en ,ebre lletra benvolguda l' 
que els lèía la vid. mès plaent, mes 
suporlahle esbarr.int ds I~"tasmcsde I 
la nostalgia i del aplanament mamI; I 
doncs els dies han let Una obrn des· 
truclora en C<'tles persones frèvoles I 
que potser sols recorden acddental· 
ment que allà lluny hi han uns ex· 
pediclona,;", fo,a les penalltals de 
la guerra, però inquietats per senti· 
ments moll humans. 

j. S. c. 
Algeclres, 18 gener de 19'd2. 

Turrans • Ultims dies! • Turrons 
. 1 

Amb motiu d. la festivitat de 
la Purificació (Candelera), última 
de ,la temporada de Nadal, en la 
casa JORBA ea venen els turron. 
de Jijona, lema i Massapà i demés 

ola.s.s a pr.ude regal. .-
Oualilats ex~el·lenls 

Baralura sens rival 

'.' Ullims di.si 

ACOTACIO.S 

A Nostra Dona Candelera 
Nostra Dona Candelera 
guaita amb gran beatitud, 
l amb !a cara ria/{era 
d~ tinfant queli ha eresent, 

-Germinav!t radiT j esse .. ,)
diu el clerge amb veu tremen I 
I cada candela enCeSa 
té un {Iamant estremiment, 

S! r In/anl riu una mica, 
cada [{"Ili ra m¡JsÇlarOr; 
cada cosa es veu més xica 
sent petit Nostre S enyor. 

L'aiguamoll de les cingleres 
s'ha qlledat embadalit 
i degota candeleres 
mr.b ei cor acondormit 

Cada brancagelebrina 
sembla que hagi ponzellat 
i sent I" força divina 
que r esclalarà aviat, 

Es més clara tola via, 
més colllents els vianants; 
fins apari més cid aquest dia 
duent llum totes IBSmam~, 

Els inhnts iaguen i encreuen 
les candeles que. els han dat 
I en cada coló hi preveuen 
la sort en (E/em/lat,· 

L'Infant Jesús jugaria 
també amb ells uixeriult 
pern el da al lJraç fa Mare pia 
perquè el veu massa pelit. 
Somniant qUI! creix i avença 
ha rigut Ull atmdl1f1f 
Com sagrada prometinça 
dins la gebra (/el Fe~,er. 

I Madona Candelera 
guaita amb [JfQJI beatitud 
; amb la caI;I7WJ/efa 
de f Infant qtJ8 li ka C1l!swL 

Salvador PeraTflaU, 

Manresa 1922, 

AssumJció J.lllÍizara . 
, Proressor~ ea parts . 
)oc de la Pllota'n°, 61~, Manr~s. 

SEC CIO RELI&HJSA,. 
Santil<le dem 

la PurIficació de Ntra: S ... Sant 
Corneli . 

Sa.ts de dlvendre. 
S.n! illl!l i la BUI. J08n., 

Cort de Marl. de dellll 
A Ntr •. Sra. dels Angels. a Santa 

Clara O Sant. Cova. 

COtt de Marl. de divendres 
A Ntra. Sra. del Remei) a sa.clIpella 

o alaScu, 

Quoruola Hores de demi 
E~glésia dols Orfen •. 

Hotes d' e"l'o.I~11I de demà 
AI dema U, de 1t'8 vuit a les. onze, I • 

la lar~a, de les qu.lfe • llos qllllrt8 de 
.et. 

Es¡16sla de la Santa Cova 
la Congr~g3cló Menor Mañanz. 

amb moll" del XXXV ani.e, ... i de la 
seva fundació. honOIll:! a I. ,',.are d.e 
Déu, <lemg, <Ib 2, amb ets ,tes .e
gílen~t: 

Mall. A dos qu.rt"'dè vull, mIssa de 
Comunió general, de Reglament per 
totes I •• tres Congregacions Marlane. 
de la Santa Cova. Dlr~ la miss& t ilnl . 
la plA1i~ de ComUlliò el RVIld, · Pm 
R.mQn Die., S. J. 

Durant la" san1a missa el eh or deEs 
Congregant. c.nt.,~ OOmose. pece6 
religIGSe •. AI tinal de b mi ..... Salve 
gregorianA'"' . 

Tarda. A Les quatre.tn punt, rosari 
resat. Solemne renovo1;cí6 de te. Juntts· 
de I •• S<cclons ~"jOr i Meoor, [!\\pQ' . 
poslció de ntedailt •• Is A'pir.nls que· 
faran' t. agregació a la Congregadó 
Menor, cantant·se duranl aquests ;'cteS: 
ptt dit chor, el 'jurament de t. Bande· 
ra- lla .P10h:6Sió. de fê •. Ser:1Kl ~l 
mateix Rond, p , Ramon Dlh, S. J. 

Acabat tl .ermO cançons de Nadal i 
adoració del Bon· Jesu~et, 

At·m:i1l, a d01 qiujrt5·de 'Ilrit, ben~· 
dlccló de Cllldtlft I MIl .. de COllllmtó:· 

J¡ I. Iarda, a dOI quall. de Bet, RD
sar1, TrlUjfI.Mari., u.tat pel ebor· 
dueeyor.tn •. VI8\la . Es~lrttuol . I All· 
vDcacIó <le l'lnf •• t J"~'. E. roroq.a
na l 'assislènci., et) particular als COn. 
frar~t ,en'yores I senyoretes Montse .. 
rrat9. 

Es,I6sI. de SlIIt Frarrcllco 
j..es Rellglo~s da la Com¡ilnyIa de 

Marb (Ensenya na) obsequiaran • sa 
litre. Fundadora ta Beola Joana de Les· 
tonnac amb els segbe.ls culle1l: 

Dent~, dIJou., diada de J. Cand.le· 
ra •. Mi8 .. a dos qUim de .el. A tel 
vuit, benedicció. de ClItldelu ! Mini. 
A les rJs. de 'a Wda~ 1. RY.Dd~ . Cop\u· . 
mlat cantara ,olemnes Vesp.tea. ~CII~ 
bant·sc despr';, 11 novena, 

Di'(Endre15, '.Pesla de la Beala j-o.ana. 
De I~ sis' a lA nou, Mhses cadJi"nlltJ3 
hora, es¡e¡,i a leS villt la de Comunl6 
gener.1 amb <ants Ollcorl.tlcs I pl~tl ... 
pel Rvnd. P. Mmaguê S. J, 

A dos quarls d'~ze, hpO!Bttl San- · 
U •• lm, 06cl solem"., ,.A dos quarts ,de 
~. de la \ltda, res del RONd, e~pQII

dó del Sanllui¡n I. ~I\!lt del Trls'!lIi\, 
P¡u¡e¡lrlc de 14 Beata a w,t<: . ~el. Re
veren~ l' . .l',anciaco M3IS8¡uê S. J,; 
Salutació a.1a VtrlI., 1l<Ae41cci6.· R.
serv. r 8doraci6 ·de Ja Reliqul~ meno 
trn ae cantari! l'liimne de la Beat. Fun· 
doaijra, tJètrl del ·P. J; NOMUt tn6slcii 
del p, A. MUI8llI de la Companyia 
de JHÚS. 

C.te;rulstlca de 1& V, O. T. 
Diada de la Candelera 

.Per.l. farda tin"'.lIo<: l'ens.ix di, 
... nl dels Ca¡eçI,ntC9 de M.nre5~ el, 
nens en l'étol!é>la de S. PerC · M .. t!:r'1 
1 .. _ ala e.glüla de Ntra. DOda 
llei Carme. ... 

'J!!j ¡,reia als senyo!! \nslrueii¡r.lI'a.. 
Bktelieli. . 

Coafecdcll arRIIjItnent d. jardlDt; 
E&g[~sl. de N.' S,' de MOIttaerr8t . ditI4r& i .a iwI de I. elatat. ' 

L. lliga Espiriluat de N.' S.' de 
Montserrat celebrar4 dema, d,ada de la 
Candelera, la fwa del anlveruri de 
sa fundaeió 8,11\b ~.'~~ " i Uepla.que 
tlodran noc en 1'esglé$ia . de Monlse-
rd:n.: . 

Oran qU$ntftlt d'ameWers, 4e5mal~ i 
mollars 

L. Casa.es culda delota classe da 
plant8cío!1a. amJl Pet1iODal, apl,e • . 

Pujada Casteil, a. prll)ler •. 

CI:l s::: 
O 

Q) 
U 

~ 
CIJ 

"C 
'o 
'U 
~ 
::::I 
c.. 
Ci 


