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Amtntstradó:
'Catrer deJ·'Ga'rme. · n:., !5S

Sant Josep i la
· societat doméstica
Atractiva i pl~na d~ celastia1 en-cís apareix la ·Figura de Sant josep,
Patró de I'Esglesia universal.
Peró · ademés de Patró de I'Es·
glesia universal, ho es també de la
familia cristiana, en ractualitat so~
bre adament"llecessitad·a del auxms
de Patró de taJ válua, ja que tot
sembla conjurar-se pera desnatu~
ralisar-la, rompent els vincles que
devíen unir als seus membres, i remoure els fonaments en que la colocá son divf Fundador.
Especie de renaixement del Paganisme, la sodetat actual sofreix
graos dolences, gravfssimes enferJnetats. Una de elles potser la mes
greu despres del desconsolador escepticisme avui regnant, es la tendencia cada vegada mes accentuada a matar la vida de familia, de
eixa societat qu'es !'origen, el fona.ment i el sosteniment de la societat civil.
Peró avui, tot conspira d'un modo manifest a destruir l'esperit d'
aqueixa granftica base de la societat. Els pares i els tUis apenes están a casa el temps necessari per
a menjar i reposar, empleant molts
el rest en els centres de pla~r i d'esbarjo, sens advertir que'ls plaers i
esbarjos mes purs i higenics, son
els que brollen de la llar, del si de
la familia.
Consigna es de la secta masónica estabHr llocs de diversió i esplaiament sens reparar en licitut o
llicitut per a corrompre axis rnes
facilment al home,. aUunyant-lo de
la llar doméstica. 1 lo pitjor del cas·
·.e.S·, que molts fins sense htteritar-hó:'
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MALGRAT, 17 Mars de ·1918
No's retornen els origfnals

ni volguer-ho, seconden aqueix
designi de la masoneria que diu
<<lo esencial es aillar l'home de la
familia, fent-li perdre els usos i costums que en ella hi há. Li agraden
les llargues conversacions del café,
els espectacles del teatre i del cine,
arrastreu-li dones. sense que s'en
apercibeixi que aixó será una bona
obra?>· Aqueixa obra será l'aniquilament del CatoÍicisme.
o·aquí provenen el desmorona~
ment de la societat doméstica, la
desaparició de l'harmonía entre'l
marit i la dona, els pares i els fllls,
els superiors i els fnferiors; la insobordinació i l'esperit de rebeldía;
r abandon en ocas~ons, d'ineludibles debers que la paternitat engendra, la baixa de la fe i la proscripció de les práetiques religioses.
Model de la famma que devém
fots imitar, es Ja coneguda amb el
sujestiu de Savrada Familia . L '
amor deis sants esposos losep i
María, la subordinació
ells del
Nen Jesús, i de tots, als designfs
de la Providencia es la pauta que
hem de seguir els cristiana, car eixa
Familia significa i representa exacte cumpliment deis debers religiosos, morals i doméstics, la ditxosa
i inalterable pau de Ja llar, el gaudi dels dolcíssims que d·en broten.
les armóniques relaciona que deuen
regnar entre'ls membres que la
constitueixen, la santa resignació
en les contra·r ietats i fribulacións.
1' allunyament de t' agitació mondana. i la vida del trebatl mecánic en
el taller de un humil fuster, per el
mateix Deu ennoblida i santificada.

a

Imitar eix model, serfa fer de la
terra r atri del . paradis, i resótdre
d'un modo
suau i satisfactdtl la
....
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paorosa qüestió social, ja que
aquesta imitació, brandaría en els
cors el foc del amor i gloria de
Deu, i mataría en ells el grosser
possitivisme que'ls enerva i empetiteix, aqueixa especie de apoteosi
del orgull satánic del sigle, aqueix
oblit de la vida futura, per no ocupar-se mes que de la present o sia
del luxe, deJ·· faust, de fruicions sensuals i materials.
Imitar eix model, valdría tan
com estrenyer amb llassos d'amor
i caritat, les relacions entre obrers
patrons, rics i pobres, impedir que
'ls pobres (lspirin a enriqoir·se per
medís distints an ets trassats per el
treball, ahorro i virtut ; i que hi ha- ·
gi obrers que, 1·eneguin de sa classe
la mes adecuada per alcan~ar la
eterna salvació i lluitin per a sortir
de. ella fins minant el fonaments de
toí ordre religios moral i social.
Tal es el cúmul de idees í de •
consideracions que sorgeixen en
nostre esperif a1 ocupar-nos de la
gran festa que s'apropera, del
gloriosíssim Patriarca Sant Josep,
Patró de la familia cristiana i de la
Iglesia Universal.

F. P . . .

•
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En pró de ·
nostra llengua
Dressa.na o 'llU!Ht?·ansa, astiller, ·no.
Qbligació primo'rdia1 dels que
bé o malament eecrivím en perló·
dics, ha d'ésser, al meu entendte,
soapesat el sentit i significació' de

les paraoles q tze uSé m i no ~m.:
plear-ne cap que no sía ben caitiá·
ea-i' própia... d'el llenguatge én . qU«t ·
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redactem els nostres escrita. De
aqu~etl:t ma nera treballarém gaire
bé inseusiblement per l~...propieta~
i per la puresa.;de I~i~ioina, ..impe~··
dint que hL entrin niots esttany&:¡
que's desnaturali.si el gení o carác ter peculiar del mateix llenguatge.
Amb aquestes dues qua.litats
(propietat i p•resa) .Jindrá el no$tre
léxie les condiciona més éstimables
que's puguin desitJa r, i nosaJ.tres
escriurém setHpre amb tota. correccióJ .firem lo que voldrém dir a l'
agafar la ploma, no;ns farém ridi ·
cols o extravagante i tothom que
ens Ilegeixi entendrá perf~ctament
lo que diguém.
1
Si en totes les llenguea son ne~
eessaries aquelles condiciona, cap
les necessita tant com la catalana.
Jade temps fa dol veure com certe
escriptors malmenen el nostre idioma adoptant mota i formes d'expressió que mai han sigut catala~
nes, inventant paraules per expres·.':,i!.-.
sar objeétes queja tenen en catalá
nom ben adeq ua.t i pro pi -i ap1icant
ne d'altr~s en sentits enteratnent
distinta del que'ls hi correspón. No
... citarém exemples perqué no's cregui que volém esmenar la plana a
ningú .ni passar-nos mestres de qui
sab més que nosaltrea d'a ixó i de
moltes altres coses; peró si que'ns
consta que lo que deixém dit es un
fet reconegut per tothom que lle·
geix en catalá i que per mal entés
respecte· ningú gosa a censurar-lo
públicament. Savém que una ilustrada personalitat literaria va fent
/
'anys ha una llista de tots ele dis·
barate i estranyesea que, en el
susdit concepte troba cada dia en
revistes i periódics; i no pas d'es·
eriptors de poca importancia, sino
(i aixó es més de doldre)• dele qae
· p1etenen ser definidora i mestres
del modern llenguatge catalá.
A n 'aquest 1' enlletgíen fins ara
els castellanismes que'l poble i els
literata bi bavien introduit durant
la ominosa. época de rimposició
centralista; peró actualment, tot i
conservant-ee encara molts de
aquella, el desfiguren a demés els
neologismes,galici(lmes i altresbar·
barismeadeliÍculte:t:ans, tan o méavi~
tuperablesque'Js defeetes anteriora.

••

~·
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La feina de depuració i eetudi
que d~ bon prin(}ipi preconisavem
tenidl~de fer-la,
sois al comp.o n·
dre'le hostres ea'q.r its, que, al. destinar-se al públic, ja in11ueíxen for~a directament ·e n la manera de
parlar d'aquest, . ainó sobre la par·
.
.
la deis nosttes conveins, eorretgint
i esmenant les expresaiona mal ditea que la gent emplel fent-li veure els defectes que tenen i ense·
nyant-li de quina manera ha de dir
en bon cataJá lo que diu ara m~la 
ment per influencia corrunptora o
inconscientment.
En aqaet punt arribám a la idea
que'ns ha fet escriure les ratlles
precedentes; que, si bé 'ns han
allunyat del nostre objeete, no'na
penedLn pas d'haver-les escritea
per considerar· les ·útils i ben encaminades;
· Pero es el eas que en aquestos
dies s'está construint entre Malgrat i Santa Susagna una explotació industrial per a fer barcos de
ciment armat, cosa que portará un
trasbalQ a n'aquestes poblacions de
noatra costa; i . veusaq uí que tot·
hom diu que allá s'hi fa ua aBtilletoo
6. un astiUer. ¿Qué no tenim en ca·
talá paraula propia per a ·signifi•: '
car lo que's vol dir amb aquella
mota estranys? .. Dúes, per falla
d'una, i beo vives i ben etXpresaives: dressana i mestransa. Dones,
dresBana o mestransa hem de dir1 no
pas astillero.
De mestransa n'hi ha
•
a Ca.lella , a Arenys, a Blanés i
tothom ho anomena aixi.s, i dels
homes que hi treballen tothom ne
diu mestres d'aixa, o sia. operaria
aptes per a manejar l' aixa, que'a
l'eina que'ls hi serveíx pera tallar
i donar forma ale taulons o vigues
que adapten a les barquea que
construeixen. 1 en quant a dressana, tothom coneix l'edifi~i de Bar~
celona, situat a prop de la Porta
de la Pa.u, que, ·en temps gloriosos
de la marina de Catalunya, hostatjava la industria de fer vaixells
•
i galeras i que ara ser veix de
quarter, tot portant son antic noan
de. Qeuu'im- de lu Dressanes com a
feble, peró vivent recort del seu
históric destí.
.
Rebutgém, dones, les exótiquea

no

denominacions de astille1·0 i astiller,
i usém ele noms éatalanlesims, ben
propia i ben vius que expressen la
mateixa. idea: dreua11a o meldriiflla.
EMtLr GE•fs t : H o &TA
''
Pineda.
l

-··-··

Dames Catalanes. .· Bsp'als ·histérica
mDoloa de Carlat i de ProvenQa

L'any 1091 un nin de nou anys
pero amb experiencia d'un home
gran prenia la respoilsabilitat de
cenyir el ·Béu cap la gloriosa garlanda comptal de Barcelona; el nin
era fill ,'postum del plorat Ramón
Berenguer II i del mateix nom que
son pare un d.ia li afeg,ria el ca.Ufi..
de Gran.
La mort sembla va voler aflgir
al jove compte en els seus esaers
més eatimats dones se li endugué
la seva prb:~era esposa Na Maria
Ruderich fiilla del famós . Ruderich
Diaz del Vivar per altre nom El
Oid Campeador, la q ual morí al te·
nir una• filia de nom .Maria que
després fóu comptesa d'.A usona i
esposa de Bernat III compte de
Besalú; l'any 1106 torna Ramón
Berenguer IU a contraurer matri~
moni amb una dama qua! nom era
Aldomis pero aquesta el deixa tam~
bé viudo quatre anys deeprée sena
•
baver~li donat suecessió.
Les altes raons d'estat i el . no
tenir el compte de Barcelona. cap
herlm mascle de la garlanda, dones
les lle.is catalanes prohibían que la ··
heretessin les dones, induiren als
prohoms de la ciutat a aconsellar
a Ramón Berenguer 111 que novament i per tercera vegada busqué&
tina digna companya: i instintivament aqtiell compte en l'esclat de
la gallardía i de la joveneea (tenia
29 anys) girA sos ulls envera Pro·
ven<¡a, la daurada terra dels trova·
dore.
Un bell jorn de tardor une emiuaris catalana entraren al palAu
de Nimes ont vivía Na Geberga
eomptesa de Provenc;;a i viuda d'En. ,1
Gilber.t compte de ' Carlat i ves·: •
compte de Gev audán, a dema..
nar per a Ramón Berenguer III el
gran Compte de Barcelona, la m-.
;

'

~

•'J
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de sa filla, la. geíítll Pol~a, que
aleaborea. sola contaba disset anya
'
i que reeplandia
arreu per ses
..
virtuts i per una hermosura i un
encant que li feien aplicable el
ealificatiu de •Rei.na de la Poesia•
amb que era cone guda.
Tant xamosa donzella no podia
pa.B trobar UD mea digne e8pÓB .que
el nostre sobirá i aixis el~:~ prepara·
t ius de les noces ·es feren rapida·
ment i el dia 3 de F'e~rer de l'any
111~, la ciuta~ Cap i Casal de Ca~
talunya pogué veurer com Ramón
Bere~guer lli el Gran compte Bareelona, d.e Girona, d'Auaona
¡ de
.
.
.M·anteea, posaba l'anell nupcial a
Dolc;a .ja comptesa de Carlat ¡ vee·
comptesa de GevodAn par líeretat.. _jede son pare Gilbert ¡ . ,comptesa
de Proven~a també deede feia pocs
dies, per cessió de sa mare Na
Gerberga.
La bermosura'de.. la:jove comp·
tesa de Barcelona, de P·roveoQa i
de Car.lat ha passat a esser ja pro·
verbial; ele trobadors de la bella
terra de Nimes ¡ del Rose l'han
cant1fda en peetiques frasee. Un
. d'ells diu que Dol((a •es un tebi i
argentat raig de Uuna · devallant
-mansament sobre la terra• ; altre
•que sos sedosos cabells d'or no
res més que raigs que furtivament
han fugit del sol pera posar·se de·.munt de tant hermosa testa•; altre
•que el sol eomrís de Doh;a · fa ~sbargir momentaniament la mée
forta tempesta i que porta la pau
a l'ánima més atribulada•: i alt,e
. que aa cara es ciar espill q~e refiexa. totes les belles~s i virtu~a qa:te
un hoiD imagina.r~se , púg~·. ~la
. .Maurins, sabis bjstoriadors d~l
Lte.n guadoc, sempre. .q~e . rano~•·
nan li d~Jlen cl;a tres belle no.ce~, . i
•· fios el eonci~ Bofa¡ull s'exalt~ . i Ji
·. diu cpreuat'..ioiell de Barcelona
i de
.
. .
.
Provenc;a•.
: _,
Més si Na Dol~a }labia. asaolit
un tant alt,grau de pe;rfeooió en la
. hermosura física; tal volta p¡ee en·
lairada es trobava en quant . a la
... hermosura
de 80.1) .anima.
..
..
. .Ele
. . :dOCU·
... cuments .d e l' Ar.xiu de 1•. Corona.
· d'~~gó. ens.la. present'e.n -~u~ta-~e
.vegades recorrent ele . hospitala i
tcnura amb see mateixea eaeulptu·
:

\
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rals mane, les ferides més ~~sgani··
foses; ens
presénten voltada
deis infanta méa pobres·r'..te la ciutat
ensenyant amb sa arr..noniosa v~u
les verj.tats eiernes:1 la • Reina . de
la Poeeia de J>rr.sven9a meresque
a Barcelona el calificatiu de cMare
dels afiigtts::~~ 1 tal fóu l'estimació
q·ue el,sca..c:alansli portaren 1 qU~ deeprésl P...nomenaren «Mare de lu. Ciutat•. í •Ma re del Poble•. Sena dubte
(!ontribui a perfeccionar sa v.irtud
son confesfJor, l'humii Olaguer de
Bonestruga que essent Ja ab.at del
monastir de Sant Ruf a Proven~a,
fou proclamat bisbe de BarcelQna
la- mort de son venerable antecee·
sor Ramó.n Guil1ém, i que deeprés
restablí la arxidiócesis de Tarrago·
na. Aquest Olaguer de Boneetruga
es el mateix Sant Olaguer qual coa
incorrupte es tant ven~rat a la Seu
de Barcelona.
; La descendencia de .Kamón Be·
renguer III i de Dolya de Pr.oven~a
fou ~ombro,a dones arribá a a filia
i 6 filies o aia: Ramón Berenguer IV
el Sant, que fou compte do Barcelona i princep d' Aragó; Bereng uer
~~món 1, que fou compte de . Proven~~; B_
e rn.a t que morí infan~;
· Berenguera, que fóu la primera ea·
posa del rei Alfons II de Castella. l
VII de Lleó; Ximena, que casá
amb Roger compte de Foix; Maha l ·
ta, qual vida<humil i gairabe des·
coneguda fa."suposar que fou mon-.
''ja; Almodis, qo.e:casá,amb el baró
Pons de Cerver~¡j .Oolga- 1 que casá
smb San~ I reí' dé Portugal i del•
Albgarbe.
L'any 1131 tingué Na Dol<;a Ja
· pe~a de v·e ure finar al seu marit,
el eabaUerós Ramón Berenguer III
·.el Gran, i deade llav:oree retirada
als seus dominis de ~roven9a i allunyada dél bullici del món, se
guí practicant ses excepcionale
virtuts fina qu.' el any 1190 quan ja
·c ontaba l'aven9ada edat de 95 anya
volgué· per · al Cel a aq~ella
:Jauta d r)na que durant ea llarga
.v~da havia.sigut un model d'espo·
.... leS, un mod~l de mares i UD .model
de aobiranea; son net Alfons el
_Ca,, t 1 de. ~arcelon& f II d'Aragó
, que llavura regn,aba la plorá per
per moit te"qapa j feu ter eapléndi .

la

:;néu

:

•

>

1

...

des e::i~qu:t·es ~ n.queH'·;·«íliri
de la
. .
.blava Proven <;a • qual suau ftaira
embaomá poeticameut la nostra
gaia ciutat de Barcelona.
· ···
IONASI V!LA.OP.VALi 1 SALVADOR.
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-·Frui-ts del Cine; ... ' . .

Mil volt~s s'ha dit que'ls Cines
eren- v~rdad~rs c~ntres de corrupció principalment per la pobre jovenalla aímanta.. s.~~pre
d'impre. .
sions fantástiques i molt propent-sa
a volguér gaudir de tot alió que pot
. entorbolir sa pensa i maleiar son
tendre cor. Son · nornbrables els
cassos esgarrlfosos possats per
e11s en práctica , d'havel~-he amb
tota fruició admirat en la película.
Un día restem· corpresos al veurer en la premsa que un nen se ha
occit. Un altre dfa llegim corn un
jovenet m·ata · inconcientmeot, pel
mitjá d'una arma p¡al endressada
de son pare, a n'el seu germanet ...
N'hi han que han fugít de casa seva
en la faf·lera d'áventures, i altres
que han ex~cutar actes verdaderament irnpropis ·de l'etat. No voléfu
relatar més fet's car ja es del domini public que s'imposa a correcuifa
el fré en les películes qu~. s'exibei. Xen en els Cines.
. i>eró si alguna familia hi hagues
encara que restés del tot cega o
enlluernada permetent que •ts seus
flllets anessin a la esbogerrada escola del Cine, que prenguin experienCia en el cás ráto que'n el ·poble está passant amb eixa colla de jovenets, que titulant-se . vainpirs,
no ¡·eparaven després de sortejar·~
de robar alguna .Penyora, que encara que de póc · valor. entranyava
· una malicia refinada .
Ja suposem qne algú, tal volta
amb ftagilísimll premeditació, dirá
qne hl don·ém en aixó'massa i"mpor- tancia, peró nosaltres creiem que
cumplim un deure sagraf .
Bn un principi, després d'haverse Ja sospifih<alguna cosa, nostre molt digne ·' senyor Batlle va
: amonestar fortament a n'algún de
~ns peró ·per ·lo vist, tornaren a la
mateixa .
Ara hi ha pres cartes nostre.
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volgut senyor jutge Municipal, qUi
creiem fundadament extirpará el
mal de soca a rel, proib'i nt t<?taf" mcnt eixes pelfcules desmoralitza~
dores,
¿No convindría també que nostres governants es preocupessin
seriam.ent d'aquestes coses evitant
-~ixis
· ·qqe · s'ipf~st~in
miserable.
.
. .
ment els,. cors de tan teiJdres in.•..
fants? . ..

1

¡
l
¡
!

No negarem que alguna ~·
~en~ han adquirit malament granf
proptetats va.lent-se. moltea voltea

d,'acte~ Vil~.

l

a~

origine a:Itr~s sois acre~
d1tarien titole de preecripeió senae
esplieació, per~ aquesta casos sé~
rien sola particulare, i ,ja sabém
q_ue,~s hem de regir amb lo general o aia per la lfegitima prescrip:

també
..

•

~

1.

•

"
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Al Obrar

1

..

';'

r_~frj C!l$,teq_~ q~~

Exie.t eix un

f

cli u.... ., Q~ién ~~o ~.~~rca,,
aprieta. I efectivamen~~ cree

!

(!.~
q,~~·t

partit social-ista
de Mua; i ··:'i'··
altree. de
.
;
·.·
ell afiqa, yo.lep ~~~x;q_~r ~~~~ ·
El s~u
el;}tre ...al.. som~i
.. d~~rat,
•'·
.
tres cqB~!3. con~~t'!t;x .eJJ. vol~u~,r
31lrtol~ ,e;l !gQ.Yf'rn pel ~~tat, ~.~ ~P.
repa.rtic.i ó equi.t ativa ('?) d~ la pr.~
pie~at, ~P l'aboiie,i(> de .la ofer\~ i
.la geiJl~nda, en la parti.cipació d~'e
,qeneficis
u~ tot
. . i en l;t
. adquil!ició
··:
.
.
3ÍXÓ velmiJj~ 4e la revolu,~i~, CQ.pl
...me.nt~vem jt' e~ el qot;Ób'-e pn,.'.~~t
.lWs obrera
de~it. . c~tótics t:tmbé
. ,:
, ..
jen calurQSatpent tr~b.a ll!ir . ~~b
a.f aqy i CQ~8tancia per obt~nir· carrecB importante del ~t{l~J -~~r
~c:>'s ~Mi~~ren lie pit,ior coppicí6
que'le dep1és, i ens.~~ perqu..t> Y{!.
_n@p a. ~~er la ~.,ne;ra rp és ~e.gllr,a
~·:

.

~ ,

:·

f

d'al~n~•r
.

•

~
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ci9,
ocupació~ etc., ;etc.'
·
,.
.
Lo que mai po4r'á eeser u.n fet,
es l'igua~tat de" propietat entre'ls
homea, perla sencilla raó de que
mai tíndrán igualtat de eapacitat
eüteninient, pot~ncia i ~urel! cona~
titutius.
·
Tampoc dará mai bona resul tats el volguer reivindicar ' lÍura
drets per la violen'cia car nihil Vio·
lent•m d•rábile, i e-8 que ·Bia violEmt
pot ésaer permanent: · · ·
· '
¿No seria iambé millor que tota
ela obrera acoblats a i;entom de1s
seua bons leaders procuresain · alaan9ar una a una amb fé i cona·
'.
!aBeía les ~illorea que tan desitjen
1 eense arredrar se ane88bi es'ealant les demés, ~ró, no volpent
·abraQar·les. tote8 a la vegada, juatea i injuetee, com xorcam.ent voUen fer ele rusos maximalistea?.••
Cree que seria un bon proce..
diment.

ll~rs

drets.
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r~b~tj~p
pl~usi p~ap¡en
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l ' ~ e{tp~r;,.·
J
cjp ~ (faft~r~~ ca:r .~nten.tm que la
lliye~t~t, iJ~~lt"'t i .frM~r,nHª't ha
4'~ .per to~hQq¡. i .no esc.l~tra

La Primavera.
·¡ Oh la bella primavera! m~at·
¡era do joma ll um~oa i
nite
tebies i benignas. l!ont.a da en ca·
rroc;a de foe com la matinera Aurora, al t~~ig de $01 blanca eor·
cera, ea
de neu
.,
. ~~af•nt e~e muntl
.
1 a rompen ela criatalla de glaa que
eetotjeil eontingudes aiguea. Al t~u
'uau ea~lft ea revifa la mare Na·

de.

•ttrx

.· co~ ypJcpi~p ~ ~~rtjJ!~ris <le
per ~»~rwJi-~~~ ~1 e~u rf)gisme. · ·
1/ ~~9:Ucip d~ r o.f.9~·· i la.. de~n.
da com la pafti~lp~ció cleJ~ q~{l~~

..

flcj' ~s cofia. t~11- 11a~~r14J q.,~~ fpreó~Jll~p.t ~4~vi~Fá ~~gWi ·.dla ' la
r.'8-1itat. T~mQ~
ver.rl.~4~r~m~pt
. r'~i~l q~e'n ~~a.nya ~fl ~·hfJi ¡~..
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de &eda carmesina. ¡Oh la bella lvern en tá. veouán deaen~umir-e&·
primavera! Cada tocóm festeja 101 freta membrea, i eon cor acla·
amb joia la teva arrivada. El cel · parat, sentirá friaances de nova
ea torna mea pur, les aiguea i fon• vida•
tanea mea jogulneres, i lea
1 amb ta eompanyia. ¡oh llella
del orbr6m
verdea j enxaro- primaveral vindrá ua aegldei de
lad~·: De~ ~·
a'ai9a ~ ~nt leetd; la plaenta de eant' Joee~

4tsl

plantat ~p.c~tr$ el ~jpiflt~ti
~~--9&»~
1i!n t"

tura, tet.a Ufl pom de clavellinea
.
. '

ajocada, e¡¡ la cre!ta de les altee
t~úladtÚt o damunt els tÜs telegrafies
que tiexexen
aérla xarxa
.
.
nostre formós P~a de Pineda, amb
mota tristois i ácompassat8, com ·ai
portés la ·batuta ;del cantoral ·d.
mils ·aftrea ocelle~ conta asa aliniil
ele sena dóls i els sena amors·, · boí
donant la ·benvinguda. á la 'b ella
primavera. Al bes voluptuós ··de
aos &rdenta Havis, nostres pradea
de llevant i de ponent~ es trasformen en verdejantea-·catifes, clape~
jades i brodades de floretes, de pé·
t&le blanca, de atzur i color d'or.
A lea tebiones aures de ton bes
¡Oh dol<;a primavera(les aranyea
filen geométri'c e teixits per a: .• cac;ar les moaques nascudee també a
ton escalf, i les cuques penjarán
esponjoaoa aiua en ele cimerols
dela po~ pina que encai' ens resten
en nostra sorroea platja, amarada
de sal. A tan arribada ¡Oh' la·'be1fa
primaveral la vall i la montanya,
el eel i el plá pendrán un color
mea brillant, mes bonic, mes poetic .i forsa mes encantador.
1 tu Malgrat, gaia matrona, quí
e.om gentU aulqma t'hem contemplat durant l'ivern, enaopida, jajeDt
damunt l'entartmat del glaa, re. eolcat ton cap en el dur coixí del
mur de noatre antie caatell, i eati.:
rata toa gráeila peus fina a copiar
el ruixtm de nostra esbalotada
mar, te deixondaráa al aeDtir &obre
~poliOS i galtee l'esperoneig de
cuilidea eariciea i atrevidee pecigollee de la amiga, la bella prima'f'Va.
Aleahoree tos filie, lee ninea
de eara eablanquelda coloreja rin son front, .aorünt 1.a l eamp,
enaema que coronarAn llurs teetet
amb mmee de lligaboac o mareeel·
va; la joventut, com joguinere par·
dala voltejará carien i placee, i
6na ela velleta que haurAn aortit
lliure~:t de la pinta que cada any 1'
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la del Ram, anib sos tortella; la de
Paequa Florida, amb ses mooes i
coques ena.cradea, i vindrá per ti
11orit mes de Maig, durant el qual
les xávagues de Blanes ena obsequiarán amb sardines d'escata ele
plata, amb ve:nnellenques cirerea
de cor de colom,
els
barala
del pro..
.
. . . ..
per Santa Susagna, i amb' dorieelletei de bell esguard del ':Veinat· de
Lea Ferreríes.
1 ele jardins de nostres blanquea cases, tractats curosament
per delicades mana, eec!atarlri en
garbea de gemades fhnit, destinades a enjoiar ele l.'lta:ret8 del mes
de María, que a nostra bona mare
la · celestial Madona ah;ará,p. ele
nena i nenes i ft11s ela g·rans, car
nostra terra ha sigut ea i será sempre eminentment Mariana ..
. . "'·
.
FELIX
~

.·

,

JIIBLI.QLOQ14
La empresa editorial lltutració
Catalaaa pr~para per prio;¡ers_ d ·Ab:ril la publicació
d'una revista
lite·
.
. .
raria que sortirá cada diumenge, ·
eri petit format perlamb text tan
com .. abundant, redabtad&
pela principals escriptors de Cata.J
lunya, Kallorea y Valencia .. Per
lea noticies que'na en donen, sérá
un aplech
aetm,nal
que,
per pocha
.
.
! . ;.
. ·, :
.
..
céntima, posara en mana del lector
un ~ompendl. del moviment 'lit'é rari
de la noetra terra, repa:rtint a:dem~ intereaants folletina d'autore
ele pan reputaci6.

variat

~

Polftlques

'
.
La darrera O.tisis ha aigut solucionada, formant gdbeni ··&arcia
Prieto i ela mateixoa miJ)istrea di...
liÚesionarit. l2ee dificultata 10rgi4ee per acceptar aquella declina·
eió, la explicació donada pel aenyor La Cierva aohre l' · alean~ ·de
nota al aenyor ·Sanchei Toea, ¡
lea. reapoates dé li38 coriaultea f~te.
per don AUoDB, han déeiditf · a eo:D·
ünuar el mateix Gobern, . abm r
objecte de ~tar-se a . Jet ~rte.
. .
que aegone opinJ6 de mola eerán d•
curta duraciól*-< v~
.

(,"

la

Elecció
d~ le1Uidors.=Per
Ba.rce:
,. \
.
:.. .
.
.
Ionª', b4n sigut el~gits seníé opQii·
ció ele candidata senyors Junyent,
Qarriga, Massó, Sedó i Ramo~.··
Per Tarragona abm renyida
oposició ela senyors Iglesias, · j&\1·
miata, Dasca, Iliberal, Pie l Pon,
radical.
Per Girona han sortit triomfants
els senyors Ferrar i Vidal, i Soler
i Marcb, regionalistee; i Cuei, lliberal.
Per Lleida surten elegits ele
tenyors Argemi, jaumiata, Abadal,
regionalista, i Valla, independent.
El resumen general del reeultat
de lee elección& per senad~rs en tot
Espanya es el eiguüent: demócratas, 40; conservadora, 40; albiltee,
14; romaniates, 13; .regionalistas, 8;
cierviatea, 6; lliberala, indepen·
dente, 5; mouristes, 6; jaumiste, 7;
gaaetistes, ~; independente, i ; i
integriatea,
2.
.
La pa•. -·Aquesta ea ja un let; i
ene . ra que no es la general que
tot el mon deai tja, ho ~¡ per un im~
portantiasim sector de la guerra.
Va firmar-se a Brest-Litowek per
conseguenat desqe 'l Báltic 11n8 el
mar negre ja no hi haurá "acción•
de gu~rra. Lesllarguea i enutjoaea
conferencies de Brest~Litowak duraven maua, dones semblaven un
cura de co~tra veraia de dret ínter·
nacional, que 'ls delegats ruuoa
ana ven allargant per no creure'a .
prou terma en el poder o per esperar que prengués en les fllea del
exercit alemany i en la maaa lO·
cialista dels imperis cantrals, e~
contagi maxirualista, i v,ingu'a
una de$feta i enderrocament politic
s.emblant al d~- Russia.
. Sia com aia, per la part orieatal, ara com ara. no hl haurá met
veuament de ean1 en lee fronterea,
i la Russia sino entra en raó i no
aurt un home qui abm ina de ferro
reetablegi la disciplina, corre per.ill
~e 1er aniquilada per aa roma •&ii·
cida.

l.

.

(

•

,f

•

•

••• • ¡..

:

.r,:....,.··::'~} i.:·.:: ·~~··:: .::.:·:·~·

Dia 17. Diumenge ''Cie Passió.
L'Evangeli es de aant Joan capitulo VIII. En ell, Jesús manifeita,
que •aquell que'a de Deu, escolta
la. paraula de Deu•, ensennyantnos amb eixes. pa.r aules, que es
senyal de predestinació !'escoltar
amb agrado i observar exactament
la . predicació de l'Esglesia. En1
diu en éll també •si algú serva la
meva paraula, no veurá la mort
eterna• ensenyant· nos que amb la
observancia deis manaments di ~
vins a'alcao~a la vida eterna; ·
S. S. Patrici b, i Josep de Arimatea.
Dia 18. L'arcangel s. Gabriel i
1 . Aureli.
Dia 19. Feata de precepte. Sant
Joaep, e8pós ,,de Ntra. SEmyora i
Patró de l'Esglesia Universal.
Dia ~. s~ Amb,rosi i ata. Foti·
na m. Dejuni.
Dia 21 a. s . Benet. abad i l,ederic, m.
Dia ~ EJe Dolors de Ntra. Seoyora, s. Deograciee bisbe. Dejuni
~Abstinencia de carn.
·

·:

:

.

..

'

,•

...

. .... ... ).

..
Diumenge pat1sat l'Associa·
ció de Fillea de-Maria celebrá ea
feeta menaual, amb miesa f pláti·
Cf\ de Oomunió general que digué
.
.
in.
moeeen Joaep Esptucb, Pbre.

..
Dimecres en l'eegleaia ·parroquial, al cap veepre, 'comén9á la
. .
novena que tota el1 anys ea dedi·
ca al glorfosiuiiB Pat\"iarca sant
Joaep.
"·
En el dia de u testa reyeatirj
•pectal solemaitat puix améa .cí.l
eflci Célebrador en el altar del ·
.i. --~
. ...
.. lt'J'DIÓ
.. ' . •

. . . .. . . .
~

;..
..

. ,·
'

'·.

' *• •••

l

Dia 28. •· Joaep Oriol, conf. i
ata. Pelagia. Dejuni.

>

'

..
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-El di a 5 del present móri. _a

Pineda després de rebuta ele . santa
sagraments a la edat . de 84 anys
D.11a Antonia Llorens i H.orta viuda
de MarulL La eua mort a ·causa de
ses b~es qualitats personals ha
sig_ut molt sentida entr~ ses , relaciQ:p~, que ho eren en g;ran nombre
per. tractar-se tle una senyora de
bolla sava pinedenca. Rebi sa familia i en particular les dues germanee D." Emilia i Josefa, residentes
a Malgrat, nostre mes sentit pé·
aam.
. . La compa.nyí~ cómic-dra·
m ática de la societat ·«La barretina• dirigidá pel Sr.Vicens Bayarri
·-<'
dona diumenge passat t\ la tarda i
.
al vespre a <>.oneixer la exquisités
'J'' ; del drama de costums catalanes
;, · .. orl,'g-in~l ~en Ramón Bordas titolat
•L'a_tlot de 1~ -~untany~ ·, í el juguet comic ·.q. ep_~Josep
Artnats
.t ito·
.
.
la.t e un tros d'home. »
Ademés deis jov es <lr'Hstes de
la expresada enti tat Torr~ella.,
Yerdaguer, .M.ateu Aubanell, )les·
tre Bayarri, Robert, hi prengué
pa_rt la <¡ plaudida a e tri u N;;. Teresa
:Mar<\llés. No cal dir qúc ·w ts foreu
sumament aplaudits i que'l teatre
esta va p le de·góin á góll'i, f)rdmiant
a.ixia el públic l'acert del · director
d'eséena, i la dextres~ i . cpoee:.
dels actors. Avant jovent,. i no dor·
mir se sobre'ls lloreTs i tdomfs alcan~ats.

· ·H

·

Els diaris de Ba.rc.e lona. auu.ncia'ven dies enrert~o la subasta
dels aparella i desferres de la barca
francesa ._ que ja fa tem 2~ .. esta .. en·
aorrada prop de la no~tra pla~ja a
la banda de ;ponen t.
·
. . El va.po!et •Nuevo Ampurdanés• que per passar sovint
p.ropet
a nostra
Costa,
era conegut
.. .
.
. ..
qua_sj d~. tothom, principalmant d~
i\osires pescadors, a ra matinada.
1'dél'llil1Üns, trobant:ae enfróiit de
':Mataró ·a unes ónze milles xoca
amb el vapor «Mar Negro• de · la
matrícula de Bilbao, enfontaant se
-~~pidame~t. La tripl,\la~ó ~e- aalv&
.e ssent conduida. ~ ..lerra per_ ~9~
barca pescadora, ·restant els iuiu·
.fr~ga atesoe per lee ·a utoiitata -de
"

,

- ~r·.

•
manna.

•
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M En la votació de
compro~
.
.
.
missari per a la eleeció
de · sena. .
dore, fóu designat nostre senyor
alcalde·doQ. Ignaci Viladevall, :qui
es traslladá a Barcelona _per a
cumplimenta r la honrosa misaió .
•
. . Una t omiseió d~ senyortr
tes está recorreguent determiJ1ad~s
cases de la vila., per tal de recaudar f;liners amb que. sufragar les
despeses que ocaE;~ionara. la confecció de la .ban~eta' catalana en pro
jecte i qu~_ será regalada al magni~c Ajuntament pera que la lluegi
en el baleó_de sa f:t<_;ana.
· . . Ens comuniquen que_~s ja
un fet real, els prometatges de les
simpátiques senyoretey Na Enca.rnació Bellaolá amb ~~ jove: · Fran.ciaco Serra i de Na Rita Marqués
amb el jove Eduard P~ignou.. Plau~
nos p9gu~r __dar a nostres amables
llegidor.s t'an agradoses noves , com
.
també felfcfiar ala fut urs e~posoa i
'·
~ ses resl?ectives familiea, tots ella
dilect~~.jq1s a mies· nostres~ .
. .; Diu~enge pass~t . _
tingué
Uoe en la Casa Consistorial, Ja aeseió ordintt.ria del Ajuntament, -havenr.:aigutl ·nota.da la ansencia dels
regido re que formen -la: minoría
. . Hem· visitat les obres de
la Dre<;&n'a de no::ttra platja. ·-.i en
ella havém ja admirat la ·racilitat
amb que s'ban construit algunes
cólumnes de ciment atmat que
aostindrán el teulat del edifiei que
••hi munta.·Les pedreres trebaUen
. atnb
gran tt.ctivitat i de- dia en' dla
.
va aumentant el material que ee
acobla a la desembocadura de ie•
rieres de Malgrat i de Santa Susagna. Conatilueix ja dita Dre~ana el
passeig prédilecte de nos tres velos.
. .. · En la saJa cJ.i"omerit Católic d~ Cultura,• están aBSajant-ee
ejercíais de gimnasia sueca sots-=la
tiirecció 'dele Rota Josep Eeparch
i del organista mossen Marrano
Bureb, com també de Accio dramá·
. tica dirigida pel vicari mosen Car·
lea Faixat. No Qbiem que prompte
veurem coiiQ.á«ifi:6jlilb felis éxit
Uure reapectius eafor~os i activ1tat.
. . Noetre batlle i Ajuntament
ha prée l 'a.cerd de rer una crida a
,

""'

. ,

J...

,.

•

tots els alcaldes desde Tordera a
Arenye de Mar -p era que tots juntl!!l
i personalment s'entrevistin ambel Governador Civil per a lograr
la expbrtació t\ Girona deis eeplet&
sobrante· a · lá Com~rca. · ·
, . . _ Ha~ sigut viati~ats el doe
.
.
germana Mar~ano i Filomena N. {a)
Aigadé. Celebrarém que Deu els-hi
torni la salut si'ls conve.
. . Dimars· mori després de
tebut el Sant Sagramen en Marcial} ex-carabiner qui habítava eri,
'
el correr de ~aHorca. A. C. S.
. . Acusém rebut al c:Orfeó
Gracienc• de . la Revista mensual
que publica~ . córresponent al me! '
.
1
' '
de m~r~, la qual conté un extracte
.
.
'
del opuscle •Compendi de la Vida
de Lluis Maria van Beethoven•
.
.
de Na Maria-:: Dolora Lasalle del
.
'
Odeó Manresá.
:·/;'".. . A ·Ja· Lec tura Popular tani~;
bé debém dir·li que'm rebut el to~
met. ri~mero
~64. qtie publica.. ha•
.
.
~

.

.

'

.

.

vent-hi ~n ell saborejat
el sobtil
.
.
fum d1incens fet de reines olorosee
de pi ·i j de ginestee aromátiques
que'l poeta-sacerdot• Joan Draper
vess·a amb ma:pia damunt de DOB· .
tre bell altar la Costa de 'l a Ma ·
:

resma. ·

.'

·,

. . ~imecres es fe u un pregp .
expoeant que'l repart veinal de
consuma del corrent
any
.. ...
.. eatará de
manifest a hi ·seeret_aria de la Casa
~..

~ia ~v_~;p~~ttipai

de 8 dies i que
ol dia
es ..l'aesenya. . ..!1 del .coHent
.
...
la.t_per a escoltar les.,.. reclantaciona.
- que si vulguin fer. · · , ..•
. . Dhnectea dta ~' et1 comentará en_l'eaglesia pattoqriial _el·
devot '8eptena.r'i que tote e18 anya·
eB consagra a N~etra senyora deJII_
Dolora.
Cada dia .-a'hi dirá .aermó a
,,.
carrec d'un P. de .la Ca$&, Missió
de Bany.o tea··: i . que probablement
eéri motaen Anton Vérdura. ·
"

'

'

'·

..
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Óentre ~oraL A la tarde hi hagué
se<mó. El.' tots ele actea .que foren
·.'Cal~na
. f~ren mott conco~tm.·:.d~ ·.. adels,
·-----·- --------- - - ·- - - - - - ----·- - ·- -! 1 fu prengué p,!trt la capeDa de mú·
·"' ·
. éJca de postra. parroquia, <e-.ntantDurant una bona estona, al puat
· Després de la festa'l cor ·~~m-· . hi preciosos¡ b~·n executats ·;mot~ts.
·de les 10 del matf del paesat dijoua pla de joia, i amb més moti u ·. q~~n . ,· A les 6 de la tarda, 8~ celebra
tinguereni el gust de contemplar l'éxit més afalagador la ha corotJa- en la Sala Teatre del Ceritre Moral
·dos aerioplans que per damunt del da; al revés de lo que passa des- i lnst~uctiu de nostra vila, la Ve~
.m ar paesaven en •'' direcció cap a . prés . d"una festa major o simple- liada literari-mueical que cada any
Llevant. Com el dia era ela, pie de ment festa profana que sois ne que- dita societat dedica ~n·el s.eu gloi- · · ··
~
riói:( CQ Pat,tó Sant Josep. Per ame•
:sol i en hora tan apropósit es veien: ' .da l'esglai d'un record que s'esfu- nitzar di.t .acte fou contractada l'or~
·i sentien funcionar perfectament, · ma; la festa deis Marfres de laTra- queatra «'Els Quírretas• ex~cutan~
·e sent moltes lee persones que frui- di ció i de la Patria deixará un re- escullides pesses de concert. Selle~
.ren d•aquell espectacle que per cord fondament consolador en els giren. boniques poeaies i alguna die cursos; essen.t· el· del :int. Joall
·molta de nosaltres eadevé nou i sor- TradicionaJistes de Calella, coris- Buch molt aplaudit. El nostre estiprenent.
cients d'haver cumplert un deure mat Sr. Rector doná las gracies a
sagrat.
la nombrosa concurrencia que omEn la Comunió del matí s'atan- plía el local, fent algunes molt atinades observaciomt(
- · --·- -- ·- - - ·-·- -- ···-- - saren a la Sagrada taula uns cuaDesprés de sopar se celebrá
Un bon nombre de fidels e'es trecents fldels entre homes i dones funció de llinterna i per fi de festa
·aprofitat dels fervents sermone que després d'una conmovedora plática se p.o sá en escena !a boniea sar·
zuela •La Competencia•, executadurant el septenari dedieat a Sant que feu Mossén Andreu Compte.
Les Margarides visitaren les . da perlas millori parts de la· com: . ,
Josep ha predicat en l'eeglesia pa·
·
panyia •Joventut Católica•.
.· ·: · .. ·
-Avui diumenge, dilluns i dimar$ · .
rroquial el Rnt. .Jaume Reeasene llars més necessitad2 s repartint pa
i -carn i :Paraules de consol.
se celebráu a.mb tota solem.,nitat,:· capellá de la colonia Bonmati.
A les deu varern estrenyer lama com es de costum en nostr , parro· ·
-Les duee societats recreativas
existentes en aquesta s'eemeren en de l'amic E. Rico Ariza amb qui fe- quía, lea Quaranta Hores. Han sirem varíes visites entre elles al ce- sut .nomenades comiseionades les
divertir al públic dona.nt en . se~
Sres. segnents: ·
!.i/;¡.
· ·
.
'
Perla barriada dels«Bodallers• '
respective&
sales espectacles com mentir~ allá entre'ls morts parlarem ·s om funciona dramátiqnee, vetlla- de més aprop amb la immot·talitat. Carme Solá: Antonia Pla, Maria:
La .y etiJada .·-de . la tarda entre'J Bayá. Joaquima Gúrri, ElviraGual;
1
dee literaries i de cant que resul.l
entussiasme va transco- · · . ·Perla .d ehr •Sucarrtas•: . Conten forsa. cóncorregudes i' ati'aien~ m~s
rref-lleugera que- ni'ns en dóriar~m·· ., ceR~ió . ~.i~r!l de Puig, · Engqlciá
tes. .
, ··
t
·
,.
·
·.. Layret, E1Ivua Masr'eta, F.r áncis.
ea Bober, Joaquima Claret.
'·
- Els pescador' es q ueixen de comp e. .
lo voluble del tempe queJlól's per~ . ~Els JOY.~ Anton . V1ves¡ Josep . . · Per la deis «Gitanos»: Maria
Pera, j'aume Cardona, i loan Cur Andréu, Nativitat Jover, Nativitat
met dedicar-se a son ofici del modo seJt. lo meteix que les Margarites Pallerolas, Dolora Maynou, Coni sempre que voldrieu. Per ara el Carme Mallo), Mercé . Regás, An- .cepci.ó Torras. .
. ..,.
mes de mar(("acredita la ·aeva mala gela Sanchis i Lola Mallol recitaP·el:' la dele •Mercats•~ Franciareo moJt bé inspirades poesies i tre- ca Rocosa, J ustina Gras, Maria
·rama.
balls literaris.
Ramón, .Josepa Fors. Dolora Bauli.
------·- --·- ·- - - - - - - - - -..y .· . ,:::. En Rico ~tita va dirigir uncr·:·· .. <,1;it':Per la deis •Abells•, Emília Casalutació a lesMargarides i jovés· ta, Angela Montanya, Maria.Llavi
·- - - ·- - - - ·- · - ·- - jaumistes i va senyalar el camf de Maria Llibre, Adela Catá.
-Digmenge dia 10 del actual tin-'
En .el Centre Católie cada diu· la regeneració de la Patria en la
bandera Tradicionalista.
gué lloc en la sala de sessions del
menge actúa la secció de aficionats
· El quintet ctSalom» i Orfeó, com Consietori. l'elecció. de vocals as·
. al teatre pos~nt en escena obrea els solistest ens proporcionaren· eociats que han de formar la Juntun eecollidee · coro e La mort del plaentes hores de admirable armo- ta Municipal rt'aqr1est terme durant
l'any 1918, resultant esser·ho eJs·
Escolá• w:Gent de Platja• «L'oncle nia .
senyors seguents:
'
Rector•, que son molt acceptables - - ···
Secció L~~·: D. Joeep Tarré Rosa
....del públic que hi acudeix en gran -- ---·· ......
Joan Carbonen Paloma, Josep Cas... número í sab premiar am b xardoro~
Diumenge passat tingué lloc la tafier Roura, Jo~n Fuaté Giralt,
; sos aplaudiments la exquisida tae · con~lusió · del solemne triclu que Anton Bache Roié.
3
: Josep · Cruxen
·
Seceió2.
Cruca deis actors en el.-~~sempenyo de tots els anys l' asso-ciació de Sant ·
•
. · '80S respectius paper8. La innovaJosep dedica a n'el.seu gloriós Pa- xen, Salvador Vives Pascual, .F'roilán Maevidal Espárrech.
:
tró.
Digué
la
m~a
de
Comunió
ció1ntroduida en dit Centre, per·
· Seceió·a.o.: Josep Feliu Pujadas.
General
el
Rnt.
:Jio.n
Bucb
de
la
metent que hi rep:feseritin· dames
Secci6 4. ~: Francisco Masrriera .
Casa Miseió de Banyolas, fent· bi
ve a resoldre la gran dificultat amb en ella una ferventa plática. Tam- Sabater y Joaep Riera Caeanovas. '·
· . El Corresporuial
que'' lluitava per trobar obres pel bé hi prengueren part l'associaeió
=--tiOriat Gtnmdeue·;·teatre catóUc·.
de les filles de Maria i ele socis del ·- 7 ;p. •IA-Ed
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LA EDITORIAL
.GERUNDENSE.

'

.

FELfX PAISADEDA, Pbre.
,

:

IMPREMPTA 1 LLI'B~EUfA

:

'

1

. MONOGRA.PIA HISTORICA , UTI.

Lfssno:

~LS liABITANTS DE

M.ALGn A 1',

.....

A.LS VIATJA.NTS,

TQRISTES 1 f' OLKLORISTES.

'

De venda a casa l'autor, Carme, 58.
i estancs de la vila

' .,

:

•
PROORBS,
N. 8
~
TELI!PON
, N .o

Preu: 2 pessetes. Per correo iO céntims més.

7.

8•

GIRONA

J

'

PERIÓDIC CATOLIC-REGIONALISTA

.,
•'

defensor deis interessos morals i materials de· la Costa llevantina.

'·..

••
'

•

'

..'

'

'

Acció social,

Literatura, jlrts, etc.

.
.

amb redactors coresponsals en tots els pobles de la Costa.

'

'

....

•

Redacció i Administració:

Preus de suscripció:

Carrer de Carn1e, n.o 58.

U11 any, 5 ptes.- Un· trimestre, 1'25 ptes.

MALGRAT

Nombre solt, 10 cts.
1•1
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