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posada.

L& veritat d'aquestee paraules

feu tanta impresió en l'ániníu. del
senyor, que agassatjá espléndidament al pelegrt . En lo succesiu ce·
sá de malgastar la se-va renda en
tonteries mondanes, feu aboudan·
tes almoines i eonvertí aqu~ll mag:nífic palau, en Po!ada deis pobrets
de Jesucrlst.
•
FELI X

• \

-

Aquestes

p:roporcioiu~

s-oh per

a bo·

tea d"unes 8 carg\les.
Un Paga

Botes agres
Per a fer . perdrer l'agró de les
botes es molt bo íirar-hi 10 litres
d'afgaa calénta i ini~ quiló de t10sa en criatalle. Se remena be.Llensada l'aigua de sosa, se renta be
:. amb aigua. clara i freda, tÍrtult·si
desprea 10 litres d 7aigua amb urig
· litre de vidriol retnanant-la be.
"· - Se 1lettft l'aigua de vidrlol i's
:renta un pal'ell · de vegades al
amb- fona aigua rntda, le
eoloca a dált el sitial" il'hi crema
lluquet i ja pot usar·ee tenae por.

meop

Bona Llevor. Núm. 10, 10/3/1918. Pàgina 5
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Se han reunit per · ac9tdar una

Les tulles ·de tomates _
,.;

defensá colectiva els eandidats· a

: diputats

a Cotfs qu'lian sigui derro·

Tenen la venta.tge de fer fugir tats per r a celó del diner en les da-'
els insectes pE~rjudicials als arbres rreres elecdot:Js. proposant' se inteC<>m el pulgó.
. resi aJ Fiscal del Tribunal Suprem
Per aixó no hi ha eum bulliJ' les . q.Ue intervih-gili en el sumaris infnH~ d~- tomat~s verdes i regar
coats per la compra de vóts i que·s
be amb dita ·aigua els pteseg uera, publiqui un llibre negre amb una
roserst trongers i a ltres plantes. reiació de tbts els districtes en que
Ala dos díes desapar eixen els in- s'han registrat venda de vots.
sectes .
'

'

Utilitat de les cendres
E n tr e les diverses apiicacións
úti.ls q ue tEmen les eendres que's
produixen en els forns 1l~.rs, esfu·
fes etc. debém manifestar lo he·
neti el oses que son pe·r la agdc ul tu ·
r a, fen l'ofici de adops.
Amb pols pel bany del avir:-ím
domestic es millorque la terra i la
sorra, per no ser tan pe!a.da. com
aquella.; peró te me~ importanc1a
bar rejan -la amb el gra de alim•n~
tació de les mateixes pnix ingerin ·
lea a ns aqttella subst.ancia tene11
més h eilítat pera. formar la clos ea del ous.
1

'\

------------Secció rel-ligiosa

Dia 10. - ·-0iumenge, IV de Quaresma . L' Evangeli es de sant joan
cap. VI. jesús passá al altre costat
del mar de Galilea, i es situá al
cim d' una montany a . S ' aprop~ra

v• la Pasqua, festa deis Jueus .
Amb cinc pans i dos peixos apai~

Seccló de
coneixements útlls

••
'·

'

'·,

-Dones, bé, jo lidie en v-eritfA t , ja que cada un de vostés no
habita aqueix palau sinó durant algun terops, i t' un fá. puesto a r altre, no son tots vostés roés que
bostes i r edi:ftci matei.x es una
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vida.
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BONA Llf!VOR
pá amb eix magnific paláuí ¡t- dirigint-se amb respecte i humUitat al
gran seuyor que fhabitava va de·
manar-li li permetés reposar d.int!l
son atrio entrada pel espai d'algunes hores; que li fea també la· catit~_t d'un bossinet de pa per a calínar la seva fam i d'un gotet d'aigua per a apaigaba.r la seva ardenta set.
- Fuig d' aquí i veste'n a una
altra part- li va dir el senyor---que mon palau no es una posada.
-¿1 me conéediría V. lo que
demano-contestá el pelegrl, que
no tenia cap pel de tonto- si 1i
probo tot lo contrari?
- Si, t'ho prometo; peró 110 se·
r ás capás de probar m'ho •.
-Solament li raré tres preguntes---digu ~ el pelegrí------Ans que
V. ¿,q,ui habita va aquest palau·¿
- -Mon pare.
----¿1 qui l'habitava aban1 d 'ell?
- El meu avi.
I qui l'babitará despréa de V.
--· -El meu till, si Deu li dona

-..

gabá una molti1ut que no l>aixava
de cinc mil hon1es. Apt·eném de éll,
la observancia deis dies de festa i
a cont1ar amb el po der de Deu i
amb sa divina Providencia, tan en
les necessitats corporals comen les
espirituals.
Sants Melitón i C ipriá bisbes.
Día- t 1 . ---· S.s. Eutogi, arche~
bisbe i Constantí, conf.

Dia 12. - S.s. - Gregorí, el
Mago e p. i Maximiliá m .
Dia 15. ---S.s. Ramiro, mon'·
jo i Rodrigo martres. De.j unl.
Dia 14. ---·S.s. Aftodisi mr. i
Sta. Matilde, reina.
r Dia-16. - Sta. Madrona v . i m.
i s. Silvi m. Oeju . i abst.

Heribert. bisbe,
1Rotná i Juliá martres.
· Dia 16. - - S.s.

Dthtoi. Es tapen ele
dres.

altars~ Or-

***

Han sigut passades al Tri- ·
bunal Suprem les actes protestddes
per compra de vots.
Entre elles figuren les de Seu
d'Urgell, San FeUu de Llol>r~gat,
Manresa, Igualada, Vilademuls,
Olot i Reus .

*** Per el

datos

'
',

que tenim a

última hora han sortit diputats per
a Catalunya els senyors Esplugas,
Mallol, Doming·o, Uari, Albert, Pí
Suñer, Moles, Nougués. M aciá i ·
Zulueta r epublicans. Senyors Cambó, Morera i Galicia, ~ahoJa , Rusiñol, Bertran i Mu.situ, Miracle,
Mm·qués de Camps, Clat·et, Uigué,
Forfuny, Rosés, Sabater, Fábrega~. Massó. Bertrand i Serra, Trías
(J. M .) Aunós i Llonch, regionalistes. Senyórs Nicolau. Veciana,
Marqués de Vilanova i Geltrú, Matheu,. Fournier,
Sala, Conde de Fíi.
. .:
gols i Kindelau, rnonárquics. Sen yors Ventosa i Calvell i .Rodés
Baldrich , minis terials. .Sts. Trías
(B.) i Batlle, carlins i el socialista
senyor Largo Caballero.
D'aqueixa manera ta representació parlamentaria de Catalunya
será formada de 18 regionalistes,
1O republic'ans, 8 monárquics, 2 ministerials, 2 iaumistes i un socia-

lista
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No cal dubte que'n les passades
ele.ccions el bon seny s\~s general·m ent deixondit i imposat. El triomf
deis regionalistes, · conservadors,monarquks i dretes espanyoles, ho

'

,'

proclamen clarament..
MaJgrat tot, ¿qué serán les noves Corts? Temém que si fa o no
fa lo mateix que les que havém P,e-

"

:s eociat, brillants discursos, , enlai-

rats propóéits. i ben garbellat, mol.ta fressa i poca endre~a. Llástima
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