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engolit. Caldrà, ho obstant, que
no et posis trist i et consideris
r home rnés ífliç de la terra.

entregades a una labor espiritual feconda
Altrament, impossible que una nova
Manela Amell pugi al cim d'un escaient
paller en una festa clara i formosa.
I és que el cosmopolitisme pesseter ens
té tan oprimits que ni gosem respirar.
X
«Azul...», amb unes cobertes detestables, ha caigut altre cop a lés nostres
mans. I 1' hem rellegit per a rabejar-nos
en r escuma, en el marbre i en I' atzur
d' aquest poeta nostre en llengua castellana.
L'exil prematur de Ruben Darío,—qui
al menys paria una mussa per jorn,—ha
fet decréixe el contingent del Parnàs i ha
deixat tot un món d' emocions sense e x plorar. Fins el nostre redós pod sentirse'n
colpit, car En Darío ens visità i no tingué
temps de cantar-nos.
Compteu quin enfilall de rimes ofegades,—com qui diu:—compteu quin grapat
d'amatistes per llençar.

—Tu ho has dit. I no 't creSentint llegir la ressenya de la zar a tothom, i els que perquè
guis
pas que vulgui consumir-me
sessió municipal publicada en el són regidors es crvjuen amb dret
í eslleriguir sentat en una cadira
nombre anterior d' aquest setma- de fer lo que ' I s hi dongui la de cuiro i sota 1' ombra amatent
nari, no vaig poguer menys que gana?... Apaga y vamonos, que d' una figuera, com un Cyrano de
exclamar plé d'indignació: Certa- diuen en aquella sarsuela.
Bergerac inconsolable. La vida és
Ells prou es posen als llavis, tant-meteix escaienta i bona de
ment estem governats per lo que
ens mereixem; o pitjor, encare. amb molta frecuencia, les reco- gaudir. — A h les insinceres d a misel·les, frevoies i estultes, que
D' una banda, hi ha que veure manacions d' amor i pau, de pau
ens han trait : en el pecat porten
la manera cóm s' expressen el i amor; mes la seva actuació no la penitencia. Mira la insuperafresc forner de la Barceloneta i és més que un seguit de venjan- ble, la més excelsa, la nostra ideal,
demés comparses de la gitanería ces, que resurten imperioses tan decebuda i duta a l'absolut oblit,
vilatana, com també la poca auto- bon punt es prêté desbaratar les amb un somrís d' escepticisme
als llavis. I 1' altra i l ' altra, v e ritat qüe sobre d' ells exerceix el seves intencions.
nudes a la fira d'istiu que el Cumagistrado popular, 1 el poc caleCom, també, procuren carre- pido modern para, amb tots els
tre que demostra tenir la eminen- gar les consecuencies de les seves reclams pomposos, de les cases
cia riberenca al consentir que.en impremeditaclons i de les seves comercials.
X •
Lo que la frèvola gazetilla no pogué
una sessió consistorial hi hagi etzegallades, a administracions
•—Veig que no baixes de 1' hort recollir, sigui registrat entré els fets e s desaprensius regidors que parlin anteriors; guardantse, en cambi, i tens ull clínic. Devant dels tri- cullits —La Comissió de T'Exposició de
un llenguatge tan poc edificant.
de recordar la tasca suicida que . pijocs de la gent d'are, no ens Clavells, en elausurar-Ia, ' lligà í un manat
L'articulista que ha dit que tot insistentment realitzaren pera en- resta mes que fer-hi pam i pipa, dels més bells exemplars de te gaia flor :
lo que no siguin flors i violes re- trebancar aquelles actuacions bri- cremar el barret d' amples ales, el deposita damunt la tomba de ('Iniciador
deixar-nos de poses désuètes , i d' aquella manifest-aciè exquisida, 1' Antosulten sòls nimietats, ha quedat llaritíssímes.
mentir força. Si la xicota que ens ni Cartró i- Escala. Cada àiny -dfeun'a dura bona altura : ni més avall ni,
En resum : que, políticament • toqui en la tómbola mundial (així: se a açompHmeftfaqttegt «niadést record
més amunt; doncs com a director parlant, és una pobre gent que, donem-li un tò d' universalitat, gentil al cavaller del pur «itgetanisme.
de segona fila del Gitanerisme, si no fes fàstic, faria llástimaV ^ ; fóra localismes); si la xicota que
Jocs Florals, enguany? .'.-'Hèm sapigut
p' escindeix també dels convencioJAUSBERT ens toqui, dic, ès horriblement avans el nom de la regina îfé'Ia festa qíie
dotzenera, i la volem escullidíssi- el dels «mantenfidors» 'i deP propi presinalismes, tan interessants coin la
ma, li farem pintar els cabells dent (no parlem del guanyador de la flor
bona educació, en la polémica,
rossos a can Cebado, una piga a natural). Això ens fa témer greus trasco¿a que no ens extranya, car és '
torns,' renyiries d' enanlorafS • f divorcis.
la galta i el llagrimall brillant.
sapigut de tothom que el regidor
Es fama que s'' imposarà'Ià regina, i el
—I acabarem d' enterrar aixís bard que no acati la seva soberanía serà
raés ineducat i trapella és son reel-hiostiie segle d'or dels blaus in¬ penjat irremisiblement"a la picota. Mals
presentant dins el Consistori. Per
,
—Sents aquell walz?,—-em di-• somnis, víctimes dels mercenaris auguris per a la Pati i'l'Amor.
aixó anem tan béL Plantem flors i >ué r amic en acabar d', absorbir dej'Amor? Oh amic! t'he dit que
•- •• ; • • ; x'^ - '
violes per tot arreu i no ens cuiVaria \ inconfobible personalitat la de
'liltim glop de cafè en la terraça. la vida encare ès massa escaienta
dem de sanejar la vila, aont en: del Pabellón de
Mar.—Quantes i bona de gaudir. Siguem impe-. r Antoni Ferrer i' Robert, col·laborador 11- (0
lustre'dé 1' '«EHciclëi)ëdia' Espasa» amb
moltes llars s ' h i han estacionat belles coses em recorda aquell nitents.
amagadaTabóriositat d' abella. Lluny de
JORDI
greus malalties que són un perill, walz !
tota pruïja (de bíbfiografiadors, ens venen 3
— E s clar! N o hi ha com la
per a la salut publica.
a la memoria álg'uñés obres traduïdes c u - O
•O
. / ^ • / ^ * ^
rosament
pel nMi*e home:
'
música
i
els
perfums
per
a
servir
Mai el Consistori de.la vila se,
Reglàs'delMéf&do^Sociológico,
dè Durde vehícois als bells records. Tu
havia enrogit tant i tant com afe,
)iiht\myM ietòofHa sociedad, de William Xm
déus sentir are totes les tebiors de
de vergonya.
Thomas, í O í ^ i í ^ ^ ^ eDòluciones de la fa- I
' les nits alegres de un Carnaval
CD
miliayde
ïóifrépiédaW, áeKovalevski..., C
Mai els lemes inscrits eri les llunyà, exultades per una m.áscaLes Festes .Modernistes del «Cau Fe- i altres i a l t r é é . a b n í a sòlida cultura de I'
parets del Saló havien sigut tan. ra blonda; 0 él lleu tacte, sobre
Antoni Ferrer esposa-Wrillantment de ma¬ m
rrat» crearen un tipus marcadissim de noia
CQ
poc respectats, ni mai tampoc se el teu br-aç sorrut, d' una mà sitgetana; Fou allavors de t'incorporació ' nifest.
•
o
finíssima,
enguantada
de
seda.
havien assentat en els sillons oonMentalitat ben coiireuada, defuig de la •o
de la nostra feminitat al moviment cultuTemps era temps que aquell ral de Catalunya. Igual podríem dir d' al- adulació de les gents, i dels oripells que
.sistoriois gent tan inepte i uesawalz sonava com un himne triom- tres monjoies menys remotes: Les Festes cubreixen'l' incompetencia de més de qua, 3
prensiva.
,
fal, i avui no és més que una ele- de la Solidaritat, la Festa de V Arbre Frui- fre consagrats.*í
• •
¿I aquets són els que volen gia. . Jarits bocins, de cor com^ ter.
Àdhuc cal afirmar que en Ferrer mai e n s ^ ^
representar (!) els interessos dels hem anat deixant darrera ¡nostre,
Mes, ai dolor! Ni tan sòls podem imagi- ha mirat de feuH, ni li ha sigut n e c e s s a r l ^ ^
tants,
llops
famolencs
se
'Is
han
nar-nos,
avui dia, les damisel·les d'aquí. adoptar positures petulants.—-PUNK.
obrers, i els que pretenen fiscalit-

Ironia sentimental
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Excursió a Poblet
A lés set del matí, tiora en que devíem
deixar Vila-blahca, el jorn es presenta
esplèndidíssim. Per t' horitzó ni una trista
boirina: el mar beninge i sense un alè de
aiie. 1 àdhuc per damunt de tot, el bon
temps sembla .egnar també en els nostres
cors joves excursionistes í assedegats de
art i de les coses de la Natura.
A poc de sortit el tren, I' entussiasme
augmentava entre nosaltres: ia formosa
verdor dels paissatges que desfilen ràpidament pels nostres ulls; ta flaira ubriagadora de les ginestes i altres flors boscanes
que s' extenen per ambdues bandes de la
línia férrea; il',encís de tantes bellesses
com surten per les estacions a I'encontre
del tren, no són per a descriurer.
Mercès a tot això, ens estalviem una
horeta de mal humor que altrament hauríem sentit per les incomoditats del viatge
que sofrim fins a Valls ont per ésser Festa
Major el tren es mitg buida.
Arribats que som a Picamoixons tenim
el ffusi i Aonor de tastar el tren de la línia
Nort Fins a Espluga de Francolí, en quina
estació devem definitivament ¿'abandonarlo per a seguir a peu el camí fins el Monastir de Poblet.
A l'entrada de dita vila s'hi trova un
pont que atravessa ei Francolí, quin riu al
passar per dessota mateix deixa caure ses
aigües cristallines formant artística cáscala.
.
Tot just atrav.essat el pont, ja ovirem
pocs metres etillà una font abundantíssima
de disset raitjos en els quals s' aboquen
eis nostres llavis febrosos per a apaigabar
la sed soferta durant tres llargues hores
de viatge.
,.
.
^ Reprenem ja satisfets el camí que amablement ens indica una xamosa coneguda
sota el foc d'un sol canicular i abrusador
si bé afavorits quelcom per tes alenades
que lleugerament deixa sentir el garbi.
En poc menys de mitja horeta salvem
els tres kilomètres de carretera que separen 1' Espluga de Poblet.
A dos quarts d' onze arribem per fí al
Monastir, ont ens entafurem seguidament;
Passats els priïner i segón recintes ovirem
ja el portal d'entrada, en quin lloc som
rebuts atentament pel conserje, senpor
Argilaga.
. .
Acompanjrats pel mateix, ens endinzem
per la galeria ponent del claustre principal
visitant la cuina i et meniador, dues pesses
que si bé no ofereixen gaire dë particular
respecte a la: part artística atreuen justament els ulls curiosos i erudits. Qualques
passos més avali i en la galeria Sur del
mateix claustre hi ha la sala capitular, una
de les més importants d'Europa i en quins
soterranis hi jauen els cossos de 51 abads,
altres tants frares que foren del Monastir.
Situada al costat de la sala capitular se
hi trova l'escala de pedra que condueix al
centre del gran dormitori superior, q«e ès
d' un incalculable valor artístic. Seguim
després les diiès salès-biblioleca molt
semblant la llur construcció a la de l'Aula
Capitular, locals ont probablement es
celebraven conferencies i s'hi feien estudis primitivament, i més tart s'hi guarda-^ :
ren els llibres antics del convent.
Visitem altres dependències d' importància més secondària que no esmentaré,
fins entrar a 1' Església. Aquesta està distribuida en tres naus, i si bé è s c e r t que
ès grandiosa, resulta pelUa proporcionalment comparada al reste (jei Monastir. La
Església ès el lloc ont es conserva lo més
sencer i lo mès ric d' éll.
L' altar major esculpturat en marbre ès
una veritable joia artística; obra de l'abad
Pere Caixal i de I' escuiptor Forment
(1526 1531) no té pròpiament un istil definit El chor, remontât uns anys més tart
per Fra Guimerà, ès d' una construcció
atrèvidaJ senzilla, molt al revés de l'altar

del Sant Sepulcre situat a darrera del chor gastos dels festetjos de la Festa Major,
i obra del mateix abad, én el que impera ajudar amb ses quotes a l'extinció de la
un treball ^de gust, pulcritut i paciència. mendicitat, el registre de gossos, etc., i
Aquest altar, que ès un dels quatre o cinc
entre les obligatòries a que han de conque resten en peu, ès gairebé enter i tre- tribuir: els arbitris per casetes de bany,
ballat com el major, en marbre. Entrem
autos, cotxes, motos, bicicletes, als bene'
seguidament a la Sagristia petita o primi- fictos del veraneo que diu que ès ua retiva, situaia a l'esquena de 1' altar princi- parto moderado, que els que venen v i pal, i després a la Sagristia gran, situada
tualles (pero DÓ peixeters i verduleros)
a la dreta del mateix, dè construcció més han de contribuir, comerços, i que tots
rescenta i de la que en resten com a ornaquants tinguen ganancies han de c o n ments amb prou feines 1' arreboçat de les
tribuir ainb les seves ganancies e n beneparets. Seguim un a un els sepulcres fici de la vila per ser molt just, acabant
sumptuosos de pedra, alguns de marbre,
el documento ea que creu l'Arcaldia que
d' ells de les nobles cases de Boixadors,
tots pagaran en aquella llarga llista de
Graupera, Moneada, Cervera, Urgell, coses voluntàries i obligatòries.
Anglesola ,'.Ports de Rivelles, Guimerà,
Eu Julià diu que això s'acompanyarà
Rocafort, etcètera, etc.
junt amb la fulla del Registre de família
Penetrem per l'interior del Palau Reial
i un paperet d' avís que donaran e l s
ont no podem menys d'admirar tanta gran- agutzils als forasters quan arribin, i
desa i art, queüant-nos emocionats del
quins els mateixos reculliràn als tres
gust exquisit d' aquells reis catalans que'l
dies.
poblaren en I' antigor.
Et Sr. Barrachina: Todo esto està muy
Pugem després cap al dormitori princibien, pero se tendría deponer también que
pal en el primer pis, una sala inmensa que
el juego i el fraude están a la orden
agafa una ala d' edifici de 87 metres de del día.
llarg per lO'SO metres d' ample. Al costat
L' Arcalde procura convence! de que
mateix d' aquè^t, veiem el dormitori seno
està bé posur eu descobert lesljagues
cundari gaire bé de ia mateixa amplada
del
poble, perqué ells son els s¿us guarencare que més curi; distribuït pel mitg
dians,
pero que per altra part farà tOt
per unes arcades amb punta d'admetlla de
quant
pugui
per a la extinció d'aquets
construcció bastant original i atrevida.
mals.
Vist ja lo que 'n podriem dir planta baiEaPlariHS Robert demana algunes exxa i primer pis, descendim fins eis soterpücacioüH,
que lí són donades, i solicita
ranis formats únicament pels celler.
de.sprés
que
les dites fulles sien impreHi ha quatre cups poc més poc menys
ses
eti
català
i castellà a la vagada. ,
iguals ^d'una cabuda de mil cargues. Es
Él
Sindic
s
'
h i oposa perqué diu que
curiosa la distribució del vi que per mitjà
d'una canal de petir.s- anava dels cups a ¡es I' idioma oficial d' España ès éi castellà
botes, sens necessitat de traginar-lo a pès i els extrauoj-Hrs no ho podrien entètidref
si son .inglessos o francesos, (i el.s alede braços.
manys, home) (això ao fa de bon carlisI vist ja el celler, la nostra visita.se ès
ta
primer que cátalaaistft) i aleshores
finida. Soriim de! Monastir a les diíes de

també s' hauria de fer en aquestes lléngües, í al menys diu que sabran l'idioma
oficial d' Espanya que ès el castellà.
Eq Planas Robert diu que la seva proposició
tendeix a honorar la nostra llenA la Font de la Magnèsia, a un quart de
g
u
a
,
ademéis
que hi pod hàVer catalans
hora lluny del Monestir, ens espera un
que
no
entenguin
el castellà.
suculent àpat, quc'ns crospim en mitg de
En
Julià
deinana
qiie l;o deixin a la
entussiasme inmens. Tothom beu qui més
seva
discreció,
(i
per
no quedar m a l a de l'aigua regalada que'n brolla de la font.
meiit
amb
els
de
la
Diputació)
té frases
Tips ja de vianda i de riure, emprenem
de lloança per la llengua catalana, per
el camí de retorn cap a í'Espluga, passant
la llengua nostra.
>
ràn mateix del balneàri-hoteI« Villa EngraEl
Síndic
ratifica
dient
que
ell
n
a
ho :
eia» i dels formosos xalets que completen
ba
dií
amb
intenció,
sinó
per
éstaWiar
la delícia d' aquells recons paradissiacs,
gasto 4' una altra tirada. S' aprova Ío
altament satisfets d'una excursió que pèl
demanat per la Presidència.
mateix que'ns ha sigut instructiva i plaenta
Queda aprovat 1' extracte .dels acorts;
s e ' n s farà imborrable.
presos e n el segón trimestre per a sa
QASPAR VIRELLA
publicació e n el B. 0 .
Enterats queden ademes dels fallos
de la 0 . íl. de R. i de que I' Administraciò de Contribucions hà aprovat l'Apèndix d'Amirallament per rústeca de l'any
vinent.
la tarda agradablement ímpressionais i no
sens donar mercès al Sr- Argilaga per les
moltes atencions tingudes envers nosaltres.

Sessions de l'Âjaotameot

Es dona permís al President del Prado
Suburense per obrir un portal i uua
taquilla al carrer F. Gumà.

Ordinaria d e l I
La presideix l' Arcalde, assistint-hi
En Barrachina diu que per la vila hi
els dos Tinents, els Síndics i els senyors
ha cert rum-rum sobre les Cases BaraB a r r a c h i n a , R o c a , Planas Robert i
tes, que després de donar l'Ajuntament
Padrol.
els terrenys i apart de subvencions amb
S' aprova V acta de I* anterior.
accions, n o resulten are les cases baraS' acorda q u e la Comissió d' Atracció tes pels obrers; pregunta si aquets s a de Forasters comenci a organitzar els bien el què havien de pagar mesaíment,
festetjos que's celebraran per la vinenta ja fossin 30, 40, o 50 pessetes
Festa Major.
L'Arcalde diu què no ho sabien, 1 que
S e g o n s acord près en sessions passa- aquest assumpte està en vies desolucíó;
des, ía Presidència presenta a 1' aprova- q u e els terrenys cedits pel Municipi no
ció del Consistori lá cartilla Instruccio- són de la Companyia sinó regat als
nes al visitante, la qual conté u n preàm- obrers; que ei que aquèts hap de pagar
bul posant d e relleu les condicions de mesalment, es destina tot a F amortitla vila, edificis notables, artístics, de zació, perquè l'interès d e l capital emesbarjo, religiosos i d e m é s , que enclou; pleat p e r l a companyia j a l ' h » cobrat ;
s e g u e i x en les coses voluntàries en que aquesta del Govern de Madrid segons la^
el foraster no es farà el sort, per contri- Llei de Cases Barates, i que eís ocupants
buir a l e s necessitats de la vila, perquè d e i e s cases poden fer-les valorar per
no 's recauden prou ingressos, c o m són: facultatius a veure si se 'Is cobra més dé
pagar els serenos cada diiimeoge, ins- lo que en totalitat val. Dona la culpa de
criures en les llistes per a sufragar els que are resultin cares a temps passats

en que hi h a g u é oposició al fer-les, i
arejdiu que els materials de construccii
hau pujat; explica les gestions fetasea
aquest assumpte, que repeteix està eii
vi«s d' arreglo per la bona disposició de
r Empresa, que allargarà el plaço pera
que puguin pagaries, ja que cora són
esencialment treballadors els seus ocupants, és massa carregat el preu que are
surten; explicant que si resulten cares,
ès pel motiu que estan fetes amb totes
les condicions higièniques i moderoes,
repetint que a els obrers no se'ls cobrará
més de lo que costi la casa en sa totslitat, ja que per causes poderoses agenes
a la vo untat de la Companyia, Ajuntatnent i constructors, han resultat de més
preu del que 's pensaven.
En Barrachina demana que als obrers
s e ' l s instruexi en aquest sentit deque
han de pagar lo que surti mesalment i
no se 'Is digui que són 3 o 4 duros els
que pagaran, perquè després no 's ceguin i diguin que han sigut enganyats,
L' Arcalde diu que quan vingui el
píogecte de fer-ne més, com té de veair
at Consistori i les cases d' aquesta Companyia són fetes a base de la ^cessió de
terrenys, aleshores es pod fer més clar i
de la manera solicitada per En Barrachina.
El Síndic, també vol contestMr a
n' aquest regidor, començant que quan
eren minoria, (i ara què sou, sinó una
minoria. Síndic?) degut a l'abandon eo
que passats Ajuntaments tenien aquest
assumpte, ells proposaren fer-les i no se
els atengué, i q u e al ser are majoria
(minoria, home, o del contrari no sou
socialistes; és veritat : primer carlista.,.)
I' Ajuntament ha fet el que h a pogut; fa
referència a les gestions fetes per que
Companyia presentés plànols de cases
que no fossin cares; demana consti en
acta el sentiment de la Corporació pel
procedir de la Companyia en aquesta
informalitat de nó instruir als obrers
que pujarien més els preus que els que
digueren en ia seva conferència, i que
ells ja deurien saber per que les donareu
a preu fet, vol també un vot de mercès
per la Presidència per haver-se interessat promptáment per aquest assumpte.

En Planas Robert diu que no vol imputar lo dit per En Bosc sobre això, per
que ben clar proposà en 1916 que l'Hospital les fés en els terrenys sobrants de
la via pública i les llogués, no siéntaixò
aceptat, s e g u e i x manifestant que si les
cases han si <rut cares, els preus unitaris
que se han regit són els mateixos que
donaren 14 mesos enrera, i per lo tant
no tenen tès que veure els liltims exhorbitants augments, que han sigut amb
perjudici exclusiu dels contractistes de
obres i fusters; proposa que demà, segOEÍs la manera còm es resolgués l'assumpte i leseases les ocupessin rentistes
0 burgesos, se 'Is fassi pagar els terrenys, drets d' edificació i cloaques, per
, que no ès just se 'n beneficiïn els altres
que no siguin jornalers, en benefici dels^
quals es feu la llei de cases per a obrers^
Eo Julià diu qu' en aquest càs ell i eíi^
seus vetllaran per que això no sigui ^
per tots els medis legals i ilegals seb^^
oposarien. (Naturalmenl, com que ja^
son pràctics amb això de legalitats).
^
En Llansó intervé, no entenent-se dei
lo que parla.
co
c

En Planaií Robert li contesta qi
jue éí^
una observació que té dret a fer-la.
a.
^
En Julià diu qije queda contestada
idh ieico
lo que ha manifestat lo preguntat
jiat peri^
períS
En Planas.
Al Síndic sé li acudeix una grat
an ideia^
enfilant-se en que si En Planas Robert^
fe» la proposició a i' any 1916 quan ma-Q
naven els d'are, per què no la feia qu^ga
manaven els seus amics que eren tar"^
rancis que fins no volgueren pagar 13
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pessetes per -una llibres del Centre Obrer
í que això que are ha dit Eu Planas
devia ser un q%iU par a poguer-se d e fensar; repeteix lo que ha dit En Julià,
i de que no se han enganyats als obrers,
qne l'únic que hi ha ès iuformailïtat de
la Companyia, i lo demés són duptes i
núvols que volen posar-rse-hi.

P ffue 'Is nostres llegidors se facin
càrreg del valor cultural i d' actualitat
pe la matexa copiem a seguit els epígra»
fes dels capítols que conté:

«Declaracions prévies. — Els orígens
de la reforma. — El «Ensayo de Gramàtica» d' En Fabra. —«L' Avenç» adopta
les reformes. — tiñ curs de conferecies
En Font diu que quan es cridà als reformadores. —L' esperit de la reforobrers per les Cases Barates, se'ls digué ma. —El primer fracàs d e i a reforma.—
que^els/lie^p^is ^èf^çps||r|«nfe,q)>fí ao . KI»'Avenç» «mpresa e d i t o r i a l . ---El ee^*
haurien de pagar líoguer ni interessos,
nacle literari de «I,' Avenç».— Esterilique el cost de la casa he^yia de ^aldar-se tat de la reforma.—La reforma a l'Instidurant 20 anys, que el represeütant de
tut d' Estudis Catalans. —Còm triomfà
la Compaiiyia digué que Jes petites CQS- . la reforma al Institut.—.-EnP-rat d e i a
tarien unes 20 pessetes, i unes 30 id. les
Riba y les Normes. —La legimitat de les
grans, que els obrers no poden donajf-se Normes. —La força persuasiva y la coni per enganyats ni estafíttísvfúnícqàe
ercitiva.— Camins errats de la filologia.
hi hagué fou una lleugeresa o mal càlcul —Lfttqílçstió del «aínb». — La supressió
del representant de la Companyia o de la «y». —La qüestió d,e la «li» y d e j a
equivocació de la seva part, que degut «ch». —Eis pronoms «me» «te» «se». —
a la puja da materials i altres coses que La refprma del Diccionari.*—El.probleels treballadors hap fet fer d e m é s que
ina- de la doble «1». —El famós «itzar»'
110 eren als plànols. J e s cases han pujat —La gramàtica del català teòrich.—^Upa
més; i que ès just que els treballadors opinió de Fenelón. —El dialecte periopaguin el seu import^ repetint que mai
dístich.—La estética del llenguatge. —
això ès una estafada, i no poden donar- La bellesa de la llengua escrita. —Els
se per e n g a n y a t s 14 o 15 v e g a d e s , senya- resultats dé la refòrrnalí—El pervindre
lant que aquest assumpte s' a r r e g l a r à de la llengua. —Conclusió.—Post-scripallargant'el plaç d ' a ' i m o r t í t z à e i ó . ' '
túm.» Llegíula y no us doldrà.

Prop les dotz; queda restablerta
la comunicació telefònica, sospesa per
averies en la línia.
En el partit de Football entre els
clubs «Et Siglo» de Barcelona i «Sitges»,
que resulta no poc interessant i és arbitrat amb móltaljustícia per En Joan
Hill, triomfa el club local, per 2 goals a.
1 dels contraris.
*** Procedent de Santiago'de Cuba,
tenim el gust de saludar a l' amic Joan
Raihón Torres, soci de la important casa
comercial «P. Detrell yC.*», propietària
delgi establiments «L» Desea,dft».,J««La
Sucursal», d'aquella localitat.
Sigui benvingut a la mare patria.

i¿*'^ Cí*p al tart, observem que sobre
la teulada de la caseta del camp de FootBall, un bon nombre de joves de 13 a 1.5
anys fan correr les 48 de 1'auc».
Vès si HO estava bé posar-ho a la cartillaPdel veranejant, quan fins an aquestes altures ,s^a.tv\ha\

Patronato de ESCUELAS OBRERAS
Toniliola benéfica
DONATIUS R E B U T S :

Casa Jorba de Barcelona: Una artística
figura per à centre;
Joaquim Folch i senyora. Mitja dotzena
de vanos;
En sessió d' avuy s' ha donat compte
«.Bazar Comercial» de Barcelona: Una
dels següents fallos de la C. M. de R.,
capsa paper, sobres i targetes;
relatius a minyons d' aquesta vila:
Ilm. Sr. Bisbe d'aquesta Diòcesis: Dues
; Reemplaç devl914 : Antón Mirabent • escuiptúrés metall del Sagrat Cor i Sant
Josep;
Torrents, e:^ç|òs temporalment; R. M. de Barcelona: Dos quadres pais1915 : Victor Rossell Bonet i Jaume
satges, dues figures porcellana, una aguFuster Albareda, soldats;
lla de corbata í un rellotge pul-^era:
1916 : Josep Farreras Mirabent, a obJoan Rascompte S. en C de Barcelona:
'servaoió; "i Josep Creiàades Contreras,
Dues ampolles aigua de colonia:
exclòs temporalment;
,
, i Srta Cristina Parcerisas: Un bonic tapa
1917 : Salvador Serra Camps, e x c e p bandeja defil brodat.
tuat;
En Julià diu que aquest assunapte está Srta. Ramona Cots: Dos joiers vidre i
bastant aclarit.
1918 : Lliberat Cuatrecases Borrell íK ijiia cqleceió de vint postals;
S' ha rebut en nostra Redacció els
Pérez i Ripoll de Barcelona: Una herEn Pionas Robert dona mercès al Sín- següents llibres:
Salvador Sanahuja Matas, exceptuats.
mosa nina ricament vestida i una butaca
dic per considerar li condicions que no
De En A. de Rius Vidal, una colecció
de vímeis;
crèi» tenir, parla per lo del quile, i diu de comedies per a teatre d' infants; de
Srta. Carme Fígols: Una bonica biscjíque quan m a n a r e n els seus amics va fer
Com cal estar alerta, havem regirat
En J. Causadlas, la comedia en un acte
tere;
•
igual proposiciói tampoc va ser aceptada
«L' Oncle Ric»; un volum de les Poesies la taula d'anuncis dels baixos de la Casa
Prudència Bulló vda. Ferret: Un preciós
al igniil que q u a n governen els actuals;
Catalanes d' En Josep Robreño, editat de la Vila i hi trovem un «Edieete» que joc de coberts de plata;
que no creu que cap. com pany i a forasencare n i n g ú ha sentit pregonar, no
Rlimona Tallada de Bori: Un bonic íiI
per la casa Bonavia; i un exemplar del
tera vingui a q u í a don-ar els d u r o s a tres
'^e\ mohàdó estampat, un vano, una carpeta
llibre «Sang en rovell d' ou» d' En portant la nota de publicat ïficsat
pessetes, i q u e solsament feut una obra
pregoner i que porta la data del día 30 escriptori d'alta novetat, un|bibelt)t porcelF. Pérez Jorba.
lana, una bandeja fantasia, un centre per a
iotensament beuèfic-social a m b capitals
de Juny; en tal edicte es fa saver que
flors i un rescipient per a servir gel;
També
hem
rebut
el
quadern
de
la
de la vila se hauria pogut lograr el
aicabat el Padró Industrial d' aquest terCarme Robert Juncadella: Un magnifie
miracle de l'habitació popular verament «Lectura Popular» corresponent a la me, base p e r l a formació de la matricula gerro porcel·lana decorat;
present
setmana.
Moltes
mercès.
barats, ja que les companyies que 's
per a 1919, queda exposat al públic als
Leonor Zorzano Marsans: Dos gerrons
dediquen a aquest negoci tenen que
efectes de reclamació durant dèu dies; ; | e r s e s de gran Valor;
atendre a una pila de fçastos què es carpassat dit temps no en serà admesa cap. '**"'Srt#. Rosa'Mestre Hill: Un canesú enreguen sobre la construcció.
Cal que els|ndustrials estiguin alerta, caix per camisa i un joc de thè;
Manel Sabater, regidor de Barcelona:
per que el plaç acaba el vinent dijoàs,
Ell Julià li contesta dient-li lo mateix
Una explèndida imatge de la Verge Adoi no se 'ns digui que això és un descuit,
que al començament: que ells impedilorida,
puig al costat n'hi j a un altre que porta
rien que això es portés a cap.
Manel Monell: Mitja dotzena de ganivets
la firma del nunci.
El Síndic interrompent amb tò tnelode .plata.
DISSHPTB
dramàtic: I la classe obrera no ho volFrancisca Silva de Llopis: Un bonic
DimBCHHS
dria, ni ho consentiria i ho arrassaria
vano;
En la Capella del Santíssim Sagratot si arribés aquest càs, (y basta se ment, de l'Esglèsia Parroquial, aquest
Srtes. Salvadora i Quiteria Matas: Dos
Relacionat amb la visita qúe tempi
temblaría el firmamento'y se hundiría matí el Rvnt. Vicari En J»an Perramón,
enrera feu la Junta del «Sindicato Emi- bibelots de molt bon gust;
la esfera y el globo terráqueo).
uneix amb la benedicció nupcial als sor à» Cataluûa» sobte la construcció > ;|^ta. Maria Morera Riera: Dos vanos;
Ana Robert Coral: Un gerro de cristall;
8* entaula ún petit diàleg entre En benvolguts joves conveins En Pompei
de «Cases Barates», visita novament
Srtes.
Zubiboro: Una espongera i una
Planas Robert, Síndic i Julia, acabant-se Sanabra i Martí i Na Maria Almirall i
r Arcalde son President En J'i Ferrer
polvers;
aquest debat donant un val; d'autoriíGermà, el qual solicita els Salons ConRoca, havent-lostestrmoniats Eb Ramón
• Dolores Robert de Planas: Una hermosa
zfició a la Presidència par que continuí
Porta Garriga i En Josep Llurià Ay- sistorials per donar-hi una conferència,
pilota novetat^ un joc bandejas i un marc
en les gestidns començades, semprej no merich. Moltes felicitats.
i r apoi de 1' Arcaldia.
retrato;
obstant, amb la base de no perjudicar
El primer magistrado popular ha acce(Segueix altra llarga llista)
A les dèu del matí, sense que se
més els interessos municipals i conserdit a deixar els Salons, manifestant que
vaut-les a l'obgecte a que foren cons- sàpiguen lesjCáuses, han quedat ínter-' presidiria la cÒríferèúcia com a Àréftlde
rompudes les comunicacions telefònitruídes.
%^
pero sense intervenir en rés; i que si
ques de nostra vila a tot arreu, fent
En Padrol esxjueixa de que la clavevolen fer «Cases Barates, que les fassin;
crèurer que han estat averies de la
guera del quartel de Carabiners que desi que ells mateixos §' encarreguin de
línia.
boca eobre el mar té un saltant de dos
convidar als veins per a dit acte; (natu^\
Diada de Sant Pere: Festa Major, ralment, com no 1' inspira confiança, ;
metres, i en temps de>vent els veins reRecomanem és llegeixi ía ressenya de
ben les çpnseqijènqies de la mala olor; als veJÚS pobles de Sant Pere de Ribas i
que se arreglin; empro i» l'altra comla sçssió niunicipal d' aquesta setmana.
amb perill de la salut.
Barri de Mar de Vilanova i Geltrú.
panyia; terrenys, clavegueres, accions,
De bon matí, per mar arriben nom- carrers, etc.)
L' Arcalde .diu q u e j a ne havia parlat
Per Sant Jaume visitarà nostra vila el
Per visita que 'ns ha fet e l S r . Ferrer, notable «Orfeó Pompei», de Barcelona
al Capità, pero que are ho tornarà a fer, brosos estols de vilanovines, que alela,
grement recorren la vila, retornant cap
ens ha manifestat que féssim públic que que tan encertadament dirigeix nostre
jaque se ha demanat al Consistori..., i
tre
estimat compatrici et distingit Mtre. don
ai mitg dia al lloc de sortida.
la conferència es donarà a les onze del
se oixeca Usessin. .
Antón Català Vidat.
A la tarde, són múlts ets veins que em- mati del vinent d i u m e n g e |en el Saló de
prenen el camí de Sant Pere de Ribas a Sessions de la Casa de la Vila, anant a
càrreg del Rvnt. Mossèn Salvador Rapresenciar els festetjos.
es funerals per a 1' ànima de i' apreciada
món i del Sr. J. Termes. •
El Pabelló de Mar, que avui ha i n a u ;nyoreta Na Maria Pons Bofill, morta el
gurat la temporada estiuenca, es veu
rimer del corrent. Rebin els seus afligits
DlVB?ÍPt?BS
molt c o n c o r r e g u t ; tocanthl el sextet
vi, germans i demés familiars el testiloni deljnostre pèsam.
instrumental «Mozart».
En els trens que procedeixen de la
Si fos necessari fer 1' elogi del n ú m e capital de Catalunya, són en gran nomDlUfBBI^QH
bre les familles que arriben a passar la
ro 13 de la reputada revista
Catalana,
En el Pabelló de Mar demà vespre
t Aquest mati és conduit al Cemen- temporada estitienca.
n' hi hauria prou ab dir qu'és extraordidonarà un escullit concert el sextet msnari (64 planes, 35 céntims| í q ú é conté tiri el cadavre del henvolgut.conveí En
Bamjart ¿e Sitges* tots quants arri- trümf-ntal «Mozart».
íntegra la importaíitíssima conferencia Ramón Fusté Pascual, mort air a la edat
bin a la vila per passar la temporada,
els hi dona sa "més coral b e n v i n g u d a ,
Contra la reforma lingüistica de R. Mi- de 70 anys, i a quina desconsolada esMARIA PILAR : masage facial : Véase
anuncio en el próximo número.
desitjant-los-hi que els hi resulti forca
quel i Planas, desenrotllada a l'Atenéu posa, fills i demés familiars transmetem
San
Pablo,
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agradosa
sa
estada
en
ella.
la
expressió
del
nostre
pèsàm.
Barcelonés.
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Per al desenrotllo ràpid i màxim de les clavelleres i evitar r inconvenient del fem,
que tant en els jardins com én les habitacions resulta antihigiènic, es recomana el
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En una setmana n'hi ha prou per a conèixe'ls resultats

Fabricant I M . M A G R i f i A i Tarragona
Per a preus i detalls : J O A Q U I M IMBURO: Major. 16: SITGES
#
Demani's : Sofres, sofrins i precipitats; i Sulfat de coure 98-99
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Dr. M. Farrán
Cirurjiá-Dentista
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ùmisas, Gorhatas, locadors
y lots els aitides pertanyents al rara
La Camisería que ven més barit*
Especialitat en camisas á mida
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Per ais encàrregs podeu dirigir-vos
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