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$Obra 1wuy i rabó
al flC'..sa.r en .}.es seQyeres·

amb nou esclat i ufanor .• .

l~oneuvoa

'

f''t
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tti!

dels poblelf."i nacione,
· apagant tot l'egoisme
del fllnest i fa.tal jo.

El zepelt bat les alea
enlairat com l'aligot,
lleniant.damunt de la ~rra
.inçeudis runes i. mort.
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80maü~nfü'<le ~fürtya

que cessi tanta dissort;
·que l~ .Pau torn~ a. la t.e rra
,Q,ue•n avant sigui el programa

Pertorba del cel la calma
el bipla i ravi6,
vomitant de llur• entranya
pestilent& gasos i foc.

~

ja r abrasada

aquostQa lac.onk:hs mote:
«Pau, pau, eempre pa.uJ). Tal i:s
l'ideai supróm i horrnós,
qu'env.helx a. tot15 ~!s home¡¡
omplint de g0.ig tots cl! eorn.

guen-ejante de éada host,

};,.&J.,1x PARA.m:zv, Pbre.

a_o enrogiu ja mes la terra,
de voetrn. sane i valor.

El eubOlarl peix gulafro que vf u de la mar al fomtt
<"..apbllBsa ·dins de ees aigü.e!
homes vaixelle i trel.'lon.
..

\emples monumeuta i
planao~s

El nombre vinent de .c BOIJA
LLEVOB ~- sera eJ!:!raordina~

case~

····---·---·~

i arbrea del boac.

com. ll)aÍS-e1perits el mon,

' portant pel! que guérr0jeil
les mortals municion!.

'

I en mitg de tot La Creu ltoja
amb éter i ~~laroform
metge3 bayarts i deeftles;
¡auuilia dels rrioribon~.
!i

Per tot,se aenten i oviren
a.ye, geinecb(t i estertore;
CJUJgrenes, morts i agonic-11,
en horrible c:onfusió.
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nevant de tan gran desastre
del progrés frac41. i afront,
euepira tota la terra
iola l'infel'n salta. de goig.
Plora el ve.H al till que'n ~ra
de sa vellesa eonaoJ,
nins i ma.ies iambó ploren
al r.iif11nt pare i espós;
ca.r llUlten com feres braves
Cain i A bel cos a cos
oblidant en llur f~l·lera
villcs, trilcta.ta, gern1d,nors.

condoleuvos de no!altxea
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i abmgueu..J() nóssre plor.

J<'eu que 1t'uc.abi la guerra,

Prelat
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aimontf..
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¡Compriu•io malgratencs!
¡Valdra nom~s10 dntimst
Se ven en els estancs dé la

vila.

Blanes.

Salvador Cornella
Joan Valls.-Carrrer ,<fe l'i- · ..
gJesia. =Calella
Publicacions. .rebudes,"·--Cata-

no vegé mai l'antigor;
amb lletres da ª'mch l'Jüstoda
!ervara taú trist recort.

Regina de pau )faria,
Verge sant¡,, dels Dolore,
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Setze nacioue en gu.Qr.ra,
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ri i dedicat a

Trens i automovile recorren
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El canó sega lee Ti.dee,.
eom la. dalla espigues d'or,

• l

·

'·

ni'le vergers flayrantea ftora;
el camp resta solitari
i lt s ciutat-e en fot!cor •.
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lana. amb espléndit text. Lectura
Popular núm~ro 266 amb xistosof\
<'quadros a la plòma» del fecond
escriptor Simón Alsina i CJoS'.
La Novel·la Nova amb «Cops
de plomCJ» del pulcre Joaquim Buigas. i Noves Cançons i Poesies
del immortal Josep A. Clavé. • To~
tes elles se fan recomenabJes als
bibliofiJístes i aimants dels Cfmt~
populars.

' gi6sos que omptena las necessitats

dels fidels en llurs praqiques de
pietat corresponguentes ~ fu varie~

tat d~I temps ifestes _de -l'nny_,Una
difusió ben ampla d'aquest nou de·
!vocionari produiria molts flpits de
sanfükació en les animes,· per lò
que recomaném la ~ua adquisició,
conforme al·anunc~ Qe venda qu~
insertém en la d(lrrera pJmw del

periódic.
. . Díes pas"'ars en plé dí~l fou
rabada l.a cm~a d~l Sr. Mora de
plnssa, emportant-se seg-ons diuen,
robes, athages i afi;rún din~r .
..

Diumenge i.l Jes 11 del murí.

del pati de casa 'n Antonct Magí~
d~saparaf!U~ la bicicleta de dl!· senyor.
. . E ls wrrasants tots, se queixen

de veure ~spigolats els fruiterars i
esplets. i els !Jadragots tranquils, i
campant per sos respectes. ~ens
caur'! en mans de

f'iluforit.~t.

No

cal badar-

. . Hermosu festa eucarístic¿¡
es
lc:1 que ting·ué lloc a la tarda de'
. . Mi Brcviario.---Aquesl lli- ·
bre de devoçjó arribat n nostres passat <lium~nge en la capella i
mans es sens dubte un tresor que g-randiós jardf de la casa. CGnVerÍt
no deuria mancar en cap casa c.ris - dels P. P . Maristes fraocesos estari<mn. De ell hïl.dir el Pontifex ac- blerts en nostr.:i vila i en Jii que hi
tual Benet XV «es un guia< segur i assistiren gafanamerit convidades
valuós d e santificació per el.s cató- varies disUng-id~ e f~miliçs. L 'ornali~s).). Tots ds pr~lats d'Espany,1 mentt~ció feta .,mb gr(Jn gust en els
en lletres adreçades a son editor caminets del Jardí, i la pompa i
don. Lluis M'.'ll Salvador, es desfan sumptuositat magestatica desplaen. elógis d'aquest manual litúrgic gada en el éuUe, esquefén molt be
els mes complet ç integral. I::s un a la Mai-estat Infinita del Deu .de·

resúm de pietoSQs exercicis, de
platiqu,es sagrade~ i de cants reJi -
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la Bl~nca ijostia.
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Des d'ïtquesres .:olumnes els hi
'i
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