
L'AVI MUNE 

germà FIiederic. L'any 1881 hom li 
confià la direcció del Ĉ oi iegi de la 
Misericòrdia, de Canet de Mar. el 
qual posà, així mateix, a gran altura i 
el regentà per espai de vint anys 
Hom li deu: Elementos de física ex-
Derinientaí, Curso de matemdticas 
elementales i Astronomia popular. 

^ o a n R o i g i Baffesta. -Pedagog 
i literat nascut a Guíxols l'any 1847 i 
mort a Valls en 1920. Va seguir els 
estudis del Magisteri a Girona i l'í'ny 
1869 formà en el quadre de proíessois 
del famós Col·legi de Sant Lluís, de 
Barcelona, dirigit per els seus parents 
els germans Roig. L'any 1878 va es
tablir-se a Valls dedicant-se al comerç 
de vins i al cultiu deia literatura ca
talana. Fou premiat en alguns certà
mens i col·laborà en la premsH de 
Valls i a "La Renaixensa", de Barce
lona. LH seva Lançó del pagès, asso
lí Amaries edicions. Deixà les següents 
obres: Can/ars o follies {VaWs, 1883); 
Lo llibre de la infantesa: qüentos 
morals, (Valls, 1884 ); Cantare·< Cas
tellanos y poesias (Barcelona, 1885); 
Petits cants (Vils, 1910) i Venus, 
poem s (dues edicions, Valls, 1912-
1914.) 

triple scnef a 
la ferra immortal 

I 

La carn és terra i cendra 
pel temps en reiiioU, 
la cendra es fa carn tendra 
per a tornà a morir. 

La terra mare engendra 
i el llavi que emmudí 
de nou es torna a encendrà 
i torna a reflorir. 

La terra és de carn nostra, 
i demà el nostre rostre 
reviurà novament. 

L'os i la carn són terra 
com una gràcil gerra 
i viu eternament. 

II 

BeneòicGió 
Hora bella, les quatre del matí. 
Clar de lluna d'argent, tot ho amara. 
La ciutat no és desperta, encara. 
Resta un esqueix de son al meu coixí. 

El teu encant, jo no el sabria di, 
diainantina, tota nova i data 
fruita del cel, tu que has baixat suara; 
m'obre la boca el teu misteri fi. 

I en un beiie d'aurora encar dormida, 
expiems un agua de records, i bec, 
tota ansiosa, tota enfervorida. 

—Catifa verda, fina magaiida, 
jo estic cansada, i en el prat m'assec. 
Pinassa i rou: -^in'ha somrigut la Vida! 

GRACIA B, DE LLORENÇ 

Buenos-Aires. 

Els vaixells que ancoraren en el 
nosire port durant el passat mes ú' 
Abiil descarregaren 4.555,768 quilos 
de mercaderies i varen carregar-ne per 
a diferents destinacions, 2 500 937, els 
de vapor, i 555 099, i 189.993, respec
tivament, els de vela. 

i a recapt ció de la nostra Duana 
que l'any 1901 no airibava a les cent 
mil pessetes i que en 1922 alcançà la 
xifra de 157.71 r02 pessetes; ha anat 
augmenlant progressivament fins a 
enlairar-se a les 719,776 el passat any 
1927. 

Fundant se en la eloqüència d' 
aquestes xifres, la Cambra de c:omerç, 
amb plausible encert ha interessat de 
la superioritat que la Duana guixolen-
ca sigui declarada de primera classe. 

La flama del passat 
mor i devé anagada; 
s'infla del foc sagrat 
novament transformada. 

I l'os esmicolat 
i la vena escolada 
les alça un vent sagrat 
en nova flamarada. 

Carn i os deU finits 
vestint nous esperits ' 
serà mil cops triomfal. 

La penya, la planura, 
és carn que es transfigura. 
La terra és immortal. 
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La carn és terra i cendra; la flama del passat 
pel temps en remolí mor i devé apagada, 
la cendra es fa carn tendra, s'infla del foc 

[sagrat 
per a tornà a morir novament transformada. 

La terra mare engendra, i l'os esmicolat 
j el llavi que emmudí i la vena escolada 
de nou es torna a encendre; les alça un vent 

[sagrat 
i torna a reflorir en nova flamarada. 

La terra és de carn nostra, carn i os dels 
[finits, 

i demà el nostre rostre vestint nous esperits 
reviurà novament, serà mil cops triomfal. 

L'os i la carn són terra; la pefya, la planura, 
com una gràcil gerra és carn q îe es trans-

[figura 
i VIU eternament. La terra és immortil. 

SALVADOR PERARNAU 

N O T I C Í AR 1 
La característica d'aquesta Pasqua 

granada ha estat la desànim ició. Cap 
0 ben poques visites forasteres, les 
quals deuen haver derivat cap a Bar-
ce ona, amb motiu de l'Exposició. Vm-
gueren a passar aquest dies les enti
tats corals «La Amistaib, de Sant Ce
loni; «Aínigos de"La Unión"», de 
Granollers i <Clavé>,de la cooperati
va "Paz y Justícia", de Sant Marlí de 
Provensals. 

^ Diumenge, dematí i tarda, davant 
del local social dels rAmics de l·i Sar 
dana>, varen donar-se sengles audi
cions de sardanes per la cobla Joven
tut Artística. 

Va inaugurar se la temperada de 
Restaurant al «Balneari Sant Telin». 
Aquesta sec. ió fstà dirigida per un 
exniàitre de l'Holei Rilz, de Barcelo
na. 

Als cinemes varen projectar-se es
collits programes de pel" icules, so-
bressortint. Ven a mi casa, Nocl·ie de 
misterio. La Vida de una actnz i Es' 
te hombre me gusta, al «Sulón Qui-
xolense»; Los hombres de presa, Los 
húsares de la reina, Qué le pasó a 
papd\ Lamujer vendida, al «Salón 
N»vt dades» i El espia de la Pompa-
dour i Mu/'eres a la moderna, al «Ci
nema Mundial». En aquest local hom 
dona concerts amb el meravellós apa
rell "Elgephuiie" durant els interme
dis. Les peces són ben triades i la 
execució perfecta. 

Constructor ÍLm.'"'""'"""" 
.J Carreras, St. Ramon, 41. 

Per la "Jefatura" d'Obres Públi
ques provincial han estat declarades 
coïn a definitivament rebudes \ts 
obres de reparació d'explanació i ferm 
de les carreteres de tercer ordre de 
Santa Cristina d'Aro a Fan.ils, quilò-
meires 1 al5, i de Girona a Sant Feliu 
de Guíxols, quilòmetres 20 al 22. 

El concert de l'Associació de Mti-
s'ca corresponent al mes de M ig, tin
drà lloc dimecres 5 de Juny i està con
fiat a la eminent Sopran Be^ta Kallen-
back i al Pianista Tomàs Buxó. 

Amb motiu de la Exposició I n 

t e rnac iona l , la 

MAISON GERMAINE 
6, Portaferrisa, 6 

ha rebut una col lecció de models de 
barrets per a senyora, fidel reflex de 
les grans elegàncies parisenques. 

La Junta general del Tren Sant 
Feliu de Guixols-Giropa ha reelegit 
darrerament, per unanimitat, als se
nyors Marian Vmyas i Vmyas, Josep 
Casas i Vinycis, i Josep Maruiiy i Puig-
miquel. President Gereni i Vocals pri
mer 1 tercer, tespectivament. per du
rant el trieni que finirà el 31 de Març 
de 1932. 

==Els impostos per tots conceptes 
pagats a l'Estat durant l'exercici de 
1928 importen 113,238'34 pessetes. 

-^El benefici líquid del dit exercici 
s'enlaira a 31,44S'k8 ptes. 

=EI tràfec del tren ha estat així: 
335.959 viatgers, els quals han pngat, 
en conjunt, 3()3,I44'88 ptes, 42.679 
ton -s de mercaderies que han produït 
350,643'56 pies., o sigui un total d'in
gressos de 653,79344 pessetes. 

=HHn circulat, per tant, 40,167 
viatgers menys que en iVny 1927 i s' 
han recaptat de menys 83,153 72 pes
setes. 

Se venden dos casas 
untasoseparadas. Ca He Alga vira n.°55y 57 

Para «iforuies, Moséu Cinto Verdaguer. 
14-A.C. 

Especíacíes 
Avui, nit, i demà també a la nit 

actuarà al «Saló Novetats» la compa
nyia à'Espectac'es Delval. 

=Dilluns, la companyia dirigida 
per el notable nctor Ei Joan Santaca-
na, representarà en l'esmentat local el 
d ama en 3 actes El Idiota. 

=Píobablemeiit el dia de Corpus 
ens visitaià la companyia de revistes 
d"En Joaquim Montero i Matilde Xa-
tart. 

= E ! mateix dia l'Agrupació local 
<Romea», donarà ai «Salón G lixo'en-
se», una representació de la comèd a 
en tres actes La pubilla, original d' 
En Francisco Masferrè. 

Bes ffeíres 

La Publicitat i La Veu de Catalu
nya, han dedicat darrerament sengles 
interessants edicions a la Exposició 
Internacional de Barcelona. 

=La Nau, el prestigiós diari noc
turn barceloní, des de que lé imprem
ta pròpia, es!à afaisonat més original
ment i té millor presentació. Ens en fe
licitem. 

=Havetn rebut UOm simpàtic 
quinzenal de Manresa. 

=Recomaiiem als nostres llegidors 
els úliims ii°8 de Mirador, La Gaceta 
Literària Lleida, Vida Lleidatana i 
Revista del Centre de Lectura. 

=Nostra em nent col·laboradora 
Maria-Teresa Veriiet publicarà en bi eu 
un nou llibre sota del titol genèric 
Tres narracions. 

=Cada dÍH pren nova volada la 
Bibliot' ca «A tot vent», els volums de 
la qual recoinanem sincerament als 
nostres llegidors. 

=Jofin Sacs, acaba de publicar, 
amb èxit merescut, el llibre Vida i 
mort dels barcelonins. 

En els acreditats tallers del cons
tructor de carruatges i C'<rroceries N' 
Eloi Guich de la nostra ciutat hn es
tat construït i lliurat als seus destinata
ris, la companyia «Hispano-Riudomen-
se>, domiciliada a Reus, un gegant i 
magnífic aulòmnibns, el qual farà el 
servei de correus i viatgers entre les 
poblacions de Reus, Tarragona, 
Montroig, Montbrió i Riudoms. 

El <lit autòmnibus és un Hispano 
de 50 cavalls, amb chàssis esp^c al, 
capHÇ per a 70 passatgers, 48 dels 
quals a l'interior i 24 a la quàdruple 
banqueta de sobre el cotxe, tots ells 
asseguts còmodament. Es un vehicle, 
elegautíssim malgrat les seves pro
porcions I està resolt amb el luxe i bon 
gust que són les característiques de la 
Casa Eloi Guich. 

Anteriorment, aquest industrial 
havia constiuït (ler a la mateixa cotn-
panyi^ un altre veh d e de 60 phces i, 
probablement, ara, haurà de construir-
os hi Ull nou cotxe per a 80 passat
gers. 

Felicitem l'amc Eloi Gii h per els 
seus èxits, com a constructor de ca-
rroi eries. 

g. 03. ausa 
^adióíogo del 0tospUal \Erovincta 

de Gerona 
RAYOS X.— RadiografÍMS.-Radiote

ràpia profunda. 
RADIUM.—Para el tratamiento de 

toda clasede cànceres. 
DlATEKMiA. RAYOS ULTRA-VIO 

LETA — Para el tratamiento de 
afecciones tuberculosas. 

Tratamiento de las enfermedades de 
a Pia! y Sífilis 
ConsuUa todos los dias excepto los litnes 
Plaza Marqués de Camps, 15, 1, 

LLOBÉNS. TAUERES GSAF1COS.-PAIAUÓS 
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