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BONA LLEVOR
nyos de la fortuna, per a manar 1•
no treballar.
¡Llastimosa equivocació, imprudencia temeraria, engendradora· de
molts mals. ,

UN FOLKLORIS \A

lla Capella del San Crist de Balasch
(Recentment restaurada per son propietari . don
Alfons de Danmas i situada dins el terme
de Pineda).
¡Qu'hermosa n'es la Capella •
del vell Sant Crist de Balasch !
tot temps brilla: més encara
el jorn del Divendres Sant.
La llum del sol ben manyosa
la brunyeix de or i flams,
restant ·com rassa de plata ;
com anell, ·p:e de-brillants.

¡,.

'

Pifjerets de flors gemades
cutlides de llurs voltants,
enbaumen amb sa fragancia
aquella cambra reial.
· Ses odors von barrejant-se
amb les dels fencs i favars;
unes surten, a1tres hi entren,
grat perfúm per tot vessant.
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a favor de. don
Campdans.
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Félix Cucurull

'

Exportació de la patalil p.rimeD·ublicacións rebudes: Lectura- .renca. El mercat nacional es rePopular núm . 262 continguent do- serva per a satisfer les sues necumentada historia de la Llengua
nostrada a Grecia, que brolla de
Ja aèiençada ploma del prestigiós
mestre, don Antoni Rqbió i Lluch.
E t tornet núm. 52 de Ja Novel-la
•
Nova i núm ~ 5 de Catala11a
continguent el discurs presidencial dit
als jocs florals de 1918 per en
Lluís Millet, retrats, dels Mantene·
dors, de la Rei na de la festa. i defs
guanyadors de premis. qualques
poesíes llorejades i el discurs de
'
gracies i cornié\t de don Eduard
L . C havc.Jrri. r::1 recom aném als
aimadors d~ l e~ belles lletres.

Per la Sala del Gobern de l'Au·
diencia d' aquesr t€rrifori s'ha fet
darrerament el nomenament del carrec de jus ficiu Immicip,ll pel partit
d'Arenys de 1\lm, o sigui de fiscal,

cessitats, el 25 per 100 de la producció total. Les 52,000 tonelades
a que aproximadament puja el 75
per 100 r estant, seran les que's
destinen al exlranger eit eixa forma : 40,000 a lnglaterra : 8,000 a
França; i 4,000 a Suiza. El Comissari d'Abastiments vetllara per
•
rexacte cumpli ment de la· aital · dis-

.
.
,
POSICIO.

Les forces que tiguren en el
projecte de llei, lle~it pel ministre
de Marina son: 11 ,09 1 marins i
4,190 soldats. Les de terra pel present any 120,298 homes.

Els g-astos del Marroc. ruiareq.
l'any 1917,28.638,053 pessetes i en
'·
el any corrent pujaran 25.681,260.

•

•
Sot eix talam, la Creu santa
delitosa va esperant
la hora solemne i pia
d. abrassar son dols aimaot.

•••

Un divendres a la tarda
el bon jesús espira;
borrant, amb sa mort sagnanta
~ls crims de l'humanitat.
'

També la sang derramada
ha caigut damunt rnon cap,
rentant la negra sutz ura
de ma culpa i foll pecat.
Al'lí durant una hora
vostre Cos mort he vetllat,
doneume en cambi Ja' Gloria
¡oh vell Sant Crist de Brllasch f
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fÉLIX

p ,\RADE DA,

PBRE

(Malgrat, Divendres Sant de 1917).
·~

Divendre~

dia /) de maig i festa
de la. Santa Creu, va anar-se en
professó al lloc de costum o sigui
al Castell il h~~ n E- ir se el Terme. Al
i nstituir IT ...;;~Ie ~; i(l aquesta saludable· practica. moll s eren els agricultors que hi prtníe n part', avui per
desgracie!. es 111 i rada amb indi ferencia qoasi enlole::i parts, mes malgrat
tal ingr(ltifuf. I ' Es~rl esia conlinúa i
continuara implorant la benedicció
.del cel sobre'ls esplets, cases i per
sones.
. . Al aplec celebrat diumen·

ge passat al santuari de Sa.nt Pere
.
del Bosch hi assistiren un nomb•·e
aproxinwf de siscents malgratencs
restant tot s ells moll ben impresionats de la festa.
de senyoretes s'hi diUnil colld
•
rigí JMss;mt p1~ l Vila, en qual Capellél es Jt:!ing ueren per a saludar·
a Ja milenaria Verge, cantant-li una
preciosa S alve gregoriana, que tinguerem el gust de escoltar.
. . En la Sala d.'Anuncis de la
Casa-Consistorial, n·hi ha un pro cedent del Hospital de Santa Creu.·
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