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BONA LLEVOR
ta satisfacció intima, inesborrable. regiQnal. Si G.¡,f,alunya
es una re· vertit en aparells de quiliJ i pon.
';
Perque després ~e t~nts_ anys com . gió ~:.¡~questa ~~ió le llengu~. pro· .De! capdel_
! . de J:1form9,; que en l ..
porteu~v~d'ea~ltillta n~.stra·;¡,arl#; ·~·r qué no~~ha de donar híJns· ..i·~"f.~: ae(ijal
frenesí
de
1.4 soc(i tal, impe·
:
.
.
•·
...
lJavfau a~lit~4es ~stre&-:~lJSpira- .,íti.Jc~fó ,en Ja Jl~ngua quf:fs --~_()is :·-::-;.ra,~ d~~av~tS~~'bora-;era que's
· -,¿..;( • > ·~,: ... _._- ;:_ pugui eStalv.tar carbó. ert :les fábriclóns de.Anar ,a ..lá lileratu·ra ese~ · parla? . .. . < '.
lar catalana
método complert
Com aixó avui per avuí no pot ques~ es de lo més xocant que s:ha·
d'ensenyan~& de nostre llengua ''t~r. ·,l a · Vostr~~. obra :ce.$: fá mes gi pogut imaginar .
.. cotnparart
·la amb la oficial d'Espa· meritoria,i ha sigut per tots els vos·
¿Qui priva al fabricant pera co,
nya~·-- · ·
.
. tres deixebles un~ inJT!ensa ss-t~~· mensar a t_
reballar a les cuatre de
' 1 enfront l'un de raltre. amb ··' facció al veure que agueH «Adtti~ lá inathiadá, y no a les cinch? Si
cabe1Js blancs tots dos si be'Js vos· siau»·a la ·J>edagogfa i a les esco- vol plegar a las sis de la tarda ¿qui
tres més platejats com ·a senyal de les catalanes. que vos semblava Ji obliga a ferho a les set? Y pera;,
més experencia ¿quánt recors no que donaveu en «Hores Esco/art;)) cambiar les hores y no gastar tan·.
· h1mriem retret? Posats a recordar, s'hagi ·- conf~staf amb un ¡Per molts de 11om ¿té necessitaJ de avantsar
ens hauriem hagut ·de treure, com anysl... que ~aven deaifjat a Jes d'una hora '1 relofge? Aixó senzivulgarment se diu un bon · paquet escoles i ·a -la Pedagogfa catallJ- llament fa rjure i nosaUres inateixo&
··d•anys de sobre ¡ · ;IJavors pot-ser nes. St; le$ escoles, vos ho rem~·r - ens tractim de tontos, enganyanthaurfau tret del calaix d~ls· :vostres cien, -perqu~ de~de ara podrán efs no:) com si fossim criatures. Es
recorts un llibre bastant petif la pri- nofs 1 noies tenir una norma quan alió de l'avestrús quan se amaga
mera edició · de · «El auxilio del vu1guin demostrar llurs sentiments '1 cap pera que no'l vegin.
Maestro Catalá11» quina priinera en les sol~mnitats mes graos de
· La utilitat. de aquesta -reforma
paft tót comparan.:Ja amb la nove ses famHies.
no la 5abém veure en lloc, com no
na tirada, s'hi notarien els progre' Que perque no sigui aquesta sia pera acredítar una vegadu més
sos que anat · feri nostra nengua vostra darrera obra fa vots. meo- olió que tothom sap: que si "ls
servei de 'les No- tres coralment v05 felicita, · aquest boigs fan bitlles. los sabis ran disftns a posár-la
ves Normes. Seguirfe'ri, la «Lec/u- que vos estreny amoroaament vos- barats.
· ra bilingüe» quina tercera edició tra patriarca m a .
«De La Costa de Llevan!•
einpeny a la quatfa, per arribar a
Do~u!NEC PoNs 1 MuNNi.
AWAWAWAWAWA--Jes ·«Hores ·Escolars» tot veninr~
MaJ¡rat 24-nt-18.
Nostra protesta
a le5 mans «Estiunpa i ploma
el Vocabu/art Cat¡¡/8-'-'Caste/M · i
Havíen1 determinar ·restar silenJa segona; ~art del Auxilid que con
ciosos respecte el fet tan reprobaté Cinc ediclóns».
.
Enganya criatures ble ocorregut en nostr<1 esglesia
'
parroquial en la nil del dimecresMes al a•·ribar, an aquet ' punt,
.
.
.
.
.
quanta lluita, quant frebitll, quants
Ja sóm
felissos; d'aquí endavant
sanf. Obeia nostre silenci l'evitar
.
.
eshJdis. No'm refereixo solsament no mancará ni pá, ni ví, ni oli,ni. ... l'escandol que necesariament .hao·
·· --~'fa part p_urament literaria i fi~Jó ·cárbó, puig havent avantsat una ría produir la ·divulgació de :·,sem- .
'
hora ,,.los relotges, !'abundancia. 'ns blant fet. mes avui havent pres car·
.gíca, dec esmentar també ..el des.
preci d'aJgúns, la guerra ae·sapia- matará la fam.
tes en rassumpte el jufgat munM, dada d'alfres, · i ·la indifer~-ncia de
Quan algunes nacións capde- pal la noticia del fet naturaltnent
moUs que dev~gadeá' fari mes nial vanteres de l _
a civillsadó- que no s'ha extés no sois per nosfra vila
que les altres dugues acobladés.
·sabém perqué s'hagio de conside~ sinó tainbé pels pobles ~eins. des·'Pef que els qui haven seguit nir aixís, després de · la · barbárie sapareixent aixfs la causa de nos..pa~, y~,.~~~~"RlJ>~re*o~ g~ l~ : e.n- que inoslren estar posseides ambla tre sHencf. Are sois resta reparr
present esgarrifosa guerra·--- cam- la prefanitció i castigá severamenf
senyan~a i'Js hem volgut implantar
, ~rR ;no d'u~a;~~~teril cega~·, s~an. biaren J•horari, ereie'ntse superiors ats culpables. Ho demanen, mes,llo
~: we hi _havetrr \: tróbat obs(aetes: i a la mafeiKa Natural~sa , en verifat exigeixin els sentiments deis bons.
desconsideracións.
que sentfrem interna sa tisfacció de :malgratencs greument ferits, per la
'
Hi ha hagut temps, com vos, que Espanya se mantingués serena . profanació del temple sant · per una
•
· amic Genis, sabeu . triolt ·bé, que no iinita11tles en aquest joc de can· colla de sers sens . cultura ni digni·
era una grossa :ral~a solsz~ment dorosa ignocencia. mes ara '1 de ~ tat.
anomeriar el Catalá. '~n · Ja· escoJa i sitg' de reforma també ha pícat als • · Ho de mana et bon nom que te
cambi no fá gaire _qu~ -~n . una ministres d'altura, l 'desde '1 día 15 justameni córiquerit no'Mra estima~
.conferencia oficial que's doná a d. Abril se fará cas omís de la sor~ 'da viia; per que es vegi ' que sois
·Barceiona. es va dir, per . persona tidá dei sol i de la posta de la Jluná, son quatre fills bórdisserics que
·que ocupaba un lloc _
·enlairat dintre regularisant les costums . del viure han comés ::una falta que repr6ba i
·n nspecció de primera em~enyanc~. ambles hores que'ns marqui"l rellot- condemna .indigoat tot el nostre
'qn~ aquesta hilVta d'esser t<imbé ge, que d~aquest fet ~·haurán con~ pobte:
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