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No's

..

.:

Un an y.

Sabscripció:

. . . • . •
U n trimestre . . . •

.

NOM8R~

'•

SOLT.

,~

5'00 pessel es

1'25
0'10

. •

.

: . ..

• •~

~~
:

: S

.··.. ·~

.. .
:'

•
•

ls .lfDita

~
~

. .
gió se sentiría enrobustida en sos
. 'f
.
.
:·
~
órg ue ns naturals i estará pr~pa ra ·
•
:f
..
da per a rebre una autonomía int e. '. i
11
gral i benefactora .
•
S om rer:ionaiisies per cortvicUn all re motiu poderós deman a
·ció , som catalanistes per amor a
La educació integral del ser raamb.. urg encia una actuació forta ,
'
nostra tcrra , som defensors
entti·
cio nal, que, com afirmabem err
..
decidida en sentit relligiós i social.
r.
ssiastes de les tradicion ~ i lliberCJquestes mateixes columnes, conLa jo ventut rublerta d'enel'gies cotats de Catalun y t1 pe1·que volem él
si~ t ~ix en el des.enrotllo i perfeccio>.
bej
a
arnb
afany
la
lluita,
la
joven<
..
nosf'ra patria gran, noble , progre- ·
ment de totes i cada una de les fa'i
tul ne sent fretura d'una actuació
r
siva i cristiana. Perlo nwteix entecultats del home per a que pugui
.
forJa,
apassionada
.
Mes
contra
qui
":
nem que Q>l r ~g ionali s me no so is \' e
cumplir
la
missió
a}líssima
per
qui
.
.
..
diri gir<l .l es seves armes la joventut
,,
a complir una missió políficil 8inú
fou creat, es sens dubte una de les
c¿tf<llanil s i porta un idem·i pura- · funcíons socials mes excelses, que
''
també
soci
al
i
relltgiosa
i
per
aix
ó
•
...
',,
deu estendre la seva acció en els ment autonomisf~? La causa <mlo- té una importancia imponderable
·•'
".
nomista
no
te
ja
adversaris
dins
de
camps rellig iós i social. Tan es ai'n o sois per esser
fonament i ba:
,...•
'
•.
xís que si de sohfe venia un a ressn- casa nosfrd . Tof Catalunya se sent se de 1& cultura individual sino i>er~
avui
fer
vorQsament
regionalisl
a.
i 1
rrecció de I'Es panya regional. conqué determinó i caracferisa la civi' ..l
cedlnt !'autonomía el les.ll'eg-ions , Lluitm<i contr,l el poder cen!ralis- litat i prosperitat dels pobles i na- ..
.'
ta?
En
Ía
froberrlació
del
Est(Jt
hi
i.
s e-n se un c:-t preparació sufkien f, 'sencions.
••
tenín1
d
os
homens
repn!sentants
de
'
"t
se haver don<lt ans vidfl i for~a als
Els t:stats m es grans i porta' ..
·;
elernenls basics de la· reg-ló , necc- Cataluny<:l . Per aixó amb gran as- veus del progrés; els pobles mes
tuci a pro ami> gran descon.eixernenl
ssar iament é!Co mpan y <-.: rí(l el fracás
fo
rts i poderosos; les naclons pri.
a l~s concesions a uton6m i qtn?.s. de lo ·que significa el nacionalísm ~, vilegiades qu'ocupen lloc preerrdCertmnent que per- ilquestes en uses polítics de !'esquerra catalana Jlen- nent en el concert mondíal per sa
escriu el Dr. Torras i Bag et:.: <<L a ¡;ah élls quatre vents els topics de grandesa, per son poder, per son
missió del regionalista déu dirig ir- sociali.sme i democracia, mirallets de senrotllo comercial i pel incre.'
..
se a fomen tar les inslilucio ns que ben ulrélctius pera la joventut.
ment que en elles lenen les arts , lesV el-aquí dones com es de tant a ciencies i l es industries i d 'on sur-.
son
com
la
basa
,
la
~sen
cia
de
la
.
.
societat i, de conseg·ncnr de la re- necessitM i urgencia una creuada
len aquesfosmventtl portentosos que
. gió, elem ent indispensable cJ' aque- en aq uet se ntit. Si pe1· co nvenien - son l'admiració d e l'humanitar i tanlles quan viu mnb normalital d e cies de par fit no Ja voJ empendre tes maravelles que fascint?n i envid¿l» . Les inslitucio ns fonarnenrals I'Ag rupació regionalista, algun pa r- canten, so n precisament aquelles . ..
de la r.cg·iú co m son !c1 rellig ió, la lit dre té co m el 'tradiciona lista de i~ que conten mnb mes escalf i ce~ ~
. propietnt. la familia resJen avui per .x..:mt de banda cuesfions secund<l- tres culturals, qu'es p1·eocupen de
dissort debilitades . Quan l es creen- ries i ben rejuvenit deu empendre
do tm· ub ciutad ans deis medis in'
aquest a nobl e tasca per patriofi s~ d ispensables per poguer adquirir
·ces sien l'alimenl nutritiu d ei s poa la jovenlut de i perf~ccionar c ls coneixements.
bies, <lgermerwnJ els individuus i m e i per a deturilr
t(t
..
l!igant amh dol<;os lldcos a les co- caure en l'ahim socialista . Una a~-. llu1·s i fom enten i proteg eixen tota•.
1u.:1ci.6 constant i ben assenyada en iniciativa i tota obra sana que
munitat~. quan el propiel ari i el pa tró no vegin davanl seu el llurs de- <1quets aspecles i amb les orienta- dig niftcant al home glorifiq_ui l«t
.'
penden!s que li tcn en guerm decla - cíons que · senyala el gran Bisbe de
naCIO.
•
•
·rada i se ·fassin carr·cc que hnn d ' V ich po rtar ía sens dubte díes de
Mercés al.s esforsos g eganlins i
.esser els pro teciQrs del ohre1·, quan gloria ¿'l C atcllunya i a la Relligió . als tl'eballs consfants de la huma..
'
.
,
PlUS.
la familia sic1 una vel'dad'era escola
nitat. que tendeix sempre al pro•
· .<te v irtu~s cristianes, llilvors :a¡ -re
grés, al a;xamplarse l'csfera deis
~

funcions.

• <

,;

(;

~

:

':

>.

~

-~

¡

<

el

.j

~:

~

:~

t') •.. ..

'

:

1

l

'·..

Bona Llevor. Núm. 16, 28/4/1918. Pàgina 1

..

-:.
'

':

/

/

: .~

BONA LLEVOR

•

.!

·..

<eoneixements i a mida que'ls pobies s'engrandeixen, els Estats se
preocupen no solzament de crear
~scoles d' ensenyansa primaria i
.JCenrres universifaris per ampliar
els estudis, tallers grandiosos. laboraforis magnifics per ensaijar
nous procediments per rindustria,
museos amb les especies mes rares,
ateneos amb biblioteq~es i tots
aquetls centres on les índoles de
cada individuo troven el camp pro•
pi per expandirse, sino lambé d'
educar el sentiment, de determinar
la voluntaf, de determinar les pa·
ssions i subiecfar el cor aJ objecte
de formar el caracrer i la verdadera personalirat del home. que no té
unicament una intel-ligencla per
~ultivar: i per aquesta raó poden
avui enorgullirse de que niin i arreUn. en els cors .deis ciutéJdans
ideies
.
nobles i sentiments pms on s'hi
·forjen i purifiquen les virtuts mes
lleróiques, que condueixen al home
,,.
flns al sacrifici de la propia vida
quan rexigeixen i reclamen moltes
vegades Ja patria i rhonor nacional.

condicions de sostenír en llur front
arnb tora dignitat, aquella corona
de magestat signe de la realesaamb
que ¡·adormí el Creador.
Exposars •sinteticament el nostre erileri respecte a la trascendencia social de la educació, e indicats
en termes generals els beneficis que
reporta, tocaos are anar estudiant
de una en una-les facultats, aptifuts
i senfimenfs del ser raciona,J en articles succesius, per contribuir encare que sois siga amb un gra de
sorra en aquesta gran obra de
renovació tanf pregonada i que com
afirmabem deu comen~arse en les
escoles.
JósEP CASTANY 1 GEL\TS

Lloret de Mar, 16 d'Abril de 1918,
'

:

Podríem anar enumerant aquelles virtuts cíviques q,¡·engarlanden
al home i que dinumen precisament
del coneixement deis .deure1·s que
tením en la societilt, per que elles
son la confirmació de la nostra
doctrina i demosfren d 'un modo
p~dpable .la influencia decisiva d'
aquella funció social qu'es pels po~
bies, lo que '1 sol pcr la Naturalesa.
Per aixó i tel)int en compte se m·
pre que el coneixement del propi
deure implica en primer terme el
respecte mutuu, base de la llibertat
verdadera; la sumissió a la éJUtoritat en quant representa el poder lle~
gitim i la sobirania. i racatamenr cr
Jes disposicions encaminarles al bé
de la comunítal; i que eil es el re·
guiador exacre del·o1·dre social, deduirem la trascendencia moral que
té per tothom la educació qu'es precisament la que'ns marca les norrnes de la vida. E~ la que al horne
subjecre del . dret li assenyala les
'·
obligacions correlatives vers si maleix i vers la societaf; la que Ji in·
indica el cami del bé i de la maldat
per que fassí un bon ús de Id lliber~
tat de que gosa, i lo que') posa en
.
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presentada entre altres en la persona del senyor Marti Casas; qui amb·
reconeguda competencia des de
molts anys ve dedic:ant~se an aquest
ram, hi ha figurat com a membre
de jurat en diferenres
exposicions
.
de Puntes, entre elles, la celebrada
a Arenys de Munt l'any 1906. habent obtingut en elles varis premis
perles fines labors que hi presentá.
No's tracta de fer obra de rivalitats ni industrialisme, sinó de·
enaltir 1'esperil artístic i educatiu.:
de tributar un hornenatge a la punta catalana i afirmació de vifalitat
de aixó qu·es propi i característie
nostre.
Fer !'historia grátlca d'eixa labor d·art i grc1cia exquisida, manifestaron viu, exposar boixels. coixins, patrons de cartó o pergamí,.
vanos, albes, mocadors, collets~

macdssar, blondes, peces d'apl:ca-

fxposició de
f:)oN,\

al· toixí

LLEVOif periodic encara

<tue humil veu la Uum pública per a
f\.>mentar els interessos morals i
muterial~ en general i en particular
els locoJis i de la comarca, lliure de
comJ~romisos

partidistes.
Per aixü ·creu esser per ella un
dcure sagrdt fer-se avui ressó , de
la Ex¡?osició 'd~ Puntes al Coixí
que's proposa inauguraa· el proper
mes de maig- el Foment de les Arfs
Décoratives en el Palau de Belles
Arls de Barcelona amb motiu de la
sevd expo!;ició anyal del Art.
Per le .s c'l dhesions rebudes, exempldrs ofrenms de puntes antigues i
modernes, i entussiasme despettat,
promct ·'esser un aconteixement i un
deis rnillors atracfius de la próxima
Exposició.
Efs Castells d'Arenys, els de
Vildsor, Llevaneras, elements de
Pa1<1ln6s, En Vall-llovera de ArbÓs,
i molts de alrres hi prestarán la sua
valuosa cooperació.
Amb joia podem també assegurar que Malgrat aon aquesta indus·
rria forma un deis seus principals
clcme.nts de Vida hi estará . ben re-

ció, etc. etc. es lo que's proposen·
els seus distingits organifzadors,
ben conven~uts de contribuír aixís
a la reivindicació del treball excels~
de la ennoblidora feina, de la dona; ...
catalana. i de fer patria í culrura.
En .cap altra industria, sense l'im~
goixa de deixar privats de tutzJa
humana als seus filfets i anar~se'n:
al treball en casa agena, conserven'
nostres d.1mes el ceptre de regines,.
de llibertat i independencia. cont·
quan segudes en el trono de sacadira amb ses deljcades mans, rrenern
tan exquisides randes.
Moguts de un gran mnor dll!'
aquesta obra, desitjosos de fer-Ia
mes coneguda i estimada ensem5o
que estimular-la, llencém als quarre·
vents de Catalunya aqueslcs paraules: «Puntaires i Palróns, families
totes, que serYeu en vostres arques
bells exemplars de puntes anfigues
o modernes envieu-les a don joaquim Renart i Comp. 8 • Arl Decoratiu, Diputació, 271, per que fig·urin
en la Exposició». Ho denwna !'interés J>ropi, ho sanciona la cnlrura,
ho exigeix el gust arfísric i rorguft
de nostra terra.
~-
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Encaca avui en moltes cases cam·
pe~oles pot veure'8 un arbre plan-

Dee de'ls mea llunyants terops
:ha, sigut l'arbre objecte de cert
respeete i veneració.
C~l per a contprendro, no
mee fixar·se en lo qu'ens diuen le•
·~ietoriee nxis sa g· radea com profa ~
nea. Segons el Oenesie, ja en el

tat al eeu davant, que al contem·
pla.r-lo, fa recordanc.¡a a llura ha,..
hltants d'aJgun fct me~orabte, peró
llunyá., pasaat di·n s la familia.
•
¿Q,ui es que al veure un xtprer,
no 1i ve a la memoria. un ce·
mentir?
'.

PArad[& al volguer el Suprem Crea·

I..'oliver ne'a slmbol de pa11 i

dor probar la fldelitat de nostrea

germ_a nor; aquesta, avui molt

primers pares es serveix del t'ruit

aitjada.
.
Molt més · podrla dir tocant al
arbre ttino temél traspasar els
JimiLe del article, peró abana de
termenstr aru jo preg unto ¿a qué
vé tan de respecte i veneraeió?
iAh! ·ee que'l bome ha. vist en ei
... .
arbre , a un ami e a un compan~-,

·de un arbre. L' Esglesia nostn. Ma·

r

.¡

..

re enli fo menció deis magnHica ·ce"·
·des del ljbaDo.
Qu.an le~ creen ce-s mitol()gique•
·e&taven en llur apog'eu , pot v e ure'a com els Druidea celebra ven
moltea coremonies sois els frondo.eoa ,h oscos dets rouree i alzines a..
quhies divinitats de son culto com.
al deu .Apolo li dedica ven elllorer,
·essent son primer temple de la.el u ··
t&t de Delfos construit amb ramea
·de dits arbres. A .J u pi ter U feren ofrena del roure com a emble-ma de
la ror~a i del cora.tge. La nimfa

de~

car molt be dcit\ un senyor ·rector
d:un poble de la provincia de Lleída en ea l'ulla dominical •no heu de
tenir po, que'.i arbre ua moaeegui,
ni ue dongui cap cop de cosa, ane
al contrarí us tornará bé per mal."
JOSEP CARAL

Dafne, per a sustraure'8 de la

.. '
.
.'· '
.

~

>

;.....
'

·ira del de u A polo se transforma en
un llorer. ltómul, el fundador c!e
Roma. ptantll.V& un loth•s (varietat
·de lladcncr) pcr cada victoria que
· <>btenla. Nerón, aquel! drac de la
lmmanitat solía apoiga ha r la sua
ira quant cuid11 ell m ateix un
roure centeniui plautat en sos jar·dins . Enrie. l' Auc.cllaire, adminis trava. juaticia 11ots un roure i lo
mateix solla rer sant Lluis, Reí de
li'ran~a. b~ ix l' o m br<t del milenari
·<t ue existía al bosc de Vicennes .
Vasconia, en un roure aimboütza.
els fura d' aquella terra. Un olm
que hi ha a W ashin~~on.
forma el
...
aimbol de la indep~ndenc.ia Nort
Amel'icana. Y aquí en nostra terra
-el Pi de les tres branq~es, b.íi.ix
l'ombra del qual va. reposar En
Jaume, El C(.luqueridor ¿no repre ~etita quelcóm, no ens diu l'et?
~

..
..,_
'' .
·'·
''

·,,

•'"

!J
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Ala Verge dei .Vllt

,

<~ mb

oo.:asió de ~~~ solemnes P~slcs
ce.lebrad~s <1 81anes i'any 1912, Nové Cenlenar-i de :,;a ftrovalla.

~a al\=a l

•

!

.
~

11

de bon malí

.

al tri!lleix de les campanes
d~ls cloquers del circuir!
Alegre prenen fu marxa

un jorn mirant-ta d'aprvp .
¡,Que teníu Madona bella
que rnostrau tanta rristor?
una pena... un agravi
¡qui pogués dar·vos contsort!
Aifal.s pdraules vaig dír-Ji
pe\ Centenari joiós

clergues i prohoms' civils
els vells, iovcs i quixalla
en romiatg~ d'amies.
EJ rossinyol i fa guatUa ..
cantaren tola la nit
ananr del rostoJt al cura
de l'eura al romani,
¡quines pass ades tan fines

81an~

· un cap vespres, tres d'agost.
.,
•

<

¡Qu'her 111osa fou la jornad.t
d'aquell <lJ!Ost día cinc
en que gentad.1 inombrable

La Reina de ceb i !err a
del Vilá prcual tresor,
em semblá qu'estavn lrisra

al visital'"la a

Postra! a les seves plantea
fleclats a rerra'ls genolls
ésbrinar me proposava
les angoixes d'aQuell Cor
quan m'apar digué la Ve~
entre gemecs i senglots.
semblanJs als que fa la tórli>la.
que viu sola dins del bosc
·· «Esríc aquí satifesta
car hi fine molfs oimadors
peró anyoro ma Capella
1
on fanrs anys he rer sejorn
no esteré del tot tranquila
fins que m'hi vegí aUre cop.
Anyoro el broll de les aiguet~
d 'aquella gemada font .
els su<~us perrums i aromes
de les camperoles Dors.
de murrro. de farigola
di! lronguers i cinamóms.
Anyoro la xerradissa
del:; pardals i gafarTóns
anoncianr l'arribada
o ta fi d 'un allre jorn;
sobre tol el cant anyoro
d'un dcvotet rossinyol
qui devanl de ma CapeJia
ror jnliu. tot alegroi
cantavé'J de nit i dfa
tan si plou com si ra sóf.
Quan l'hermilá senyalava
el Toe de l'oroció
eU tres refllades feia
de ritmarge encisador
¡pobre ocell que tlq vcgent -m~
d 'anyoran~a s 'haurá mort!
Anyoro del bosc Jes toies
qu'amb senzillesa i candor
em frenavcn les fadrines
bouers, bailds i pasror~Anyoro freqUenJs visites
dels fldcl.s del encontorn.
l es misse."i, precs i rosari~.
ciris, retau!es i ex-vots. ..
Al ser aQui, sos purs llavis
es tancdren tor de cov
llns me semblá com si un núvor
entalés son seré front.
.. r.'farc meva. jo vaig dir-lí
alegrcu-v o s per favor.
que diotre curt lemps aUra v<>IJa
us tornarán an al bosc ,
i díada de gran festa
será uquell jorn venlurós.

'

'

'
.

. .
..

BONA LLEVOR
salisfetes, s'enrrega en cos i ánima . convulsi,ons poliliques~ ni les intri-

quin hlal segaf h:m boníc! ·. ·.

l'oirc tehí. la Hum dol~a.
el blat ja n·~ra cullit
l'aurora ruixant les herbes ·
d'esmeragdes i rubios.
les ftors, obrfren Uurs calzers;
les aus es vün deil'ondir
per vcure pnssar la l?eina

de la te.rra r paradís.
.

;;'".'

Si tots ells parl~ pogucssin
obligats foren a dir
romería com aquella
en el VíJá no s·es vist.

·-

:;

rJ 1

Els desilíos de ltl Verge
s'han cumplert de cap a ca¡1
pla~adll en celda de faíxa
d'un .cenohi mom~cal,
els xiprer.s li son escolta: .
calí f<l, Icts flor.s del cam p;
nimben son front els estels .
de papelleig de brillant~:
i'ls perfums de J~ boscuria
de frese roo ben mnar ats
penetren per les escletges
de son mlmnori palau.
¡Que contenta est~ la Ver~e.
. quan dol<; es, el seu mirnrL .

que les sosten~n es bambolejen ale

mondanes, compendiades en .les
tres , concupicencies descrites pel

influx d'un t-errelremo!.

inspirar de Patmos.

tencia·. que la Margarida del Faust.,

per gesf tmlf ennoblidor
endolciré vostres penes .
i us daré prompte so¡,:ós.

cions quimiques trobará el secret

ces temporals i eternes. Aquesta:

que tant desitja.

xallJosa i simpática matrona es la

.

labol~a

Doc-

i d llamp esfereidor

1,1 realilat, es frova vella; xaruca i

respecli tes vo.stre~ '~<1ses.
·vost.res
vides i tresol's.
..
ParauJa f01·mal us dono

decrépita, sense saber a quina pa-

r:ert ;,t9,cp, 1 ~o~l,~l FdU~( 119 :~·se.ntilll

~~(et~ Íá;ª~f.i;'lichi;~i,ca:s-., ~~~bt

de beneir-ne a IOIS
aquells que del VíiJ siguin
~.~npre constants <timadf>r's.

Fm.1x

PAnADEDl\

Pbt·e.

\

~di a''noves y:des&atkilád~s; Mbi

pies que no hcm de gorir el cancer
que

..........................

cor~OJWo

ses entr:anyes.

No, no es la solct abundancia de

'

••

hens mat~rials ni la ·exuberancia

de la

Inéllerícl

que oprimeix

res-

peril i lc.t vida sobienafurol, Jo que
ha de proporcionar fa felicita1 per·

..

... ....

Paust, ~'lefistó.foles, 1\targarida.

La societat .. El progrés
La fe tradicional.

'

fecta,

~a

Télmpoc ho es l'ímperi de la for.
,. .
,
que avm s mvoca com a rao su·

El Doctor
F ausf de la. inmortal
' .

prema del dret, ni el egoisme que

ópera de Gounod, devingut veH,

preté sostraures a la llei del dolor,

;

i

<

.

xaru~, decrepil, i amh el cor des- · ni
~ bordat de· cobdicies malsan~s JiO

les vagues sisiemátiques que

anorreen el treball nacional, ni

•
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Sois l'esg·lesia amb m~s compe- •

mira la fada mister,iosa i galana
que ha .de satisfer les .te ves frisan-

se com la flor 11iJrci~ en el espill de

Paré que negra tempesta

.

U don una recepta~ en la qual
per miljá de <;dmbina.cions i reac-

tor esforc;-a ·son cerveH; i inutils Ji
r.esulten, els morterets, les espátu ·
les, · els· almnbics, els ácids, els
fluids; eL'5 líquids, i tots els enginys
ofician-eses:
'
De cop, misreriosarnenr, quan
menys pen5ava, se li fa presenta
la mes formosa de les F ades, la
gracJI, la hella Margarida, qui cual
~imfa eg-eria, angel de Hum. Ji mos,.
tra el Uoc aon sesteja recol~dda en~
llit de .flors, In vcrilabte felicitat que
tan cobd~. i amh la quol podrá
eternamenr e~mnm·id4r-se .
. '!.y 't~iñh~ 13 .actual soeieJih mit'anf-

gracia

gótica catedral quan les columnes

diu a la societat malalta; desperta i

tori de alquimista, enva el fell

.

se desplomen¡ com les. naus de una·

Mefisrófele.s, pare de la menti-

Tancat en son fantástic

Dios son pit nostrt"l M<ldona.
no poi retindre ia ·¡ foc:
obre sos lltw.is de p.orpra ..
i ens adressa aque.ixos mots.
Grans rnt:rcés al:; qui'n eíx día ·
fit al cel amb Hetres d'or
heu vingut (1 orrcna\irrne
.
bells seilfirs de voslres cors. '
senyaldd~

nosa .f~tició de ·les voluptuosifats

1

..·

Per tan

gues de parlit, car totes aquestes.

da~

1V.

.··

a Mefistófoles, encarnació .del dia.
ble, ambla condicíó de ferli assoJir la jovcnlut perduda i la espero-

•

les

<

Fe Trc;tdicional que f~u griln,--plena.
i rica, a nosl·ra · benamdda Catalunya i a nostra mare.Españya •. ·
Ella fou la antorxa de, foc qu'en-

llumená i deo enllumenar encare a.
nostres monarques, a nostres savis.
'
a nostres artistes i a nostres
llegi••
dors, Ella fou la que dirigí a AJfons, el B'atallador, a Catalayud; Ja;
que-rendí Sevilla aFerran, i la que
obrf pas entre les ones a CQrtés.
pera passejar l'estandart de Castella i Aragó per mitg les platjes me·
xicanes. Credum in jesum Chriswm. Veus aquí la página mes glo·
riosa de nostres anals, i la consigna mes ilustre de nostres avantpassats. Sense la fe lsobel no haguera posat la Creo en la Torre de
Granada, ni el Cid a les portes de
Coimbra, ni Roger de Lluria fet
.
coneixer les barres catalanes en el
mare noslrum, o mar de la civilil~ació. Sense la fe no tindríarn Jes
imnortals gestes de Saragossa, Gironat Bruch i de Igualada; ni a un
Joan de Deu, qui aixugá tanles Hágrimes. ni a un josep 9e Calacans .
qui aconsolá tan~ de cors.
T otes aqueixes proeces es portaren a cap per nostra Patria, quan
era creienta, i perque cr~ia, es bb·
rrejaven les virfuts deis justos ambles ha~anyes deis heroís, les palmes deis mm·trcs
amb
.
- els Horers
deis artistes: i els triomfs de les ar- .
mes, amb el ~acrifld de la caritat.
•
•
•
•
sernpre pac1enta,
sumisa
1
restgna-da.
L to.m<Jo.

.' ..

. .·. .. ···:

;
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. . . . - .. .. .. .. .

.. .

ha"requerit al gober·n sobre J'esca~

A C cllella el Sr.t.- · Bórdas ha re-

sés de sofre per combatre les pla-

p~rtit llevors de la planta del cotó
..

gues de la Agricultura. S'espera . cullides ~ unes a Granada i a!tres a
.
.
favorable resultaf de les seves rei- Fran~a. que·¡::; lenftlssans sembra-

, per a
ran

. gn·¡¡ en .,. son re.......... .
"'"'Uita .. <· ,..,..--:~--:::'·:.~:·~-~-~:':'
. .. .
\ \ 1 :)
~

~

terades gestions . .
Publicacions # rebudes.

Lectura

SI

veu:-~

:;;.-'

.-< \ \·, - . ;

-

popular núm. 260 continguent Poesias den Manuel Vila. Catalana re·

7(\,•...>
..
/

v.i sla setmanal núm b, rub)ert de

Acabat aquest mes les indus~

frag.ments d..'escrits deis pr:incipals

trias dé cal~at en !loe de g-asolind,

'

(

....

¡

··~·. ~

1

..J ..~. --~

!,...

\

.\

rl. ~-~

(·

~••.:J M ~ \

J--\

,

.. :. ..· .
.

~ ........... .. . .

. :-.

•

.

<
\ '..

.\

¡::' ....r~ ... ·:, ·, :. . ;, ·". ·.:f

... -· ~- .t.~-~ -..

\...

..

. ...

.. , :

1 ~Jrit ......(¡u~·..............
~~¡n~;
té ~;ribarán ~ ·
.
··· · •~~~~~W.

ha~1rán

¡

~

núm 50 amb treballs Rosellonencs

de· proveirsc debcnzol. Po ·
. ,
den ferse demandes a les f<'fbriques

per a telers de g éneros de punt que

de Caries Graudó i Novel-la Hi.stó-

orefineries

de V<Jl.e ncia · i Barce-

procedentes cJ' Al'-?manya, estaven

escriptors ca:falans. Novela Nova

Es pan y a les set . mílions d'agulles

.

lona.

•

r.JCél.

e ntretin g ild~s tJ

...'•

•

Sui¡;a.

·

Sabem que

no

El Sr. Marisfany ha proposélt

t·ardará molt

la Rambla de la ciulat de Figueras

el personal de ferro -carrils M. Z. A.
que mont a varis · mlllons de pe-

poid a base de po!isulfur el troba..

el monument dedicat a Narcís Mon-

ssetes.

reu a B nl'celona, Tamarit 291 5e-

turiol, ·obra del eminent esculptor
••

atot

una gratmcació extraordinaria

temps en estar acabat i empla~at a

Agricu!tors, el sofre liquid «Radium» prepan1i per Id casa C. Hau~

,
basliá ~1iró. A~:; e nl .

.........

catalá don Enrie Casanovas. La
Junta propul sora. es proposa donar
<

gran solemnitat al homenatge de

. . '

. .

;

.,, . ...·.. ·.

..

.

,,.,

·.

'•

perpetuar la memoria del ilustre inventor del suhmarf, havent, promés
presidir la cerimonia el Ministre de

.

,.........._

..

..

~

Foment Excm .senyor don Francesc

..

Cambó.

La sociefat Anónima Construc-

Barrelinn» d'cJq u c st a~ posá el diu·

cións i P aviments ha presenta(, en

meng-e pa ssa! en escena la obra de

.,

Se"'ha fundat a M cllmo un Se·

el Gobern CiviL.. un projecte
:

de

Construcció d'una dre(.ana i escalo-

.

~ mossen

.

Cinto Verdaguer , fitolada

«Mosse.n j,lwne. :.>

<:retariat de la «Associ¡:~ció Espa.1 d S
R f
.
name nt devarada en la part de pla tnyo a e a n a e 1 per a pro teg1r
. . Diiluns en nostre esglesia
·
D
d .
. ' · . ja compresa entre la riera de Santa
'
as
1 emtgranls. epen c1x Je la 0 e ·
.M
parroquial v<Jrell celebrar-se les
Susagna i de Pala folls, en
allegació de Catalunya i i.'lpoicrá en
honres. , fúnebre ~> de
la senyora . Jo-•
<
gl'at.
•
la demarcació que li correspón la
·sepa C'-1arle..t i Robert, assistint~hi
Dita meslran~a findrá extJnsió
obra de tutela moral i protecció deis
nombros¿¡ conco 1TI2'n ci<.L
, .,
<.;.'
de prop de dos kilórne
.,. tres de .-a•llaremigranrs a altres paissos euro~
J-i. •
garia. en la qual s' aixecarán les ba~ .
peus o a Ultramar. Per él cons u!tes
'
r riades obrer~s. els tallers, cases..
. . Diurnen¡.fe passat.tinguerem
i demés, dirigir-se a s op presi dent
de máquines, generadors de enerA el gu~r d 'e sse:- visitn ts encare ·que
don josep Colomer i él so11 se ere f ari
giá électrica, i rres esc a!onaments per bre ns m6menl s pei· una secció
don Antón Salorras o be a son
per varar bar~os de ciment ar- de la e<ll ólica societat de Calella, ·
consiliari don Miquel Quer·,111 , Pbre.
mat~ industria nova, que en els ti.tolad<J «La J.>a" Soci al». En la se~; \ ·.·
~

,.J •

..

·...•.' ,
•

'

.

....~ •

a

Estats Units abquirex gran desen . Vti visita pog-ueren ferse carrec de'
.
f
rotllo.
., . lo més nofuble que co~té nostra vi-·
. '\ ,
....
'
la, i en p articular de la hermosa sa.. .:
El Senador per Barcelona . don . '
.
Ro·· Ja «Fo rment ·c <l túlic» ,.' que (ldtnjra;.,
Miquel junyent interpretant .la vo•• Una secció del . teatre
.
mea
de ,Barcelona, .an el q.e -«L.a ren i elog iaren. A ¡;r1·<1hn la ·atenciÓ·• .,.. <;.)6;;
luntad de «La. unió de Vinva.fers»
,
.,

.:'.'/1

'• •

:

•

•

..
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'

•• . Nostre ami e· i suscriptor,
catedrátic del suminari del Collell

incloses
en el indicat apéndix i sal.
v~r

tola responsabilitat .

~

Rnt. Doctor Francisco Rabasáa,
autor del «Manual del devot de la
Mare de Deu del Collell», ha publi-'
cat un comptetissim Promptuari de
Tenedurfa de Llibres: que ha sigut
molt .elogiat pels intel~ligents. NoBaUres que•J considerén coma com•
patrici, ens complavem en ..11donar·li

la més cabal enhorabona.
'

. . -~ L'Aicaldía ha publicat ~un
edicte anonciant al públic la forma-

ció dE:I Apendix de .. amillarament
que te de servir de base per repar-

1

..

Divc~dres a Pineda foren

celebrats fum~ra~s en sufragi de
, l'ánima de! Sr. Aromí, espós que

fou de D. a Sebastianil Gibert. Hi
assistiren eJs parenfs i nombr·osos
amics que aqui tenía .

guany. Darrerament ha sigut re par_.
.
tida- entre'l veins una proclama· explicant lo que deurá ésser efMus~u

t demanant l'apoi 'moral i materiat

de tots els conveins. Una subcomissió está enc·a rregada de : portar a

cap tots els- treballs de desenrrot-

llo i fomenl del mateix .
- Htl pres _p osessió del Juljat
Municipal D. ~amón M." Catá dt

. . Hem tingut la satisfacció
d'hostatjar entre nosa1tre5 en aquets

la Torre i nomenat jutje de 1." ln&-

darrers dres, les disti!Jgides fami -

tancia en Uuis Diez:

lies de Pla, Angelgran i de Cerdá.
A toles elles dirigirn no~tra r~spec

... .

.

... .... . ·-· " ........ .........-..............-..................
····~

'•

. ..... .....-.... ....

'

Cal ella

tuosa saludació.
·····---

....

----------

-- -· ------·-

timent de la ·contribució terrltórial
rústica ui·bana, com també industrial, corresponent al any 1919. 'Eis

urbuna i industrial correspo1Jent al

En la Academia de música

segón trimestre del any actual es

Sr. Claudi Salom amb moti u de la.

ioteresats presentarán les declara-

cobrará .en el lloc de cosfum du-

l'~partició

alta o baixa, amb els documents jnstifkafius, a fi d'esser

rant els díes 1O, t 1 i 1g del proper
rnes de Maig.

de Teoría de la mateixa tingué Jloc

ción de

'
~

' . . - La . contribució rerritol'iaf,

del

de premis als alumnes

una selecta vetllada el· dfa 18 der
· corrent prenent-hi parf el quintet
((Salóm» i' ls selectes senyors Cas·

•

\

1

tells, Batlle y les senyoretes •Noguer i Cánovas.
.

•
•,"

___........ _ ...
'

Blanes
··- .... ..... -·· ···--·· .. .

canta'l·-se I'Himne a la Verge del
--·· ---~-- -

... .

VHár orquestal pet

massén Joan

L'apfec del Vilat; que tan havía

Baflle. Les s:!rdanes executade5

decaigut de tres anys en aquesta

després, li donaren el caienl popu -

part
va recobrant son antic esplen: · lar que sempre haurfen ·de tenir
. .
dor, mercés al nou impuls de sos nostres festes ag ermanades la fra..

r la popular.

dició religiosa

actuals
administradors.
..

.., .

'.

se solemt1ement l'oflci per un chorde nois acompanyats perla orques. 1ra la Moderna d'Arbucias acabanr
amb el cant del g oigs i adoració
de la Vcrge, molt venerada pels

blanenés i pobres de la comár6a.
Un Par.:!ll de sardones feren esperar agradosament el dinar que te
Uoc als voUants del s~ntuari i .que
..

'

constirueix una
..

nota de

encisa·

dor~efe~!e .

DurmH la fÚnció de la tarda , va

.
. . . ..:._
'

.............

rencia a les deu del mati va cantar;

'

Arenys de mar.

. ... ..

..

'

'. .. . .

-

.

'

..

......

·... . .. . ...

currencia ·amb molt bella impresió.

-El pa5sat Diumenge en reu ·

.,_

.. ... ........... .

C udeix J'idea d~ c·rear en aques

ra un Museo de caracter general i
local . La comissió organitzndora
presida pel senyor Batlle i el benemeril patrtd D. F ran~isco Flos i
Calcat, iunt amb altres enlusiaste.s
estant fent els corresponents prepa.
ratoris, senyalant-se com a fetxa
probable de la se va .inauguració la
festa major . de sant Zenon d·en-

nió celebrada per la no:veHa entitar
orfeónica

que dirigeix el senyor
.
Saló
m s 'acordá donar a la mateí •

- La secció d'aficionats de
«La Paz Sodal» en son ~cent viatje a Tordera alcan~aren un nou
éxil. Ho celebrém .

.

...........,................ .................-.........., ...................... ............... ................... .........
~

. . .·,

.

'

.

~

Lloret de Ma·r
.

· -;-·

........ -·-·- -·..

·-··---- ........... -

-

._....

FesliJ a 5anl Pere del Bosch. -·Colocació auna primera pedra.
Derallant més la noticia. que va.
insertar-se en el passat nombre,

referent a la festa, que's prepara

'
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'

xa el nom d'«Orfeó Montserrat» .

Aquest any amb forsa concu-

.· .'

El Senyor Saló m fe u una e-xtensil explicació de la labor musi-.
cal rcalitzada dintre aquesta Académia, eixínt-ne la dlstingida con -

•

.

..

7

BONA LLEVOR
pel día 5 de) mes entrant en el San-

quedol molt satisfets d'aquestes v i-

tuari d~ S. Pere del Bos<.ta amb

sites i en particular de Jes deferen-

motiu de la benedicció 1 colocació

cies que'Js hi dispensaren els indi-

de la prímera pedra per I'Assil que

viduus de I'Escola Industrial que'Js

en aquell lloc te d'aixecar~se, po-

hi ensenyaren una per una toles les ·

dem domuniccír avui als noslres

seccions del establiment. En con.

tingides personalitats que han sigut

que passaren nostres amics en la

convidades i han promés · la seva

ciutal cori1ptal.

asistencia hi figura
l'llm. Sr. Bisbe
.
de la Diócesis Dr. Más. qui predi-

' .
' .

la parroquial notablement aumen-

sos exercisis del mes

tada. Per a amenitzar els ·diferents

amb la solemnftal acostmnada en

actes que en. el sobre dit ~ ..Santuari ·

els anys anteriors, prenent-hi part

se celebrarán, han sigut contrac-

el «Chor» de la Asociadó de filies

tades la banda municipal de Mafa-

de María.

. '

ró, i la acreditada . orquesta "La
Farnense•

cura sie mpre el dolor de mw.elas produ cido flOr las caries.
Cvando el
dolor de mxela.<? E'S debido

a flemones, pe..
-¡·iostitis, inflamación de las
encía,~, úlceras
J.e la boC'A-, etc.

de María .

. '" ..

Cura •iem-

pre con el

FE

A.l'W .

.

:Es el m~jor elixir deutriñco~
Previerte todas las infeceion~s.
Depósito en Geroná: .F.~artqacia
Pt'~r(~Z X1 (ra.

La .«'Secció d' esbar
jo de la Con.

Parnés~

entre'ls veins d'aguesta població
'

op:i••a

de Santa Coloma de

Es gran rentus8iasme que regne
,.

..

nostre Iglesia parroquial els pielo

·cantat per la eapella de música de

.

.

'

El Corresponsal

Dimecres passat comensdren en

. ca'r á en el solemne oftci, que será

'

tamhé a tlurs families. ·

<

llegidors, que entre les varies i dis·. juntt fou una jornada molt gaia la

•

L o enhorabona a tor elts 1 con.

per a assistir
a la' festa , lo que fd
...
.
.,:,

gregació Mariana i de Snt. . Lluis
Gon~aga» ha inaugurat un equip de
'

•

Foot-ball, el qual ha., sigut protegit

creurer que la concurrencia que 's

en gran part per seny'or benefactórs

eunirá el próxim día f> a Snt. Perer

d'aquesta vila.

del Bosch será grandiosa. No doném· el programa deta~lat·· perque
. ..

.

conrém, qu~ al sortir el present

.
n estaran enterats pels arHstics car-

nombre, eJ

nostres

,

llegidors ja

..

<:1

ésser fixats en

les es&acións de lots els pobles de

la Costa.

~

PINEDO

El Corresponsal.
.,
'

ww-Les Ferreries·PalafoUs

•
.
---·-·---··---·-·~·- -- ..
.

..... ···-····......................................._....,. ......... .. .. .. .

tells anunciadors de la fesra, que
s'han imprés per

··viNO

~'

•

-·-•

.. . ..... .. .... ....

-

''

o

0

.. ... . .....-........

La colecta del Dia de Caritat . a
favor del Hospital Clínic

de Bar-

TÓNICO NUTRITI'vO
.

• . '1

( Infalible contr• 1• ANEMIA~~
NEURASTENIA, RAQU,TISMO,
IJNJCO en In ENFERMEDADES
C RDlACAS Y NERVIOSAS,

PODé:ROSO ALIMENTO
. O C.L CEREBR~~.
'

..

.

El Corresponsal.

-.

Su1 rival en loa caso$ de

ce'ona ve ri ficada en aquesta, pro-

· duí la quanfitat 'f:lQ. 4~
.. pessetes.

.

~

AGOTAMIENTO IPO R

TRABA~OINTELEOTUAL

INTENSO

•

- Hem lingut el gust d'ho.statjar
1

-····------·-..--.·······-··""'''''''' ....

.

-...-..........____________

...•.•

,,,,_,._,

Canel de Mar

- - -""'"-'"'"'"'" ''''''''''''''''_'____,_,_..,,,._,.~,,,,..,.,_

_ _ , _ , _, ....,.,M.. ,,_ , _ _

El prop passar diumenge, dia 21,
la companyía dram éítíca «Jovenrut
Católica» \iel Centre Morallnstrucfiu de 11ostre vila realirzá c-om a
'

-·:.}
'
=···.;;

'
.....

passeig que acostunw a fer al fi de
cada temporcHla, una excursió a
Barcelona visilaut, entre alrres, la

entre nosa!fres per algr ns díes, els
djstingits fills de la present pobla~
ció Srs. Josep Puig, jove advocat
de Barcelona, i mossen Josep Reus,
vicari de Banyolas. També tingue·
rem ocasió Cle saludar en ella. a la
familia Campenyá-Benguerel vin~
guts per a apadrinar en les fonts
baprismals, un fillet deis esposos
Joaquim Sadurnf1 Mercé Perqueda.

gran obra d' art de la <<Sagrada

-Per el jove josep Martorf ha

.FamHia, I'Escola Industrial í a la

sigut dernanada la ma de la iovene-

larde al <tTuró Pmc» h4:1 hen 1-ne

ta Francisqueta Torrentó.

.

'
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. Se de u.a.n agentea y representan•
té• •olveutes a auldo y oomlafón.
Plateria. 1. ·--De 7 a 8 tarde.

.,.
\

Vinos, 1¡\.ceites y Jabones

1~ Uis Ser•~a
Vino• de Jerez y usual•• ele ·mesa
l·~<.:P EC L\ LID A. O J<~N VINOS
pn 1':1. tm f<•:rmos y ·con valocientes: HANCIO Y MOSCATEL
VINO PARA OOXSAOBA&
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