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VAQUERIA 
del MAS COMPTE de Creixell 

A q u e s t a j a ACREDITADA Vaquer fa g a r a n -
t l sa c o n s t a n t m e n t la p u r e s a de la l let . 

DESPATX: Carrer del Palau, 9, (Plasseta) 
Botiga de grans y farines de S. Moncanut. 

FIGUERES 
Seryei especial de llet de ima sola vaca per la Infància. 
Avisant se serveix a domicili . 

Rellotgeria Culubret 
La mes antiga de Figueres 

Carrer del Porn Baiz, número 3 — numero 

Rellotges de totes classes y de les millors marques 
ab garantia. 

Despertadors desde 4 pessetes. 
Rellotges de butxaca desde 5 pessetes. 
REPARACIONS GARANTIDES 

Fàbrica à motor 
M W XT W T^ •" 

Detall: gran assortit 
Secció esj^ecial à midâ  en tota classe d' articles 

cotó superior, y pur estam Austràlia. 
J. VERNS. — Forn Baî c, 4 — Figueres 

iiiil 

DESPACHO: Nueva, 15 7o'j;:'\Jl\-~ií'^,:;i '"Z\ P I / l f l P P A C 
FABRICA, Nuev,.,47 g ' ^ ^ ' ^ Ç I f . ^ . ^ ' ^ ^ £ 5 ) r l O U E R A S 

Recomiendo à todo consumidor las 

Bujías marca [>elclós 
por su superior calidad y duración, luz fija 
sin humo ni dernmie, ecepto una fuerza ma-
yor de una corrlente de aire, etc, etc. 

Venta en esta i^lata al par ipayor f 
menor: NUEVA, 147 y 15 y en las princípales 
Droguerías, Confiterías y Comestibles del 
principado de Cataluna y Aragón. 

Cada paquete de 400 gramos de las in-
dicadas • « • « • • • « • « e f 

Bujías marca Deiclós 
tiene una duración de 45 horas. 

TGit mi los i r i s o r t i i i t 
de l'Institut d'Estudis Catfrians 

I 
No s' escriuran amb a sinó amb c la 

terminació del plural dels noms en -a i 
les terminacions verbals en -s, n, mi -u 
d' aquells temps en que la tercera per 
8ona del singular acaba en -a/'així, tot 
escrivint-se taula, férca, formiga, força, 
teorema, e t c , amb «., s' escriurà, en el-
plural, taules forques, forces, teoremeS) 
e tc , amb e; tot eacrlvlnt^-s© pen»a, 
trenca, prega, dga, e t c , amb «, s 'eS' 
criurà penses, pensen, trenques, tren
quen, pregues, preguen, sigues, siguen, 
e tc , amb e; tot escrivint-se pensava, 
dormia, faria, e t c , amb a, s'escriurà 
pensaves, pensaven, pensàvem, pensà
veu, dormies, dormien, dormíem, dor
mien, faries, farien, faríem, faríeu, e t c , 
amb e. i 

II 
S'escriurà g i no j davant de c, i. 

Ex. gendre, geniva, geografia, gerani, 
ginebreda, girafa, marge, ingenu, gas-
tralgia, sacrilegi, menges, mengivol (en 
qué 1& lletra g representa el mateix só 
que la lletra j en jaspi. Jove, jura, gorja, 
menja, menjoteja); — aventatge*, metge, 
rellotge, viatgen, viatgin, (en quó les 
lletres tg representen el mateix só que 
les lletres tj en lletja, lletjor, viatja, 
viatjar.) Excepció. S' escriurà j davant 

|4e e; en els mots jerarquia, jeroglífic, 
jeure, (forma secundaria de jaurej, ma
jestat, en els nexes-jeac-i^eoí. (Ex.: ob
jecció, projecció, abjecte, adjectiu, con-
jectura, injectar, trajectòria) i en algun» 
noms propis com Jesús, Jerusalem, Je-
remies, Jeroni. 

III 
Dins 1' ortografia catalana, trobem 

usades: I. Una^ etimológioa, % que> cor 
rrespón a unai h Uatinao a un esperit as* 
pre gr«5. Ex.: home, hip&ie,ú} II. Uaa h 
signe remoneratiu d̂  una consonant^ de^ 
Baparegudia». Ex.: rihent {úíQmdmdo), 
rahó (de rationem): III. Una ífcraer aigne 
de pronuncia díesilàbieat Ex..: atribuir 
(Uaí. atrr^um'e), llehó (liatv leantm); 
i IV. Una h sens© cap valor fónio ni 
etimològic, escrita darrer* de tota c 
finaji. Ex.: amich (Uaà. awicus). 

D' aqueates quatre ^ oontíinuairà 
usantse la primera, la h etimo^jleí*í 
però 8» sup^iiuiràn. l«S}arltire6í t̂ ea» (^ 4^: 
ftó 8U4>rÍBiidea per m gr-m nomh^n 
ú' eacriptors); ÜM, no »' ewpfiWEé» cr^r-
hença,raM,atihar, eto., üné cnm^a, 
raó, atiar, e t c , ni atrïbuhir, i'^fluJtSoí, 
e t c , sinó atrUmiv influe^si^, etc,,, ni 
amieh, arch, grtí/ïcft, etq.,,8»nó «ÍMÍC, arc, 
gràfic, etc,; però a* esQrwA: hàJbil^JiaMr 
tai', Juiver, heretar, heroic,, hi^ÍQTÍa, 
hivern, home, holocaust, hora, hostal, 
ho&pital, hoste, humà, humH, cütói·,̂  (lla,t. 
heri), adherència, inherent, inhumà^ co
hesió, exhalar, emhumar, inea!ha%iiiMe, 
prohibir, vehement, vehicol, aixi com 
JiarmónicJi, inharménich, hèlix, ante-
hüix, hemicicle, hetero^ifti,. hi^im^m, 
hidrogen, higrórmtre, hiperttmfin, hihotér 

M, hmk^at hrMi etc, etc-S'oS' 

criurà, però, Espanya, (llat. Hispània, 
j oreneta, (de hirimdo), ordi (de hordeum), 
eura (de hedera), mots que, ja d' antic, 
tothom escriu sense h. 

IV 
Els, nexes. greco-Uatins, ph, th, eh, i 

fhmfM\ reemplaçats (com ja es costum 
de ferh,o) per f, t, co,qu\r; &\-s.i,ï\o 
8;'escriurà philosophia, theorema, chólera, 
cMrópter, rMórica, e t c , sinó /tlmofia, 
teorema, có/era, quirópter, retòrica. S'ex-
ceptuaràn solament els mots com chm% 
(deligrec xoros) diferenciat així gràfica
ment de cor (lla,t. cor.) 

Anàlogament, la y grega, no serà 
transcrita per. ,y sinó per i; així, no &'m-
cx'mxéí sy^tema, ethylic, rhythme, etc, sinó 
sistema, etílic, ritmef 

V 

La i asil-Iàbica darrera de vocal no 
s'eaeriurà y sinó i. Ex.: aire, daina, 
raima, empaitar, eseairar, remei., rei, 

Ireina, meitat, noi, almoina, boirós, avui, 
Icuina, cuiraça, buidar, creia, duia, 
Inóiaj remeiar, baioneta, joiós. 
j Quan una i àtona precedida de vocal 
< no es asil-làbica o una i tònica no acen-
ituada gràficament va darrera d 'una 
I vocal, 1' absència del diftong s'indicarà 
I escrivint una dièresi sobre la i. Ex.: 
.réína, reïnós, raïmet, raïm, heroïna, 
\rex, menyspreï. Excepcions. No s'es-
; criurà ï sinó i: I dina les terminacions 
-ible,-isme,-ista, itat. Ex.: increïble, 

! egoisme, panteista, tenuitat. II. Dins les 
terminacions dels verbs pertanyents a 
la tercera conjugació. Exemple: agrair, 
influir, influiré, influiria, oheim, obeiu, 

\ constituit, constituida. III. Darrera dels 
prefixes'co-ií·e·. Ex.: coincidir, reim
pressió. Però reïx, reïxi. IV. Darrera 
d' una vocal que porti un accent gràfic. 
Ex.: continuí, estudií. 

VI 

La partícula copulativa provinent de 
Itt conjunció llatina et, que els antics 

í escrivien normalment e (jo e tu), serà 
íescrita i (jo i tu), no y (jo y tu). 

• S'escriuran amb I doble (pronunciada 
l-\-l), no sols els mots com ca-rre-tel-la, 
potocinel-li, on elsquala encara sol pro-

•nunciar-se el dit só, sinó en tots, els 
mots erudits, que en llatí presenten H, 
en ela quals la, transcripció tradicional 
Ciatalana^í (pron. /-|-Z ha estat reen^pla-
çadft psr Ift transcripció castellanaJ 
semlla; tals són, entre altres, al·legoria, 
alliteració, allocució, allotropic, allvfii-
nm% apellar, beUicós,canceUar, capil·lar, 
capillació, céllula, cii'cumvaílació, còlla-
horar, collapsus, collateral, collació, 
cojjiecta, colleqa, col·legi, collisió, collo-
car, col·loqui, consteUació, cristallogra-
fia, de^Ular, ellipsar emollient, equi-
pollent, excéllent, èxpellir, fil·loxera, fla-
géllació, follicol, gal·licisme, idil·li, il·le
gal, ille^tim^ iUéa^ il^it, Mimitat, ülu-
minar, illusió,illustre,i^^eUir, installa-
ció, ^iit0i^n$, libéllutoi, màll·eable, ma' 
ceillar, mélUf^ meiallurgia, milléssim, 

[nfdltt^t, os0llar,^ palladi, palUatiu, 
Pallas, polli, parallel, parallaxe, pollen,, 

füllm^ pMm 
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repeUir, satélIU, sibilla, síttaha, sülogis 
me, HoUicitar, vacillar, velleitat. 

Però mentre no es convingui repre
sentar la Z palatal altrament que amb 
el símbol U. Ex.: aquella, aixella, sella, 
la I doble serà escrita intercalant un 
punt entre les dues 1: carretei-la, potxi-
nel-li, cól-legi, intel·ligència, etc. 

(Seguirà), 

-*s/*^s^s^--

Agenc ia de colooacións 
Sabuda es per tothom 1' emigració de 

les noyes de poble cap a ciutat; y mol
tes arriben a la populoaa urbs sense que 
cap ànima bona cuidi d' elles; que les 
salvi dels mil perills en que la seva inex
periència les posarà necessàriament, y 
aixís abandonades a ses soles forses y 
tinguent que lluytar contra enemichs 
fins allavors desconeguts no trigaran 
gayre a caure víctimes de l'immoralitat 
y del vici; y aquella ànima que surti 
del poble blanca com la néu de ses mon-
tanyes hi tornarà negra y bruna com la 
fosca d' una nit tempestuosa. 

Fitxeu 1' atenció en la noya qu' aca
ba de sortir del poble. Durant una bona 
temporada peserant com bola de plom 
sobre sa conciencia els bons consells de 
sa mare, caldria solsament que troves 
1' escalf d' una ànima piatosa pera 
guardar ab fidelitat el llegat de sa ma
re; més, sola y en mitj d' afalagadores 
passions posarà amistat ab altres noyes 
de conducte forsa lliure, cayent aixís de 
poc en poc en mans del vici! 

jY qué trista es la condició de la noya 
qu^sola y abandonada té que cercar 
fora de la sombra de son cloquer el pà 
de sa vida! 

Y nò li dongan pas tota la culpa dels 
seus órros: no sab ahont es, y queda ce-
gada, y com a les palpentes corre rera 
'1 que excita llurs sentits, talment sem
bla una papellona que devitausa ab la 
llum hi pert aes ales. 

Voldria moure el zel de píatoses da
mes pera qu' es dolguessin d' aquestes 
desgraciades criatures y procuressin re 
raediar situació tan trista. El medi es 
senzill. 

Agruparse totes les senyores d' un po 
ble 0 ciutat y proporcionar coloeaeións 
a les noyes que d' un poblo passan a 
ser.vir a ciutat o d* una ciutat a altre; 
aixís se consiguiría no solsament colo-
car deseeguida a les minyones, si que 
també posaries a salvo do les males 
companyies assegurant al ensemps la 
puresa de sa fé; a més de que les ma 
teixes dames en gaudirían promptament, 
puig, qu' aixís tindrían serventes de tota 
conflansa, el que no deixaria d' esaer 
una gran ventatje en nostres dies. 

Y cóm ferho això? 
En casi totes les ciutats s' hi troba es 

tablerta la societat de Sant Vicens do 
Paúl, donchs bé, aquestes mateixes se
nyores associades se podrian comunicar 
y colòcar respectivament à les noyes de 
bones costums que solicitessín trevall. 

Obra seria aquesta d' immens bé 
social. 

Medis no 'n falten quan el zel de la 
glòria de Deu y el benestar de la classe 
trevalladora ens mouent. 

iNú seria això factible en nostre ciu 
tat?... 

ARNAL DE MIRABELL. 

I N S I S T I N T 

qüfstes» qüe sortí en I' última edició de 
LA VEU DE L' EMPORDÀ, aixís com algu
nes de les Sociuls qvLQ 'I meu volgut 
amic r Arnal de Mirabell, jublica en 
aquestes mateixes columnes. 

Feia tan temps que a Figueres vivíem 
de sotonis; feia tan temps que la realitat 
havia fugit de totes les nostres obres i 
sobretot, ens tro vàrem in vadits per tan
tes íl-lusións fantàstiques i sols realisa-
bles en altres terres, que considerava 
poc menys qu' impossible '1 nostre avenç 
vers a la realitat i 'I sentit pràctic a lí 
de que Coronessin 'Is nostres esforsos i 
'Is nostres trevalls, que en repetides 
ocasions—ho confesso—no havien sigut 
pocs i guiats de les intencions més ean 
tes y més bones, no 1' èxit farandoles 
que passa i s' esvaiex com el fum de les 
xemaneies i una volta passat ja no 'n 
queda rastre, sinó ab 1' èxit d' aquelles 
obres qu'encarnen el sentir, que s'adap
ten a les necessitats socials, en una pa
raula, d' aquelles obres que quedeu i 
perduren i influexen en les costums, en 
el pensar en la vida de 'Is pobles. 

Veus'aquí '1 perquè de la meva ale
gria al veurer la tendència eminentment 
pràctica de 'Is articles esmentats, i 
veus'aquí també, perquè corresponent à 
la crida Uensada, he pensat dir'hi qua
tre coses, sobre 1' idea per mi sempre 
defensada i a per tot arreu sostinguda. 

* * * 

ser el Catecisme de Figueres, segons el 
meu humil y pobre sentir. 

A. BURG AS. 

Secció Oficial 
AJUNTAMENT 

Sessió del 29 de Janer de 1913. 
Fon fle 2." convocatoH.a, presidida per 1' Al

calde Sr. S.antalo, assistinti sot, regidors i apro-
bantse 1' acta do 1' anterior després de llegida. 

De conformitat ab 1' informe do la C. do F. so 
concedeix permis pera fer obres a D. Rafel J.v 
nor per compte de D. Pere Dalmau i Prat, don 
Prancisco Argelés, D. Joaquim Prat i a donya 
Maria Albanà. També se senyala-la linea a que 
ha de subjeetarse el solar núm. 1 del carrer de 
Pi i Margall, propietat de D. Enric Puigdovall. 
La pròpia C. de F. desestima, i tots els regidors 
ho ratifioan una instància demanant que se fas-
si tancarjla fàbrica d'extracció del oli del pi
nyol de les olives, propietat de D. Salvador 
Bisbal, sifuada als afores de la ciutat. 

Dé conformitat amb l'informe de la Comissió 
d' Hisenda s' arrenda a D. Pere Parés i D.'' Jo-
sefa Alenà el 2.on i 3.er puesto per la venta dol 
planté de col, i a D. Joaquim Soler e l l .er , per 
la cantitat de 60 pessetes aquells i altres 60 
aquest. 

S' aproba el compte del material d' escola en 
r any 1912 de la Mestre D." Narcisa Romans 
que suma 101'90 pessetes. 

També s' aproba la distribució de fondos per 
el mes de Febrer que importa 32.457'61 pessetes 
i altres comptes que se llegeixen. 

)ç Él Sr. President llegeix el testament de don 
Joan Clerc enviat per un notari de Barcelona, 
que en lo relatin a lo que lega a nostre ciutat 
es tal com ho posarem en un dels passats nom
bres del periòdic. S' acorda a proposta del se
nyor Ramis fer constar 1' agraïment del Ajun
tament per tals donacions i per les de la senyora 
ra Massanet. També s' acorda que 1' Ajunta
ment designi la persona per a arreglar 1' as
sumpte del llegat del Sr. Clerc, si l'importància 
de les gestions ho requereixen o sinó el Sr. Al
calde. 

Se dona compte de la visita dè la C. de P. \ 
r enginyer D. Joseph Petit a la central elèctri
ca de D. Pau Pagès, trobantla en inrnillorables 
condicions, 

Igualment s' acorda expedir nou tttol dol 
ninxo dél-cementiri que posseix D. Marti Ro
mans. 

.Se concedeixen diferents permisos por obres i 
obrir la via pública als Srs. D. Salvador Este-
te, D. Esteva Tilanova, D. Llorens Roura, don 

Tenim com a principi evident, com a 
primer fonament en quin assentar les 
nostres raons, que 'Is catecismes no sols 
fan un bé inmens, sinó que també, son 
avui dia una verdade^'a necessitat, ja 
que s' ha provat tal vritat d' una mane
ra palpable en les columnes mateixes de 
la VEU. Ara bé~cal preguntar—son 
convenient aítals obres a Figueres o al 
contrari, donades les nostres circuns-
tancies, serien contraproduents? 

«À per tot hont hi hagi mainada, 
quins primers passos no son enllumenats 
per la fé, quines primeres paraules no 
siguin el Parenostre, quines primeres 
obligacions no penetrin en son cor im- . „ , . . ^̂  „ ^ , , . 

. ^ , ^ , Prancisco Cabus 1 D. Pere Gelabert. 
posades per el Deu de terra y cels, 80i|. ^ ^^^^. ^^ ^^^^ ^^^^.^ ^̂ .̂̂  ^^j^^^^^, ,̂ ,̂  ^^j^,. 

Al «r Arnal de Mirabell» i a 
«Un Catequista». 

No puc pas expressar en aquestes 
ratlles V alegria que en mon cor ha 

causat r article «üaa crida als cate-

convenients i més que convenients, ne 
cessaris», deia, en sintessi, nostre Ilus-
tríssim Prelat en la Pastoral que fà 
algun temps va publicar tractant de la 
Doctrina. Y per ventura, no n' hi ha de 
nois a Figueres que *s crien talment 
com si ré d' home tinguessin, quines 
primeres paraules, son les blasfèmies 
qu' hauran après de boca dels seus pa
res, i que repetiran per els nostres ca
rrers, perquè fà gran; que no reconeixen 
cap més sanció, que les pallisses de llurs 
pares, quan transgredeixen lo per ells 
manat o disposat? 

Què per ventura no ho es, tota la ge
neració present, invadida d' aquesta 
mena d' escepticisme xorc, de positivis
me egoista, que fà malograr totes les 
iniciatives enlairades, si no reporten el 
consegüent profit material, producte tot 
això de la falta d' una mare amorosa 
que al peu del breçol els ensenyés a re
sar, producte de ia manca de V instruc
ció catequistica necessària, quan co-
mensaren d' obrir els ulls à la vida? 

Y donchs, si mal existeix, si fins les ma
teixes víctimes ja n'estan desenganya
des y no voldrien que 'Is seus fills s' hi 
criessin indiferents, que per alguna co-
aa. cada dia se omplenan més els Col·le
gis d' ensenyansa relligiosa, que espe
rem per a ínstalar el remei, que 'ns 
detura per a fundar aquesta obra provi
dencial dels Catecismes? 

4 D. Ferriol Pinadeli. 
Por majoria de vots s 'aproba la proposició 

del Sr. Sííntaló designant el número de Vocals 
associats de la Junta Municipal que s' han d'ele
gir en cada secció i es com segueix: a la I.**, dos, 
a la 2.% tres; a la 3.", quatre; a la 4,*, tres; a la 
5.*, dos; i a la6.*, quatre; total·lS. 

S' acorda la construcció, mediant subasta, de 
40 líiníoé en el cementiri catòlic. 

Aproppsta del Sr. Ramis d'-aqui endevaiit, 
aya^tíj d* aprovarse els comptes presentats a 
r api'obació, s' en donarà relació a cada re-
gidoti; 

EI 'Sr. President diu al Sr. Pey que ja han si
gut enviats a Girona els recursos, i aquest pro
testa de la tardansa amb que han sigut remesbs. 

S' aproba per unanimitat demanar a la Dipu
tació autorisació per a tallar tots els arbres do 
la carretera de Vilavertràn i sustituirlos per 
altres.-. 

.|1 SriïRftviríi demana que se fassin treurer 
botés él·l^elcarrer de S. Vicens. El Sr. Pey diu 
que deuria ordenarse també a altres llocs. Con-
tasta el Sr. Rovira que ell sol s 'ha adonat de 
les d' aquell lloc i que creu que s 'ha de fer amb 
tots. El Sr. President promet enterarse de la 
cosa i obrar en conseqüència. 

* * 

En altre article, si Deu vol, ja que '1 

present tindria massa extensió, conti
nuaré la matèria en ordre a çóm ba de 

Junta de Protecció à la infància 
y represió de la Mendicitat 

' Renovada com tots els anys, ha quedat cons
tituïda pera el 1913, en la forma següent: 

Alcalde-President D. Gregori Santaló; Vocals 
per designació de la lley: Jutje de 1.* Instan-
eia, D- Peregrín Benito, Rnt. Rector D. Joseph 
Callis, Metje Municipal D. Pere Cusi, Mestra 
pública D.* Carme Jordà, Mare de família 
D.* Trinitat Conte Lacoste de Portabella, y 
Obrer D. Miquel Pellicer; per la quota en que 
flgjiran 4 ift suscripeió, D. Jaume Gorgot y don 
jCàrles Pagea. y per elecció com auxiliars ó 
adjunts. D." Emèrita Ros, D. Mariano Pujulà, 
D. Mario Fàbrega, D, Sebastià Escapa, don 

Abdón Ventura, D. Antón Giménez, D. Joa-

quim Jordà, D. Frederic Campa, D. Francisco 
Canel,, D. Josopli M.=' Junyor, D. Martí Carre
ras, D. Lluis Massot, D, J.oseph M." Fages, don 
Joan Lloncli, D. Abdón Ferrer; y per delegació 
del Ajuntament, D. Sebastià Lloret, D. Jaume 
lloura y D. Joan Pey. 

Figueras Janer do 1913. 

Informació Comarcal 
Bàscara 

Segueix in)perant aquí la calamitat 
de la falta de pluja i que, do continuar, 
Deu sap aon anirem à parar i les peti
tes ruixades caigudes, de res han servit 
per à 'Is arbres de arrels fondes i . 
menys encare per à restablir la norma
litat on les deus i rechs, qui cada dia 
van mímvantse. Caldria recular 40 ;tii> H 
per à trovarmi altra època tan manca
da del aigua del Cel com la present. 

Els bons preus obtinguts durant el 
passat estiu en els mercats francesos 
per els próssegs d' aquest districte mu 
nicipal, han encoratjat als conreuadors 
à fer plantades d'importància en el pri 
vilegiat terme de Oalabuig; en qual plà 
resulta avuy una nota discordant con
templar encare algun que altre camp 
destinat à la sembradura, que tant es-
fors requereix i tan migrat producte 
roditua als amos i masovers, en terres 
poch apropiades per à '1 blat i sí molt 
indicades per à 'la fruiters. 

La substitució dels consums es tema 
de actualitat que fà preveurer una tor
nada al repartiment vehinal, pera aixu-
gar els dèficits resultants, à tots aquells 
que miren les coses sense apassiona
ments. En carabi altres, sense sapi-
guers'-ho explicar, estan fermissima-
raent convensuts de que el Municipi ne
darà entre rails i rails; reanuant el servey 
d' enllumenació dels carrers, sospesa à 
poch d' inaugurada, per no haveree 
satisfet ni en tot ni en part, el valor 
del fiuit consumit, i cmpendrer ademés 
obres tan necessàries com la trasladació 
del Cementiri, edificació de escorxador, 
casa per à Escoles i altres.—G. 

Sagaró 

Ab gran aolciniiitat s' ha celebrat en 
aquesta Iglesia Parroquial el Triduu al 
Sagrat Cor de Jesús, en desagravi de les 
ofenses que per tot arreu se cometen 
durant els dies de Carnestoltes. 

Cada dia hi ha hagut solemne exposi
ció de S. D. M., estant 1' altar major 
magniflcament iluminat, y després del 
reso del Trissagi visita à Jesús Sagra-
mentaí, y al tres doprecacións devotes, 
hi ha predicat uns notables sermons so
bre r excel·lència del Sacrifici Eucarís-
tich el Rnt. I'. Frà Bernardi de Mataró, 
0. M. Cap. de la residència de PP. Ca
putxins d' Olot. 

El dimars, se feu la conclusió, tenint 
lloch al mati 1' acte de la Comunió Ge
neral ab plàtica preparatòria que dirigí 
dit Rnt. P. Predicador y fentse à la tar
da la solemnial r e s e r v a del Santís
sim ab la magnificència llitúrgica que li 
donaven cinch sacerdots, revestits ab 
els ornaments sagrats, acabantse cada 
dia les funcions de desagravis ab la be
nedicció eucarística. 

El citat orador sagrat exposà, ab mol
ta eloqüència de conceptes, especial
ment en el sermó del dilluns y en la 
plàtica de Comunió, 1' inefable misteri 
del Amor Diví, com à gaudi suprem de 
I' ànima cristiana que fretura constant
ment la vida de la gràcia. 

El concurs de fidels que assistiren à 
dits religiosos actes, quedà sumament 
complagut de les funcions de desagravi 
tributades à Jesús Sagramentat, haven-
thi acudit feligresos de les parròquies 
vehines de Mayà, Beuda, Vilademires y 
Sant Martí Saserra. 

Dissapte d* aquesta setmana, comen' 
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