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EL POBLE LLEVANTÍ

Pàgina 36

Es tractava per consegüent d* un lli-

avis, padrines i àvies com també a total

bre de flaira catalana, de una firma co-

la mainada de nostra benvolguda Cata-

neguda i simpàtica i d' un prec d' entu-

lunya, no deuria mancar en cap llar car

siastes amics que no podia refusar.

constitueix un mitjà de distret entrete-

Arribat doncs a casa i acomodat vo-

niment, de estricta moralitat, de agradí-

reta el foc de la llar, siti a propòsit per

vola instrucció i un brinllant esplei de

a llegir matèries de contes, tradicions

foklorisme.

rondalles, mites, llegendes, símils, na-

I a vos, dilecte amic, Emili Pascual

rracions, faules, encantaments etc. de-

d' Amigo, que Deu us conservi el cris-

voro a correcuita les 59 que contenen les

tià númen per glorie de les lletres de la

144 pàgines del interessant llibre de ins-

rel-ligió i de la Pàtria.

tructiu i agradós passa-temps. La musa

FÈLIX PARADEDA Pbre.

popular sadollada dels puríssims amors
cle Rel-ligió, de Pàtria i de Família fluexen espontàniament de les seves blanques i sanitoses fulles

com les clares i

reconfortantes de linfesla inestroncable
fontana.
I augmenten el mèrit i valúa d'aquesta trilogia casolana, el formós vestit amb
que 1: autor sab habillarla. La dicciócorrecta, la frase elegant i pura i la sencillés en explanar els fets que conta, tenen
i porten sentors de romaní i farigola,
sensacions de fret i de color, sentiments
d' honor i bonhomia, ambient que per la
misericòrdia divina, es el que domina
encara poixant i esplendorós en nostres
pobles i encontrades.
La seva lectura de tradicions i festes,
evoca com vareta màgica dolços records
de 1' infantesa als que soms grans, i
encoratjadors entusiasmes als xics, els
quals se senten estimulats a imitar tot
quant de gran, de bo i de noble entranyen les seves ensenyances i a repudiar
les baixeses que per estudiat constrast
també quiscuna de elles contenent.
Adreçat dit llibre ,1 tots els padrins,
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Balanç de la Cooperativa
Itora de Consiim l a ilgrateiise"
Inçresos per diferents conceptes:
20.114*50 ptas.; Gastats per generós mobiliari i gastos generals 19.693*62; Existència en Caixa 420*58.
ACTIU
Ptas. Cts
Existència en Caixa a 31 de
Desembre de 192 1
420*58
Id. en generós
6,855*18
Valor mobiliari
1,629*05
Total 8.904*81
PASSIU
Ptas. Cts.
Capital colectiu
1.325*00
ld. de Socis
568*50
Comptes corrents
5.715*67
Benefici Líquit
1.295-64
Total 8.904*81
Del benefici de 1.295*64 ptas. el 10
per 100 al fondo colectiu i el restant repartit entre la consumació dels socis que
els toca el 7 per 100.
Tal es el brillant i pròsper balanç
que aquesta Entitat oberta al públic a
primers d'Agost de 1921 tela satisfacció
i deure de presentar a tots en general.
Ell per si sol i gràficament constitueix el

