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Sota l'enclós vastíssim de galeríes hi
havía quedat, a l'extrem d'un seguit de
patis enrejolats, un racer d'arbres avials:

eucaliptus, la latania, columna
groixuda amb no més al cim la
corona de arrodonides palmes retallades,
l'alt

bruna i

La Se tmana Cultural.
La Se tmana Política.

que

amb una tremolor
feix d'agulles d'imán
el cel com dins de fulles de

es mouen

metál.lica,
s'hi

al

com

retrata

vent

un

daga;

la gran magnolia, la palmera,
també gran i dugues de més joves
aprop; el castanyer alt i espés,,que el
tronc i les branques queden colgats sota
tanta de fulla i flor, que
sembla una
m-untanya flonja amb caminets boscans
clarianes; les acacies, les unes en ren
gle i un parell d'escampades; el fruiter
gerd arrán del mur al costat del pebrer,

i

-

AVIS

IMPOIITA.NT
La actual vaga
ens

iro.pedeix
resolta,

no

tipógrafs

el servei normal de

CATALUNYA, peró
gui

de

totduna que si

cal dir que nostres

suscri ptors serán rescabalats mit

jancant edicions extraordinaries
de l'a Itual carestía.

mates

arreu.

Un dematí al llevar-nos ens trobem
amb una mudança en el verger ombriu.
Ja no ho és tant troç. !Adeu mates,
adeu acacies...! !Gran branca del pebrer
que has quedat penjada pels brots fins
a la barana_del pati veí, quina desolació
veure't així, encara amb els colors de la
vida, quan la raó del teu aguant et ve
nía del tronc que ja se l'han endut!
L'enderná ha crescut el moviment.
Uns homes corbats sobre la terra, ull
presos per ella, amb l'éxtasi resignat del
costum- que esdevé amor, tenen amb ella
un festeig actiu de sól a sed. Alhora que
la minven sota els cávecs i les pales li
-fan treure un color més tendre.
Com l'atraút i el gemegar d'un part
grandiós, al peu deis carros cascabelle
jants i trontolladors que s'emporten la
terra s'alcen els áucs incitadors, les in
terjeccions amb qué els carreters ajuden
als cavalls que amb la pell de la gropa
arrugant-se i fent-se visible a -través
d'ella l'estorç intern deis "muscles, s'es
tiren per a arrencar sobre la flonjor de
la terra remoguda on les rodes hi gra
ven camins nous.
Renillar de cavalls; crits, trontoll i pi
-

oaroleig, dringar d'eines,

són

les

veus

d'un servir-se, d'un sacrificar-se de la
creació junta, on l'arbre es deixa donar
la mort amb la,nova cultura, on el ca
rreter es repenja als raigs de les rodes
timó per ajudar la bestia que
l'ajuda a eh, on els cavadors que rara
ment poden dir: aquest troc de terra és
com a un

deuen sentir per ella l'amor dolç
d'haver-ne tractada tanta en la seva vida
que és un festeig actiu de sól a sól.
meu

De la caiguda de mates i acacies
vingué la de la latania Un migdia
compareix aquel' cós inflat i bru

en

em

del
tronc, coronat de ventalls arrodonits,
esternallat allá. Potser l'han tombat a la
matinada; aquells ventalls de la copa
tant vibrátils i brunyits, ara, com una
testa, com unes mans esteses, están apla
cats per la petja de carros i treballa
dors. El cós obés té arrán del coll una
escorça o escata vermella corn sang, amb
la qual encara aparenta més un gegant

caigut de

mort

violenta. Al

seu

costat

els homes: cavadors que'l volten, desva
gats que se li recolzen al tronc fumant
el cigarret, queden petits, insignificants,

gairebé diría anul.lats.
Ja arriben uns minyons prims i col
rats, armats d'una serra llarga i d'un
picot aceradíssim que arnb un soroll
sort es clava com
punyal en algunes
parts flonjes de la médula del tronc,
un

deixant

entorn

una

sembrada' d'estelle

i esponjades; després
en
rodanxes
de quatre o cinc
el serren
d'alt
donant
així
a l'ésser caigut,
pams
amb la segona forma de la seva mort, la
primera de la seva nova cultura. 1 els
carros enduent-se'n seguidament el
sa
crifici de la mort vegetal a la nova vida,
la °frena del deslliurament grandiós
que durará setmanes entre gran remou
i gemecs.
tes

blanquinoses

Avui,
rreters i

al triple estol de cavadors,
serradors s'hi han aplegat

ca
un

parell d'homes, portant desacuradament
eis trajos i capells menestrals, que s'ho
miren

tOt COM

si fos

seu

i alhora com si

ho

tinguessin

per ben poca

cosa.

Con

tractistes segurament.
El verger s'aclareix, s'aclareix.
Treballadors que ahir encara feien
migdiada al peu de la latania, avui a
l'ombra de la gran palmera, i, així,
duna a una, s'anirán suprimint ells
mateixos l'amor ombriu de la seva ses
ta, (el castanyer s'haurá de retre amb
flors i tot) i vindrá un jornal que la
migdiada haurá d'ésser á l'ombra del

magatzem

Ara,

ressonant.

la gran palmera,
hi ha les pa
picots, que tot avui li han anat
socavant la terra i trencant les arrels
des d'uns quants metres al volt, per a
arribar-li a la gran vena, arn.b una mena
de traidoría.
talment
las i els

a

l'entorn de

llençades,

armes

iEspai, espai!

vegada t'hagin

una

pres els arbres que.et donaven ondula
ció i forma, gracia i cançó, realitat en
fi, que se`ns havía fet idea inseparable
de la teva existencia, quina ánima tin
drás ja per a nosaltres, espai?
Ni als primers brots de l'abril ni des
prés de les pluges recreadores no havía
vist a les galerías aqueix interés emo
cionat en tants ulls alhora cap al verger,
deu ser que devegades el costum fa el
cor desagran i-fins que`ns
prenen l'oh
jacte del nostre goig no ens adonem
prou de com estavern Iligats amb ell.
Parqué el verger tots l'estimavem: els
petits que baixaven a jugar-hi i ara els
han tret la escala que hi comunicava,
els ve'ins deis pisos baixos que tenían
els arbres tant aprop que,a les hores del
llur fresc soln, semblaría`ls que habita
ven adins de
la verdor mateixa i a les
hores de la florida devíen tenir un ma
reig delitós als cap tards, de tanta aro
ma; i els deis alts que sabíen del arbre
altres secrets, i aixl cada u, i per aixó
ara es miren el trist aixamplament com
si fos la primera hora que estimen
aquell racer vegetal, i és que és la da
-

rrera.

EIS que

sona

inclinats

tots els homes

arbres,

a

horas,

en

i

a

abstreure`ns de
la contemplació deis
la

a

primera simpatía

humana que ens comparegui a oblidar
nos de la existencia
dels arbres, ens
aconsolem amb aqueixes raons:
?Quina construcció hi ha que no tinga
de robar a l'espai algún troç de vida
adquirit, alguna bellesa? ?Ara que la
vida de la ciutat demana lloc als arbres

t'enutjaríes,
en

no

més

parqué

gronxolar-te en
moments de solac?

gust
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en

tu

trobaves

vista deis arbres

Indubtablement de les entranyes re
de l'antic verger en neixerá un
gran magatzem, una manufactura, i els
infants que jugaven sota els arbres,
mercés a qué el seu pare adinerará la
terra, adquirirán un esbarjo més, una

mogudes

estada més a
Inés sobre el
més de llum

alegría
nodrit, un raig

platja,

una

cós

al

seu

una

ben
intlalecte per 1 éxit

futur.

Si

construcció llisa

una

mata la

anti

lloc és

perspica
conegut que precisament aquest
prosperitat, i
una garantía de

l'edifici

en

-ga verdor,
ços han

és

perqué

sí, aquí

euns

on

ulls

la terra val

com

trespol de plata, ja és una ga
rantía de riquesa.
aixó no et repercuteix al cor en
plaer com el començ de la primavera?
si fas

un

I els treballadors que remouen la terra
per llevar-ne la vida nova... Ara han
deixat les emes. Caminen arnb una me
na
d'enterquesa en els braços com si
l'amor del cávec i de la pala no podent
se desavesar d-ells els privés el descans
complet. Per ells cada cap d'eina és ja
un geSt paternal i conjugal, i, encorpo
rada en eh l hi ha la alegría del diumen
ge, la esperança pel repós de la vellesa.

Maig 1913

la ciutat no es recordés sinó de
créixer i esdevingués una mort vegetal
que faría de Barcelona un gran cós de
pedra asmátic estenent-se atapait pel

febrada,

pla

i

cargolant-se

entre

pujols

que avui

aquests volts de Bar
celona com paren les faldas dócils sota
la formosa bandera de llibertat del cel,
i demanen: «Urbanitzeu-nos, peró amb
són natura! i Mireu

mesura.» I

els

consellers

fomentadors

deis parcs, i l'estol de la Fasta de l'Ar
bre

i,

com

gadors

66

a

darrera

de les ciutats

forma,

els propa

jardins, l'han es

URANIA"

gaudir deueri sentir-se d'aqueixa
enterquesa deis braços i inflor dé les

Al

del palp mateix del goig.
com
Aquella continuació del cap d'eina és la
mans

font sempre redundantde la seva vida.
Esforç: alegría de la fasta. Alegría de
la fasta: setmana d'esforg. Per aix6 una
vaga sense un record de dissapte, sense
una alba de dilluns és un esplai de tris
ta

significació.

Penderroc de la primave
cultiva aqueix amor, ara per
aquest, més tard pels que llevarán de la
terra el gran cós de pedra, més tard
pels que rebrán d'en amb el pa la pau

Doncs,

ra

ara,

vegetal

'V?

alegra.
No val

aixó

un

Santo abaix

verger d'arbres?
riure, i m-hi aboco.
comença en dos qua
ve-ins del gran verger.

un

Ara la supressió
dradets de jardí
La vida nova agafará aquest troç més.
Uns nois han lligat una corda al tronc
de la acacia migserrada del peu, i esti
ren
per enderrocar-la. L'havía vista
moure's a tots els vents, Ileus i forts,

aqueixa brancada verd-tendre, peró amb
el bracejar d'ara, amb aquest vaivé mor
tal, esverat, mai. Ja és aterra i els petits
amb grans victors es submergeixen en la

Visible

goig personal deis sentits?
Ultima primavera, nava primavera.
No aquella, plorem perduda, més aviat,
tremolém pel avenir (car, el costum fá
el cor desagran) per un avenir on,
en

Práctica

Sólida

s

i la adoptareu

marca

Agent general a Espanya
Cortes, 619.-BARCELONA.- (vora del Paseig de

Gracia

Acaba de sortir

Prk

32) le

4w A.FrA

Obra

nova

Qiiestions Civils, estudiados segons

copa yarda per arrebassar-li unes bran
ques cada u. Aixó és tant parent de
fins humanes, Senyor, que m'agafa per
Parbre una pietat que m'asseca totes les
raons amb les quals m'aconsolava.
Es la última Primavera.

Mes, vergonya! Tothom porta el seu
treball a la vida nova i jo que no puc
sinó cantar-la amb feble remar no hi
aportaría el sacrifici voluntari de un

e

Veleu-la abans d'adquirir cap altra

Dret per Lluis de Peguera,
extractados per
Francesc Maspons 1 Anglasell.

nostre

Extracte de la doctrina -civil de Pe
guera anotat arab la Jurisprudencia
catalana.

Es

ven

a

les

principals llíbreries

C. Baba Braeons

Les

BuCóliques

de

Virgili

la Llibrería d'Alvar

Se troben de venda a
i a la nostra Administració.
Preu: 2 pessetes

Verdaguer

1
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coltada-aqueixa

Laboratori,

--Tegada

ció

a

veu d'amor. Doncs, una
vida
que puga més aquesta
la

lleis, i que la ciutat
que la por de les

RON 13ACARD1

trativa

JOSEP

LLEONART

palic

L'escola de funcionaris será aviat un
fet a Catalunya, será una bella realitat.

Diputació

de Barcelona, en son afany
i de concreció d'ideals en
carn i sang del polDle catalá, ha tingut la
idea, l'ha desenrotllada convenientment
i _ha basta tot l'esquelet del pla i del
pressupost necessari perque l'escola de
La

d'iniciatives

funcionaris existeixi.
Els últims detalls s'están ja duent a
terme; rnolt aviat la susdita escola que
dará organitzada del tot i molt aviat

potser començará son funcionament, l'a
lenada de la seva vida.

Una escola de funcionaris és una cosa
en aquesta terra
Aquí on s'ha tol
lerat que la burocracia caigués en un
fons infamant d'ineptitut i de falta de
formació moral, no pot menys d'ésser
simpática per a tothom la iniciativa.
Convé dignificar el concepte de l'em
pleat donant-li totes aquelles garantíes
nova

técniques

i

etiques

que avui

no

té.

?Cóm

pot pensar-Se, d'altra manera, en la
creació d'un Estat modem a Espanya si
comen.cen per mancar-nos els engranat
ges necessaris per assolir un perfecte
Dret Administratiu, que és, com diu

Stein,
t-a,

el regulador de la
acabada, de l'Estat?

Ademes, Catalunya,

marxa

totes les

perfec
regions

espanyoles,

s'han de preparar per rebre
amb fruit la Mancomunitat. Aquesta és
un fet que, sigui
amb aquest Govern,

sigui amb

un

hi ha dret

no

tant ?cóm

podem

esperar que una má
amb precisió, si comencen
per estar rovellades les rodes i les pa
lanques que la composen i integren?
Pero, no és el meu propósit
aquí de l'Escola de funcionaris. Aques
ta, dins de poc, será un fet, tindrá vida;
tota la -vida que li sápiguen donar sos
inspiradors i el personal tecnic que's
posi al seu davant,

parlar

Deixem la, doncs, apart

i arnb motiu
a un altre assurn pte
que jo
cree que ha de
preocupar fondament els
bornes que porten la davantera en la re
cernstrucció de nostra nacionalitat.
anem

fet evident que tot renaixement
literatura i per les arts.
Vé després una empenta per les ciencies
socials, i tant sols quan el renaixement
comença a adquirir una relativa solide
sa, comencen a cimentar-se les ciencies
un

comença per la

polítiques, en particular, i jurídic-cien
tífiques,
general.
A Catalunya, en nostre gloriós re
naixement, hem passat ja el primer pe
en

ríode;

som

plenament

-

dins del segon, i

potser es va iniciant el tercer.
Potser es va iniciant el tercer... peró
no més que
iniciant. Algún desvetlla
ment es-nota ja en les ciencies políti
ques i administratives; potser no po
dríem
ra,

parlar-ne

amb prou claretat

enca

podem afirmar l'existen
quelcom que's mou, que's desvet

pero Si que

cia de
11a, volent donar forma científica a ço
que fins ara, en política, ha sigut fill de
l'espontaneitat, resultat deis fets matei
xos, sens aires de sistematització.
I es compren que sigui així. Un poble
en plena vida, en plena fermentació es
piritual, no pot prescindir ni sab pres
cindir d'una doctrina ben arrodonida
de l'Estat, diu Jellineck. I és ciar que
quan el protessor de Heidelberg parla
d'Estat ho fa en el concepte amplíssim,

jurídica, que avui es dóna
aquesta. paraula.
?Cóm, doncs, podem prescindir nos

de construccin
a

altres d'aixó?

altre, ja no's pot discutir;
a posar-lo en
dubte. Per

quina treballi

d'ella,

Es

fes estudi de prepara

i,

lunya.

El millor Café és el torrefacte de La Es
trella
Carme, (Davant de Betlem).

Per nostre Dret

es

práctica minuciosa, microscópica, de
l'investigació moderna aplicada a Cata

d'aquets

homes una doble
posi entorn
roses
d'or.
Per la preserva
i
gloria de
nostra
Primavera.
vació de la

on

de Ciencia jurídic-adminis
sobre tot, treball especial, de

general

Veu's-aquí com la futura Escola de
funcionaris de Barcelona podría realit
zar una missió trascendental en
la for
mació de la patria; essent, a més d'Es
cola, lloc d'estudi per als no funcionaris;
laboratori de ciencia política i adminis
trativa, biblioteca i centre de difusió d'a
questes materies.
Una vegada formada l'Escola, convé
totseguit posar-hi una Biblioteca d'o
bres de Ciencia de Dret polític, de Cien
cia Administrativa i de Dret

general. iN'estern

tant

públic

faltats

en

d'aixó

a

Catalunya! Entre totes les biblioteques
de Barcelona— comptant-hi les Bibliote
ques especials com la del Collegi d'Ad
vocats—no's pot, ni arribar a tenir no
ció de la ciencia políitc-administrativa
moderna. La major part d'autors que
avui porten la devantera d'aquest movi
ment científic a Europa i América no

figui en

en

nostres

biblioteques especia

litzades. ?Córn és possible, doncs, fer
per aquest camí alguna cosa práctica?
Perque, és ciar, que si en cap materia
convé estar atrassat de bibliografía, en
aquestes ciencies l'atrás de deu anys
equival a la desorientació total, ja que,
com
diu Jellineck, la Ciencia, en son
continuat progrés, va sempre recomen
çant la tasca difícil de fixar l'Estat de
cada epoca.
Ademes. l'Escola, deuría ésser Centre

d'investigacions polítiques
propies. En diaris i revistes, en discur
sos i mitings se parla sempre deis nos
tres mals polítics, del caciquisme, per
exemple; pero, ?qui és que fin.s ara ha
fet a Catalunya un estudi científic del
caciquisme, de ses formes, deis medis
d'estudis i

que

es val, de
les condicions que ne
cessita per arrelar, etc...? ?I de la psico
logía política catalana, qui se n'ha preo

cupat? ?I

del

problema agrari

en

ses re

lacions amb la políti,:a., etc etc?
Un altra tasca in.teressantíssima que
podría realitzar-se al voltant de l'Escola
de funcionaris fibra la de desenterrar i
sistematitzar n.ostre Dret polític, nostre
Dret administratiu
millor, práctiques
administratives antigues.— L' apart que
,

realitzar l'ideal, necessitem me
medi preuat per arribar a la
concreció de nostre ideal polític—tecni
Per
dis. I

a

un

cament,

s'entén—sería

una

Escola,

Sastreríalill
••
0 410

A Id ir

un

—

Piala Sta. Agna,24
Capellans, 17.

EUROPEA
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PREWFIXE

se'n conté, per exemple, en els Usatges,
está per recopilar, fer-n.e un conjunt or
denat, ja que un sistema no pot ésser.
I així podriem dir de les demés fonts le
gals de Catalunya, excepte eh alguna
materia, com en la de Corts, en la qual
dit treball, més o menys perfectament,
ja és fet.
Finalment; les conferencies de Dret
i de Dret administratiu no crec
que hi fossin mai de sobres en la Cultu
ra general, que convé dirigir i orientar
una Mica sobre
aquests problen-ies. La
generalitat consideren la política com
obra empírica, tasca d'homes dedicats
solament a aquest negoci; i ja no diguem
de l'Administració que és, als ulls dels
més, un cau de vividors d'on cadascú

polític

procura_treure el millor

partit possible.

?quants
que no sigui així,
esperits hi ha en nostra terra que tin
guin una idea científica, una noció
técnica de ço que avui deu ésser la Ad
ministració pública, veritable ciencia?
iQuant contribuiría aixó a la forma
ció de nostra nacionalitat! Sense aquest
element técnic no tindrem mai organis
mes de Dret públic.
Nostres Municipis
no
passarán d'ésser una oficina on schi
I
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encara

haigi

d'acudir per

certs tramas

a

a
algunes necessítats antipátiques,
serán institucions popu
enutjoses;
propia.
lars fins que el poble hi vegi
perfeccionar,
En una paraula: ?volem
millor dit, crear nostra burocracia? Hau
rem donat el primer pás.

per

no

cosa

Peró

no

és el

cblidem que el ciutadá

primer funcionani de l'Administració,
el funcionan i passiu, com diu Haurion.
aixequem de
I que, per tant, mentre
nivell aquest funcionan i passiu, sempre
no

faltará una de les dues rodes que
cessita per moure's el carro de la

ne
cosa

Bella, indispensable,
funcionaris; peró, inútil

és

l'Escola de

si al

seu

costat

no neix la Escola-Laboratori de Dret pú
blic, que pot ésser, a Pensems. medi
propulsor del Dret polític i administra
tiu en nostra terna i orgue recol.lector

de les seves característiques étniques.
L'obra és senzillísima. Tant sois exi
geix voluntat; i aquesta la tenen prou
demostrada els bornes de la Diputació
barcelonina, que podem quasi nomenar
catalana.

Madrid, Maig

-

jo

estava

a

pensió

en

un

petit collegi

provinciá...
S'ha

murmurat

molt del

pensionat

d'antany. Sens dubte,

tenía els seus de
canvi tenía tarnbé dues
notables qualitats: la de desenrotllar en
els infants el sentiment de companyo
nía, que és com dir un fons de lleal
tat i un amor a la familia. El pensionat
era com una llarga travessía de deu me

fectes, peró

en

«s'oregi»

deixeu que

un

xic fóra de casa,

Alemanya, a Anglaterra. I
parlar-vos aquí de Putilitat
a

no

haig de

del viatge
pels jovincels; no tracto més que el que
hi ha entre pares i fills; la qüestió és
prou vasta i prou interessant per a bas
tar-nos. Imagineu el vostre fill fóra del

niu

paternal,

sovint,

l'estranger:

a

us

escriurá

li contestareu. No el perde
reu de vista; al contrari, potser encara
el sentireu més aprop vostre que si ha

bites

vos

sota
a

el mateix teulat;

sense

obli

correspondencia diaria,

una

condemnar-lo a donar-vos compte
minuciosa i enutjosament de tot el que
veu, de tot el -que fá, de tot el que des
pén, doneu-li entenent que escrigui per
a vos i que us l'envíi periódicament, una
vegades per setmana, en breu
o dues
dietari intim i familiar de la seva vida,
sense

de les seves impressions.
Aital correspondencia establirá tot se
guit entre vosaltres dos un lligam nou
i constant del qual, un i altre. en senti
l'estreta. Vos ja sabeu com atempe
sempre una carta de parents o d'a
mics vinguda de l'estranger. Tant sois
el segell del nostre país, l'estampa del
correu parisenc o provincial del lloc de
despatx de procedencia, el carácter de
lletra estimat que es reconeix en el so
bre, a la primera ullada; aixó sol ja dóna
una evocació que exalta el cor i humite
ja els ulls... Després, s'obra la lletra,
es llegeix i ádhuc m'atreveixo a din que
es gusta amb una delicia suprema; i es
torna a llegir a la nit, abans d'acotxar
se i ún sent una trasmudança arreu i en
l'anima. No'm prengueu ara per massa
sensible; jo avorreixo la sensiblería,
peró més aborreixo encara Paridesa; jo
sé que tant vos com el vostre fill teniu
molt bon con; és precisament a pares i a
reu

JOSEP. M

GICH

ra

de 1913.

ABSENCIA
Estimat amic.
Voleu tenir aprop de vos el vostre es
Comenceu per allunyar lo un
timat
poc. No, us sorprengueu; no'm tingueu
per crónic o paradoxal: ço que he dit és
la pura veritat. No faig més que fona
mentar-me en records Ilunyans, en im
pressions de col-legial, del temps que

amic,

gar-lo

pública.

Diputació

Doncs, deixeu 's de quimeres, estimat
i deixeu camp obert al vostre fill,

oficials.

apenes sospesa per petites con
fóra del país natal i de la casa
paterna. I d'aquest allunyament en ve
nía Panyorança, i el retorn a la familia
en l'época de les
vacacions era un bell
esdeveniment. Jo no vui pas suposar
que hagi d'estimar menys els seus
aquell qui viu constantment amb ells
els externs eren de segur tant bons fills
com nosaltres—peró
nosaltres sentíem
més; aquell allunyament, aquella pe
tita nostalgia aumentava l'afecte. La
privació d'un bé, del qual ún no es pot
passar, fa sempre la possessió més
preuada i la fruició més delitosa; la pa
tria, la llibertat, la familia esperonen el
con
deis allunyats, deis captius, deis
exilats.
sos,

cessions,

com
vosaltres a qui jo endreço
aqueixes petites reflexions.
Durant el viatge del vostre jove pele

fills

grí, que

seguireu, n'estic segur, amb
ulls, les seves Iletres vos
ajudarán a coneixe'l mellor, a més ben
estimar-lo i a estimar-lo més bé, la qual
el

cor

cosa

vos

i amb els

no

és

pas ni de bon troç la

ma

teixa.
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moralistes, com vos sabeu,
forga. Recorcleu go que
rellegit
els he
Rochefoucauld
parlant de
La
nostre
diu

jo

amo els

minva les mitjanes
i aumenta les grans, així com
apaga les bugíes i encén les fo
el vent
gueres.» L'amor paternal s'assembla en
amors:
fill qui ens
un
aixó als altres
temps
omple
qualque
manca per
que
deixa.
Les lle
la
casa
espai en
escriurá,
tornant-vos
un xic
tres que us
presencia,
vos demostrarán el
di
de sa
passar-vos
den.
—Ja
fóra
fícil que us
no, no es
ho sé, vos em direu.— Doncs

«L'absencia

passions

ungran

saben mai prou aquestes coses. Ademés,
creieu-me, estimat amic, les lletres són
encara més reveladores que les parau
les, les cartes intimes i expontánies, na
turalment: les altres doneu-les per des

comptades,

car

no

tenen cap valor.

Vos encara no coneixeu res de les
idees, ni deis sentiments, ni del carácter
del vostre fill. Vos haveu tingut ben
poques avinenteses de tractar amb ell
aquests punts duna manera directa.
Escriure és parlar en ven alta. Vos el
sentireu parlar en ven alta de la cambra
d'hotel estant o de la dispesa on ,>,cri
gui. Son isolament li haurá donat una
conciencia mes neta de la seva existen
cia individual i independent; d'altre
part, al sentir-se Iluny de vos i proviso
riament

desarrelat,

tingut

haurá

con

ciencia igualment de totes les arrels que
el 'liguen a vos i als seus. Vos el veureu
'jutjar tot go que el volti més Iliurament,
potser, i amb més decisió del que acos
tumava

a

fer-ho

timidesa, per
deferencia; i així -po

a casa

atribulació o per
dreu tenir una idea

judici,

per

més

clara del

seu

els seus primers contactes
amb els hómens i amb la vida. I així,
també coneixereu menor (puix no senti
rá temor de dir-vos-ho, al parlar-vos
cl'estrangers) el que l'atreu i el que li
repugna, les seves simpatíes i les seves
antipatíes, els seus gustos, les seves
preferencies; en fí: la seva natura.
Vostres Iletres produirán en dl el
mateix efecte, la mateixa benfactora in
en

fluencia Un fill,

per més devot i respec
tuós que sigui, no escolta pas sempre al
seu
pare, sovint l'escolta a rnitges. La
veu paternal
de un bon consell, moltes
vegades és apagada per altras veus. En
canvi, el petit rnurrnuri insistent duna
'letra paternal i afectuosa, que fa poc
s'ha obert, té mes probabilitats d'esser

17-11,

-Rambla deis

sensibilitat d'una manera molt més
viva del que ho faríeu arnb demostra
cions. Eh l veurá que en vos hi ha, hi

escoltada per complert; en ella hi ha
quelcóm de més discretament persuasiu;

seva

les mateixes circumstancies, l'allunya
ment, el record i el desig de 1' kome,
presten jo no sé quina autoritat que
sovint manca a la paraula.
Vos ja sabeu, car amic, com estimeu
al vostre fill i ell sab així mateix com
us
estima. Mellor ho sabrá el jovincel
que és ja o que es disposi a esser un
horne, al llegir la vostra lletra vinguda
de Franca, no perqué vos u direu—les
efusions vanes no serveixen de res—sino
perque, sense dir-li, u deixareu ende
vinar. Aquella tendresa oculta que ell
Ilegirá entre linies, entre els vostres con
sells, u prestarán calor, seguretat, deli
cadesa. Aquella casa que ell haurá deixat
per a tornar-hi, i que sa joventut impa
cient i curiosa li ha fet deixar, en el
moment de la partida, sense massa pe
na, vos u fareu apareixer mes dolga
més necessaria. Vos influireu sobre la

1
1
En

apiec

copiem

a

unes

I és que haureu fet ambdós la mateixa
haureu tingut ocasió de
comprovar amb más precisió el lloc que
teniu reciprocament en la vida, ele vos
tres devers i drets respectius, la sem
blanga o la diferencia de vostres natura
leses; us haureu afinat i posat en har
monía...
HENRI
'A.

que

Mal mchauría sentit autoritzada per ve
nir-vos a parlar, sinó fos en nom de l'Institut
de Cultura 1 Biblioteca Popular per la Dóna,
que invitat de la Lliga del BonMot a pendre
Part en l'acte que avui celebra, valdría por
tar-hi tot l'entusiasme 1 amor que omplena
son
esperit, fent-lo repercutir en totes les
intel.ligencies i en tots els cors deis catalans
assolir la reivindicació i purifi
no sola fine
cació de la nostra llengu.a malrnesa per
influencies forasteres, 1 en vilida ignominia
sament pel mal parlar deis propia catalana,
sinó fine que aportant-hi cada hi.1 lo treball
mida de ses torees, corlaborés en la gran
obra d'educado integral del nostre poble,
la qual tots venim cridats per formar uná
nimament l'esperit catalá deslliurat de tata
impuresa i triorafant per l'esforç de sa con
ciencia 1 de son valer.
Qt19n un poble que ha estat gran i glorlos,
reneix després d'un liare periode d'esmor
tuiment, és perque hi vibra encara una áni
elevant-se en son
ma potent, redreçant se i
sentir de:immortalitat.
l'estperit catalá, en son
T així
com de
impuls de vida, veiem florir en :riostra terra
obres de tanta importancia en l'ordre in
tel-lectual 1 artístic que mereixen. atraure

El Sakí

ellewaint

trí

rn

CHANTAVOINE

A. trad.)

CU I it 1.11 re_rd

l'in.terés 1 considerado dele estrangers, cona
l'Institut d-Estudis Catalana i l'Orfeó Catan..
Tar_n_bé maltea altres meritíssimes obres po
driern_ citar dina l'ordre económic, polla° 1
social, permetent-nos sois esmentar Per son
carácter cultural 1 educatitt el Centre Auto
nomista de Dependents de Comerç i de la

Prolecció

a

l'Ensenyanca Cata
son esperit

lana, 1 la Lliga del Bou Mot amb

purificador.
Tampoc les dones hi hem quedat del tot
enrera,

com

ho demostren ele diferents Pa

obreres, entre ells els de la Aga
lla i del Poblet, Sindicats d'obreres, lligues:
de senyores de Acción Católica Social, 1 de
Compradores, i 1-In_stitut de Cultura 1 Bi
blioteca Popular per la Dóna.
Alzó és prou per donar té de vida i_resor
giment de l'esperit del nostre poble; peró
molt distem encare d'aquella plenitut de
tronats per

vida

integral

que

tots

desitgem

terra, i que ha d'ésser l'ideal de

piracions

vera

mirades 1

on

nostre

hem

de

esforg,

a

per

nostra

nostres

dirigir

as

nostres

fí que la tasca

d'educado empresa, siga eficaç 1 perseve
rant.

Essent

convençudes

que la obra d'educa

ció comença en la familia, corapletant-se en
l'escala o demés centres d'instruccio 1 edu
cació, és, dones, sobre la familia que han de
recaure nostres consideracions, per ésser la
basa de la societat.
Tots participéna de la vida de familia i en
rebém directa o in.directament la seva in

Toles les tardes D-colleort e Sotner-encert
ttiR

un

tutor

experiencia:

con.tinuació:

_T

vida,
un

trats.

Senyores:

1ED

més

certament,

de senyores

quartilies

la

sino que us sentireu,
units i más compene

reunit,

ver-vos

celebrat per la eLliga del Bon Mot» al Pa
tronar Obrer del Poblet la senyoreta María

Concepció Torner, llegí

de

amic,

fidel, imprescindible.
Acabat de son viatge, després de la
primera exploració a través de
seva
món, no tant sois vos sentireu
afortunats l'un i Paltre, car amic, d'ha

L,

2

l'irnportantíssim

haurá sempre, a través
cornpany afectuós, un

in e

Barce11olla

a

la sortida deis teatros

des ol a 5 p
er

anquets

Lurc

-
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fluencia,

que després es manifesta en la vida
corlectiva i social.
No hena d'oblidar per tant, que és dintre
la familia on comenga més esnecialment la
nostra tasca educativa i la nostra responsa
bilitat, car si per la missió que ens hi está
confiada negligíssim n_ostra formació moral,
com també la educació
del sen.timent de la
intel ligencia i de la voluntat, neg-lia;irlem
els primers factors, o força motriu que ha
d'encaminar nostres obres, i fer que la nos
tra influencia siga eficaç i conscient.
Es en la vida de familia també on millor
amb més ascendent podém començar de
empendre la creuada contra el mal parlar,
per ésser desgraciadament un eamp de ba
talla prou gran, que abarca en bona part
totes les classes soeials.
Cap de nosaltres podrá negar que més de
una vegada ens haurém extremit d'indig-,na
ció o repugnancia en nostra vida de relació
social (descomptant-ne ja la vía pública) al
sentir blasfemar i mal parlar per haver arri
vat a invadir la infecció d'aquesta, nafra
tots els teixits del cos social.
!Per l'amor a Déla, a la familia, dla, socie
tat, i a la patria. fém reviure amb plenitut
de vida de l'esperit, el nostre poble! !Purifi
quém la seva llengua, prenguéin una part
ben activa, per?) sobre tot constant, en la
obra educativa que ha de començar en no
saltres mateixes, dant-nos força 1 autoritat
per contribuir directa 1 eficaçraent a la obra
d'educació, cultura i enaltiment de la nostra,
estimada terral
--:Les bases aprovades per l'Ajuntament
de Palma, per al concurs deis bocets o pro
jectes oberts per a la erecció d'un monument
al Rei don Jaume I el Con.queridor, són les

següents:
1.a Els boceta o projectes es presentarán
la forma que es jutgi convenient, pels
senyors coneursants; peró deuen con.tenir
per lo men.ys una reproducció a 1115 del seu
en

tamany natural, sigui

en

guix, fusta, fanc,

eLe.

2.a Deu tenia, se en compte que s'ha de
col locar a la plaça del Ensanxe, davant de
la Esta.ció de la Societat «Ferrocarril de Ma
llorca» i en el lloc precisament (ale ocupa el
centre -sortidor actual. La plaça és rectan
gular arab.costats de 100 metres per 140. Al
efecte, la Secretaría facilitará fotografíes
del lloc al que ho soliciti al senyor alcalde.
Deu ser un projecte de basament i pe
destal coraplet, i la seva disposició, forma o
dimensions, convenients per a que pugui
corlocar-se una figura eqüestre en bron.ze,
la qual, abocetada, acompanyará també el
.

concursan.t.
4.a Els materials que s'ena_ple-in, deurán
ser ,veritablemen.t escullits i de carácter mo
numental, i els di.buixos i detalla apropiats a

•

Goma, Ortopedia, Kligleae
Cotons, glaees i benes
Braguers 1 faixes ventrals a mida

TUSELL azrsa,nAzs, Barceiona
Fá,briques:
Goma i cel'Iuloide.—Font honrada, 3
Apósits antisséptics.-- Vila Vilá, 89
Botigues i magatzems:
•

Ronda de Sant Pere, '2.—Fontanella, 20
Envíe=

les condiciona de l'obra. Podrán acompa
nyar mostres i detalls.
-5.a L'import del basament i pedestal no
podrá excedir de quinze mil pessetes A l'e
feote s'acompanyará una memoria explica
tiva, terme d'execució, un presupos de l'obra
i les condiciona que deurá.n reunir els mate
rials 1 la má d'obra.
En dita quantitat acial comprén també tota
la eimen.tació.
a
6
La Comissió nomenada per a la erec
ció de dit monument, elegirá el bocet o bo
cets que cregui més eonvenient, i s'adju_di
carán les recompenses que serán:
Un premi de mil pessetes i dos accéssits de
duescentes einquanta pessetes cada un.
Podrán adjudicar-se els tres, dos, o única
ment un deis premis, 1 també rebutjar-se tots
els projectes presentats si aixís ho jutja con
venient la Coraissió, no adjudicant-se, en tal
cas, cap premi.
7.5 L.Ajuntament s'encarregará de la
construcció en la forma que estimi cenve
•

nient.
si ho jutja necessari eom
deis pressupostos, encarregar la
construcció al concursant, després de coma
provades i fixades les condieions técniques,
fiscalitzadores i económiques de la obra.
8a El plaç de presentació exPirará el día
primer del próxim més de Juliol, a la una
de la tarda.
9 a Els bocets í documenta se presentarán
firro.ats pela seas autora i eis seus pressupos
tos 1 condiciona estarán garantits per per
sona competent.
10. Els bocets no premiats es tornarán ala
interessats, no responent aquesta Corpora
ció deis desperfeetes que sofreixin durant
l'estada en aquesta Casa Consistorial.
També

podrá,

garantía

Els premiats

queden de propietat
d'aquesta Corporació, perdent els seus au
11.

tora tot dret sobre ells.
12. La Comissió es reserva el dret d'inte
rrogar, consultar i d'exigir aclaracion.s,

eatálegs

a

Farmaeles 1

Drogueríes

detalls i extensió del treball abans de donar'.
publicitat al resultat del concurs als senyors
concursants.

—S han publícat els programes deis cine
grans festivals orga,nitzats per l'«Associació
Wagneriana» que tindrán lloc en el «Palau
de la Música Catalana» els díes 18, 22, 27 i 30
de Maig i 3 de Ju.ny, executant-se en llen
gua catalana

una

selecció de tota la produc

ció wagneriana.
Els fragraents que es donarán en aquests
cinc concer ts són els següents:
De «Rienzi»: Obertura, Pregaria de Rienzi
(acte V), pel tenor -Vinas, de l'«Halandés
errant»: obertura, chor de fiadores (acta II),
per l'Orfeó Catalá, De «Tannhauser: marxa
(aete II), amb lletra de Zanné i Pena, que
constituirá un «Himne a Wagner». De «Lo
hengrin»: prelu.di, Salve de noees (aete II),
per l'Orfeó Cataiá. De «Tristan i 'solda»:
mort d'isolda (escena final), per Lina Pasi
ni Titale. De «La Walkyria», (acte I com
plet), per la Pa,síni, Reventós i Giralt. De
«La posta deis deus»: relat i mort de Sig.fried, marxa fúnebre (acte III), per en-Ra
ventós 1 Giralt pe «Els Mestres cantaires»
(acte III, quadre II), per en Ra,ventós, Nava
rro 1 Orfeó Catalá «Obres simfóniques»,ober
tura de Faust, Idili de Sigfried i Marxa Im

perial.
Perb el més important d'aquestes audi
eions será l'audició gaire bé completa de
«Parcival», del qual se donarán a conéixer
eis fragnaents següents:
ACte
ment

1, Preludi quadre primer,

de l'escena del bosc. Relat

gran frag
de Gurne
escena de la

Qaadre segón. (complet),
Con.sagració del Graal amb la laraentació
d'Amfortes, ven de Titurel, els Cavallers,
manz.

els Donzells i

Infanta. Acte II: Preludi,
quadre segón (coraplet). Escenes del jardí
encantat: Primera: Parcival i les Noies-flors
Segón: Kundry 1 Pareival. Final amb Papa
Meló de Klingsor. Acte III (complet): Prelu
di, quadre primer: Escena del Divendres

Gu.rnemanz i Parcival.
del temple: Chorals
(padre
d'Arnfortas i Titurel Pregaria.
seg-,aicis
deis
aekmfortas Retarla de Parcival. Exaltació

sant

a

la

prada•

mossen
Porten.

segón: Escenes

del Graal.

nomenats, per

artistes
,Ademés deis obra
s'ha contractat
última
aquesta
Segurola. Els
de
paisa en Perelló portar
enearregats de

en

a

mestres

marxa tot

aixer,

en

-

entants.
Musical
__—La «Asociación

de

la segona de Schernam

i

«De la iraitació de

Pere,a

Jesuchriit»,

per

Miguel

mostres d'efecte
"'arrancar el tren A l'estació de Reus ana
ren a saludar als cornissionata la «Lliga Re
gionalista') el Foment Repu_blicá Nacionalis
ta» junt amb alguna regidora i diputats pro-

El senyor Junoy fou l'encarregat de tra
al senyor Cornete ala acords, demanant
la inmediata obertura de les Corts i discus

metre

sió del dictamen del IlDrojecte de Mancona u
nitats fina a sa aprovació definitiva.
El cap del Govern, després de doldre's per
milésima vegada que's sospiti de la llealtat

Mancomunitat Catalana
L'acte que havía sigut convocat pels qua
tre Presidents, tingué lloc sots la presiden
cia deis senyors Prat de la R,iba, Estivill,
Gil Dia y Riera, actuant de secretar' el de la
Diputació senyors. llama.
en

tots

els

actes

en

pósit

que he celebrat la

Els acords presos en 1' A.ssamblea, són:
En primer lloc ratificar tots el» que han
adoptat els quatre presidenta després de la
darrera reunió de les r_n_ateizes delegacions.
En segón lloc, fer constar la més entusiás
tica adhesió a,ls acords presos pels represen
PagraIment per tot lo que fan
tats en Corta i
aspiracions de Catalunya,
en defensa de les
mol especialment per l'acord d'arribar fins
a renuciar les actas quan resultés in_eficaç la
-

investidura parlamentaria.
T per últim, anar a l'esta.ció a despedir als
diputats -a Corta i senadora que van a Ma

_

aquest assumptes raanifestá el pro
de presentar-se davan.t les Cambres del
la al 20 del mes -present, posantse a discussió
al Senat aquel' projecte des del primer dia.
Afegf que tractan-se d'una assamblea deli
berant no podrá ter altra cosa per assolir la
aprova,ció del projecte Que acudir a tots els
ressnrts que lícitament té e' Govern a la se
va Triá. decla,rant des d'aquel' moment que
tela qüestió de Gabinet l'aprovació del pro

cava

ponencia de la Mancomunitat, hi assistiren
tots el» qui la componen, excepció _teta dels
qui-teníen un motiu ben justificat.

Exírnenis —Obra rarísstraa.
«Scala
«Regiment de la cosa pública»
Dei», del mately.
«Liber elegantiarura» de Joan Esteve.—Es
obra raríssima de la que sols conei-aem dos
exem_plars.
«Lo procés de les olives e disputa deis jo
Fenollar,
veus hi deis valla», fet dar mossén

Madrid, foren

Junoy, senador», i Cambó, Corominas, Das.
ea, Miró, Padrós, Noug-ués, 1 Zulueta (Lluis)
diputats.

S'ha celebrat en el Palau de la Gen eralitat
de Ca,talunya l'Assambl ea deis Diputats pro
vincials que comno-nen la ponencia de la

Com

a

rebuts pel comte de Rnmanones u eren els
senyors Abadal, Roig 1 Bergadá. Bofarru.11,

r

dorrnen en els pres
les obres premiades que
biblio-eca
1 se donara a
seva
tatges de la
teatre
llum les principals prodnecions del
d'ag-ricultura,
in
rnoderns
valencia, llibres
dustria, comere, folk-lore, estadística, cien
cíes, arts, literatura, sociolom".a. historia_
hi ha les
Entre altres obres en preparació,
del
sigle
v:
següents,
«Regirnent curatiu. e preservatiu, de le
pestilencia». compost per rnestre Lluis d' Al
canyiç.—Obra molt rara.
«Art de ben morir», atribuit a Francesa

jecte.
En Gambó ten remarcar en aquesta entre
vista la unanimitat de la opinió catalana
respecte al projecte, puix ni un. sol dels 58

diputats provinclals derrerarnent elegits ha
vía deixat de ter constar la
la idea de la Mancomunitat.

seva

adhesió

drid.

Hl hagué la més completa unanimitat al
canviar impressions respecte ala problemes
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d'Espanya-20 sucursals amb tellfon:-Ce-ntral: Pelayo, _44, tellt. l,,I f 3
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Economía, Veritat

en

els preus

posseeix Cambra de Desinfecció, no senvint cap arte
previament desinfectat• NOTA: Acurat i rápid servei tant a la Capital
la única funeraria que

—

sia

com

5314L4
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presidents, expressives
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nalment, forrnant 48 planes en quart.
Publicará un bon cabal d'nbres antigües
raríssimes valencianas, quast bé desconegu
conte
des; treurá a la Ilum manuscrits que
genera
Passades
nen el pá, intel-lectu_a,l de
mil. Se
cions que són en nombre majar de
publicació
de
la
Penat»
proposark a «La Rat

I-mportant facte, que,no

-

vincials electas.
.Arribats els comissionats

deis di ferents istils.
notable bi
—Dintre de poc i fundada pel
Carnin,
veurá la
Josep
Ribelles
don
blibfil
Biblioteca Va
Ilum el primer quadern de la
lenciana Popular, que apareixerá ouinze

La

la tasca realitzada i la que'» proposa rea
litzar la ponencia.
Al vespre d'aquel' raateix dia marxaren
cap a Madrid els parlamentaria ca,talans que
formen la comissió encarregada d'exposar
al cap del Govern el» acords presos en la
Assamblea del día 17. Anaren a la estació a
pendre'n conaiat quan tots el» diputats pro
vincial» i gran nombre d'altres distingides
personalitats. Els senyors Abada', Cambó,
Corominas i Junnoy reberen ju.nt arab els
a

la op.

neixernent

el

Ultreqs acords esmentats sembla que se'n
pregueren d altres que's mantenen secreta.
Foren en gran nombre els Ajuntaments
catalana i altres corporacions de Catalunya
que enviaren la saya adhesió més completa

«Tirarat lo blanch», de Johanot Marto
rell
aVita Christi», de Sor Isabel de Villana, et
cétera, etc.

cuarta una de Grieg,
100 de Brahms, i en la
una de nova den IVInrera, tre
í
Frank
la de
bailada amb ciencia a l'estil de l'esmentat
propia
mestre belga, pero sense gaire forma
de Sonata.
ambdos concertistes
En totes les obres
pulcre
i palesaren llur co
feren U11 treball

La més important

qu.e's poden presentar relacionats amb
projPete de Maucomunitats.

nollar.
«L'Arrias del Ca,valler», per Pera March
(pare d'Alistes, el príncep deis poetes cata
lans)

Barcelona»

serie de quatre concerts,
ha organitzat una
de la Sonata per a
históric
cicle
on se fara
deis notables concer
a cárrec
plano,
violí 1
Tomás Buxó.
tistes Eduard Toldrá i
executaren Sona tes
sessió
s
primera
la
En
Purcell. J. S.Bach; en la
Corelli•Leclaire,
de
Beethoven
segona de Ha endel, Mozart i la de
tercera una de
en
la
Kreutzer;
dedicada a

Mendelsshon,

Caçull 1

mossIn

—

nostre

a

Vinyoles, Moreno,

«Obres o trobese. les ouais tracten de la
hors de la Sacratíssima Verge María».
Es
el primer llibre impres a E-rpanya. del qua'
solament existeix un exemrdar en la biblio
teca, de l'Universitat'de Valencia.
«Qü_estió moguda per mossen Fennllar pre
vere
a mossan Johan Vidal a En Verdemaxa
e a En
Vilaspinosa, notaris; la qual qüestió
es disputada per tots
e d'aquells
sentenciat
per Miguel Stela.».
«Psaltiri de la Biblia de Valencia», per
autor anonim.
«La Brama deis pagesos o vocables ban
deja,ts», per mossen Gaçull i moscón Fe

Franz Beidler del teatre de Bayreuth,
Millet i en Lamote de Grignon,
Lluis
en
Catalá
1 una orquestra de 130 exe
l'Orfeó
sor.
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Chassis de tu.risme
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a
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EIrm.9, 279

de

Els

económics de
neumátics.

Teráfon 8.250
Aigue3 hiperterm.als,

de

les duen

tots

no mes

es venen
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nIma-y

nom

erabotellades i les bote

fonto

que

idIntiques

copa

a

que

no

no es

les nostres

s'ofereixen en aquest
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Zonto de

kulodlilles

gers, servei de col-legis i
d'hotels 1 ambulancies sa

BARBELORIA

nitaries.
Per transports de 1 7,
i de 3 tonelades i servei de

Ctalán. Cridlm la atenció deis eonsumidors,

adraítint

isrtIfEeLals

Telegramasl Telefonemes
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molt partieularm_ent deis malalts, per tal que
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sor
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mereat

amb
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marques

mes son

delxin

mes

essencia i

camior_us, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de passat

rival

reputació.universal,

i els

Chasis per ómnibus

bicarbo

pel rezzmatlesme„ la dillabetee
seztómaeg fets.re9rmels-e2. Aquestes aigues,

natat-sódiques. Sense
i les afeeeions del

600, alealines,

de temperatura

rápits

mes

de
HP.

y 45

França,:

a

correus.

Grupes rnarins, de 6,

Legal_ 1s Yez-ve9
(I.P.A_RHS)

origen.

15

i 30 HP.
canots de

Per

recreu,

transports de ,passatgers,
serveis de práctics de ports

DE VENTA EN TODAS PARTES

salvamentde náufregs i au
xiliars de barco de pesca.

Adm!rústracjó: RAMBLA d_e les FLORS =18-ent:
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MOBILIARTS DE LUXE
ESTILS CLÁSSICS T MODERNS

Preu:
De venda

en

céntlms
les llibrertes y guiases

INTERIORS COMPLETS
MINERO

SECCTÓ COMERCIAL

MEDIGIVPI

NATURAn:PURGPVTE

MOBILIARIS
EXTRAORDLNARIAMENT BARATOS
—

Recomendada porlas Academias de Medicina de París y Barcelona, etc., etc.
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO
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OB JECTES D'ART

E

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago e intestinos, calenturas, depósitos biliosos,
calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como
garantía de legitimidad,
xigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr.
Llorach, conel es
u.do cncarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.

(gordura);

PARQUETS

PLEGABLES

(PAT_ENTATS)
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VÉNDESE

EN

FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS
gaRte Oortes

DE

AGUAS

MINERALES

—

dministra-culn:

Lag&-?e CataVa,ttva,,,
Magatséms

7

Nadie debe estar

en

811 casa

sin

una

botella de agua
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