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ANY I Llagostera, 16 de Octubre de 1910 Niïm. 11 
^^daedó y Administració; Carrer de la Victoria núm. 1 

Xa fes fa popular c 
• ' ' ' • . • . ' ^ • 

\ ; Aigua, despit y jòya 
La nostre esperada festa p6ra celebrar 

V acte de la benedicció de la bandera .del 
sometent d* aquesta vila n' era arribada. 

Una inteligehta coniisió ~ formada per 
' actius y.voluntariososmelmibres del Cos ar
mat sortia airosa de sa tasca desafiant el 
corch de la critica que te tota obra noble 
qüe suí-t de la rutina y vulgaritat. 

Mes, detallem la festa. . , V ' ' 
El dia 8 el poble de Llagostera estabà 

preparat pera rebrà 'b els brassos oberts 
als soldats del Regiment d'Assia que han 
d' efectuar en éllles escoles pràctiques. 

Pel mati arribà '1 carro' d' Administra
ció portant varis utensilis, per la vila era 
esperada ab ànsia la batallada que éra la 
senyal convinguda pera anar a la carrete-
ra'a fer una brillant acuUida a les tropes, 
siguent el preludi de la Festa. 

Mes, que passà? Encara no ho sabem alj 
certesa puigels.rumors son contradictoris, 
de tots modos el carro d' Administració p^r 
ordre superior emprenia la retirada vers el 
punt de sortida, cosa que' produí un mal 
efecte extraordinari. 
' El despit 6undeix per la vila al saberse 
que un dels seus vehins es multiplicava per 
Girona pera restar gent a la festa, fent de 
(faceta trapacera dient que a Llagostera una 

: epidèmia de yerola y tifus infectava la po-
"blació. -

Aquest procedir que es sols patrimoni 
de les animes febles y covardes sòls niereix 
déspreci. / • 

Però I9 mes sensible es que fou secun
dat en sa baixa campanya per alguns fills 
de la vila. 

Sempre hi haurà desgraciats en el mon. 
Quina vergonya. 
Mes deixem això -que si no 'ris causés 

llàstima "ns faria fastich y pasém a la festa. 
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A la revetlla tot restava silenciós. 
Arriba '1 dia 9 dia de joya pera tots éls . 

fills aimats del terreny de llurs amors.' 
El silenci continuava. L' alegre diana 

y els morterets atronant 1' espay no 's no
taven pàs: 

, El Programa no 's cumplía. , 
Les cares llargues y mustiues dels ve-. 

hins que preveien el fracàs de llur festa 
era b,en notòria. 

Però encara restava una esperansa. 
L'incansable Comisió era a Girona. 
Per fi se sent el xiulet del tren de les 8. 
Els cors de la gran gentada que envol

ta r estació batega per lo inconegut. 
Cuan arriba la Comisió acompanyada 

de la banda def Regiment d' Assia y assi y 
alli es veu la roijó de les barretines. Son 
els. braus sometents de Quart y Llambilles 
que acudeixen a honrar la festa de llurs 
companys d'armes. 

El cel encapotat fins llavors ens do
na les primeras gotes. 

Els clarins dels sometents resonen com 
veus illades. 

Mes rom de promte la marxa atronant 
r espay un brillant pas doble per la musica 
militar que 'ns fa bategar els cors ab entu
siasme y desfent el pessimisme sonriérai a 
r esperansa. , 

,. L' arribada de gran munió de forasters 
fa que '1 poble comensi a mourers mentre 
r aigua queya a semalades. Arriba '1 tren 

' de les 10 baixen les autoritats. EI governa
dor D. Frederich Schwartz,-el jpresident 
de r Audiència Sr. López Quintana, el Doc
tor Llor vicari general ab delegació del Sr. 
Bisbe, el senyor Marqués de Camps vocal 
dels sometens, D. Manuel Diezquefe de la 
Comandància de la guardià civil, el co-
mandlant Sr. Billon auxiliar dels sometens 
de la provincià y d'altres de menys catego
ria que'Is acompanyaven.. 

També baixaren els,sometens de Girona 
y Amer ab llurs banderes,,y molt forasters. 

. Acompanyats per una comisió de nostre 
ajuntament la comitiva oficial emprèn la 
ràarxa vers la. Casa Comunal rodejats per 
una part del poble y a pluja batent. 

• Un altra comisió ab dos potents automo-, 
vils fou a esperar a la estació de Caldas de 
Malavella al capità general de Catalunya 
D. Valerià Weyler. " 

Tothom esperaba a la plassa del Castell 
Arribà per fi'l primer automóyil bai

xant d' ell el marques de Tenerife ab sos 
ajudan^-í, tot seguit arriba 1' altre ab el co
mandant general de sometens Sr. García 
Villanueva seguit del marques de Oliver 
son ajudant de camp. en aquell moment 
arri baba també un lluit cotxe ab los pa
drins. : , 

En aquells moments 1' aigua; queya a 
cascata desfeta, empro la gentada omple-
naba la plassa de gom a gom. 

Unides totes les autoritats s'en pugen a 
la Casa de la Vila dintre el Saló de Sesións 
ahont el sup-cabo-y inteligent metje senyor-
Moret saludà 'n nom del poble 'Is arrivats. 
Li contesta ab un sentit parlament el gene
ral Weyler. 

Desde les oberturas laterals del Saló 's 
divisaba el Prat de la Torra punt destinat 
pera la* celebració del acta de la benedic
ció de la bandera. Desde aquella alsaria 
's notava molt be qi e tota la banda del im
provisat altar estaba materialment inunda
da d' aigua fent imposible la ceremonia en 
aquell lloch. 

No paraba de ploure a mars y del car
rers baixaba í' aygua a riarada desfeta mes 
per això la gent endiumenjada seguia ab 
interès tot' cuant se feya. 

Desprès d'una petita consulta de les 
autoritats s' acordà que 1' acta de le bene-' 
dicció 's celebrés a 1' iglesia parroquial. Al 
saberse aital resolució el temple 's veigé in-

, vadit d' una munió inmensa veientse impo
tents els agutzils, serenes y una ronda de 
sometents pera contenir aquella allau hu
mana que pera curiosejar y estar a, sopluij 
omplenaba r ample nau. 

El vicari general digué la missa. 
Al aixecar Deu fou un moment soleníne, 

la gran gentada's prosternaba al alsarse 
r Hòstia Santa mentres les cornetes junt 
ab la música militar rompien ab la Marxa 
Real. 
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, Al acabar la missa 'a procedí a la bene
dicció de la bandera, artística senyera que 
'Is vehins fan ofrena'1 cos de Soraeten. 
'• Foren padrins D.* Maria de Ferrer d!e 

Casanovas y D. Martí Montaner Corés, re
presentant per D. Miquel Vingut. " 

Després de 1' acte el Vicari General féu 
~' una sentida plàtica recordant el valor íie-

rf • • • 

róich déls Sometents en anys pasd'ats. 
A l ' eixida de l'Iglesia s'espargí la 

gent per fondas y hostals emplenanto tot. 
Els Sometents ocuparen 1' espayosa Sa

la Basset ahónt se servi un àpat de 120 cu-
verts y en el gran Saló Teatre del Casino 
Llagosterench un banquet d' autoritats si-
guent d'uns 160 convidats. _ 

La taula;com es de suposar «ístava es
plèndidament servida y siguent 1' invita
ció personal. 

Presidia el General Weyier tinguent a 
son costat la padrina D.' Maria de Ferrer 
de Casanovas. Ocupaven la taula presiden
cial les senyores D.* Antònia Coris Vda. 
de Montaner, D.* Paulina Castelló de los 
Aires de Coris, D." Jovita Vingut y la Mar
quesa de Camps y el senyors. Gobernatior 
de la provincià, President de 1' Audiència, 
Vicari General, Marqués de Camps el se
nyor Firmo de Casanovas, 1' Alcalda y el 
Rector del poble. . > . v 

Al destaparse el xampany inicià el brin
dis el Marqués dé Canfps en el que segui
ren el Sr. Moret, el Governador Sr. Sliwa;rtz 
qu' estigué eloq^üent al recordar las gestes 
dels héroes del Bruch, el Sr. Rissech, el Sr. 
Vingut y finalment el general Weyier, 
agrahint les atencions que les dispensaven 
y después de donar sabis consells a s Some
tents acaba, ab un crit de i Viva; Espanya! 

*que fóu contestat ab entussiasme per tots 
els comensals. Acte seguit s' encaminà la 
comitiva a 1' estació y en ella el general 
Weyier fou despedit als acorts de la Marxà 
Real. ; . '•:,•[ 

• \ Res mes, sols direm que Llagostera re-
..cordarà sempre mes la diada del 9 d' Octu

bre de 1910. ' ' 
^ UN QUE HI ERA; 

A mon amor 
Te recordes, estimada, 
d'aquelldía benhaurat 
que vàrem passar la tarde " 
ben entera, de costat? 

Tii cosías y'm miriabes, 
jo't miraba embadalit !. 
y verraelleta 't tornabas -
si 't miraba fit à fit. 

ÍQUÓ vàrem quedar parats 
quant ta mare 's presentà... 
fins no sé si aquells retrats 
me van càurer de la mà. . 

iQué bonica aquella tarde! ' 
tres hores enrahonant, 
iqué felí8 va ser aymada 
aquell que t' estima tant. 

Qué depressa van passar 
aquells ratos benvolguts 
jo 't prometo que 'ra semblà 
que sols feya cing minuts. 

TAP. . 
' • * 

Hipnotisme 

' • • > , - , • • ; ' • • • • • ' 

No hi ha. ningú que no hagi sentit par
lar, unas voltas ab cert aire d'incredulitat 
y altres ab masses-creencias, de l'hipnotis-
me, degut induptablement a 1' ignorància 
per part dels uns, y à la mala fé per part 
dels altres. 

L'hipnotisme es un fet real y cert de 
modb qu' estan en un error complert, tots 
els que creuen qu' es una falornia o una 
colecció de cuentos per passar el rato; però 
si això es cert, no ho es nienys que certs 
individuos ne fan una propaganda ignomi
niosa publicant fets que no han sigut ni se
ran may, o volguent explicar ab aquesta 
base altres fenòmens que res hi tenen que 
veure; ab individuos profesionals o que uti-
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, lisari aquest medi per guanyàrse Ja vida 
deu anarshi ab molt cuidado per no ser en
ganyats, tinguent per fets hipnòtics lo que 
no BÓn més qu' hàbils jocs de mans o tram- -
pes més o menys ben presentades.'; 

Dintre els fenòmens d' hipnotismè podçn" 
considerarse els que s' efectúan èn un in-
divíduo per si mateix"y els que s': efectúan -, 
per mediació d' una perspna extranya; tots 
ells poden considerarse produïts per un es- • 
tat anormal de,somni hipnòtic, i 

Aquest somni no crech que pugui pro-
duirse sens el consentiment exprés de la 
persona hipnotisada y no tots els indivíduos 
estan en iguals condicions per posarse en 
aquest estat donhcs aquestos varían moltís--
eim ab la naturailesa particular de cada hú, 
yes tan o mes fàcil d' assolirlo cüanta mes 
costura se te de realisarlo, siguent molt dï̂  
fícil de pòrtarlo a cap per primera vegada, 
sens molta habilitat per part del hipnotisa-
dor y bona disposició per part del hipnoti-
sat. , -

Son molts els casos que s' explican d' 
hipnotismè y que jo no m' entretindré en 
explicar, primer perquè fora inacabable y 
després perquè no poguentlos exposar ab 
tots els detalls, tal volta contribuirían a 
aumenta,r las creencias supersticiosas e in-
fundadas que sobre aquest piint se tenen. 

Entre 'Is fets de somni hipnòtic pròduíts 
en r individuo per si mateix, pot conside
rarse com a mes important y mes' univer
salment conegut el que s' efectua per la 
sencilla operació de mirar durant un bón 
rato y ab gran atenció un objecte brillant 
cònsevol; he sentit explicar d' indivíduos 
qu' han arribat al estat de somni hipnòtic 
mirant ab forta atenció un objecte de cris
tall colocat dintre un calaix, tinguent 
aquest obert pocs centímetres y 1' habita
ció ab poca llum; al arribar a n'aquest estat 
pot dirse que 1' individuo pert la cohcien-
cia de si mateix y de tot quant lo rodeja, 
presentantse ordinàriament à sa imaginació 
grupus d'ideyes que moltes vegades se rea-
lisan posteriorment al somni hipnòtic; 
aquest fenomen omlts 1' atribueixen a una 
espècie de presciencia que a mon entendre 

es completament absurda, poguentseexpli- • 
car casi tots aquets casos, felacionàntlosab 
fets ocorreguts anteriorment y dels que nó . 
s'habia'fet càrrec l'individuo en cuestió, 

. però que una voltà recordats en el somni . 
hipnóticypreDentarselshi després en la rea
litat, creu que son consecuehcia de les 
ideyes tingudes durant el seu estat anor- , 
mal, 'sigutnt tot al revés, ja que precisa-' 

I ment aquestes ideyas son les cònsecuen-
ciàs dels fets anteriors. ^ ^ • , ' ; ? 

Per exemple: tenim un individuo que •; 
acostuma a passejarse forsa y "per lo tant 

- en un curt temps se fixan en sa imaginació " 
les ideyas de moltes persones, es natural 
que moltes d'aquestas una vegada vistas 
ja no les fècordaríi, doncs tot lo qu'. el ro
deja les hi esborra de la memòria; perp 
aquest individuo entra després en somni 
hipnòtic, y trovantse allavors completa
ment independent del agents exteriors, 1' 
imaginació li reprodueix 1' imatje d' una 
de tantas persones qu' ell creu no haver 
vist may; y si al sortir al carrer després 
del seu estat anormal, dona la casualitat 
de trovar aquell indivíduOj creu qu' això 
es degut al seu estat anterior, lo qu' es 
completament fals, tota vegada que si du
rant la seva hipnosis va veure al tal indi
viduo es perquè la memòria ne tenia una ' 
imatje de la qu' ell no s' había donat comp-

• t e . ' ' ' ' 

Vaig sentir una volta, en una conferen
cia donada per persona dé molta-autoritat 
en aquesta matèria, qu'existia una tribu de 
indigeiías índios, qu' al trobarse molt 

fatigats, s' entregaban aun estat hipnòtic ' 
dels explicats y al despertar del seu somni 
se trobaven completainent restablerts de 
llurs forses. • ' 

En r article vinent parlaré del hipno
tismè portat a cap per una segona persona 
y exposaré una de tantas hipòtesis, jo crec 
la mes racional, de las que s' han proposat 

. per explicar aquets fets. 
; P. V. LL.' 

(Continuat'à). •' ,• ' . 
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Uriàvisita 
—Pum, pum? 

• ; ; , .-—Qu' hi ha? 
; —No es aquí à cal CHANTECLER, 

. ;peri6dích carcamal, 
•; . que no es ripgre ni vert? 
' • 7—La gràcia, si 's pot saber? 
r —^Soch l'Amparo batxillera 
' y vinch per ferlos mal bé 
;. sinp torneu endarrera 
. lo del número passat. ^ , 

Hont s'es vist, ferme firmar 
: lo que no he presentat 

y sens ser metje, receptar 
. - bestieses. Y d'aixó dels amoríos, 

no me 'n cuido, ^ho has sentit? , 
y aix6 que diu d'armar líos 
déu ser algun mal agrahit 
que culpa, sens cap reparo,' 
y ab tota mala intenció, 
& la batxillero Amparo 
y à n'aquell senyor tant bó. 
Si de lo dit no 's retracteu, 
los clavaré un cop de Uenga 
(que fa més mal que mes urpes) 

6 'Is hi declaro la guerra. 
—Sosseguis, per Sant Benet, 

. calmis, senyoreta Amparo 
que si la sent el senyoret . 

6 la kíbila |mecatxo! 
això serà pitjor que Troya 

- y dintre de pochs moments 

no quedaria una noya 
sens passar per vostres dents. 

Y al carrer la vaig tirar 
com aquell qu'hi tira un gos, 

. pro 'm penso que 's venjarà 
. de nosaltres redactors. 

Dirà '1 qu' es y el que no es, 
dirà enganys dirà mentides, * 

dita que busquem faldilles 
• per passarhi unra to bó, • 

que dels licors y champagnes 
tenim mal de pahidor; 
pro 'Is lectors no 'n faran cas 
perquè'saben la vritat 

' y al últim, quant darà un pas, 
. ja li serà criticat. Un Llagosterench. 

ímprésionsd^una excursió ,! 

Trobantnosà Barcelona ab mon company 
' de viatje en Joseph Zaliiia, 'alguns amichs ens 

oferiren pendrer part à una excursió y pos-
sehint en Zaiifia qualitats inapreciables per 
excursionista, aixís fou que acullida per ell ab 
entussiasme l'idea de donar un cop d'ull à va-
rias poblacions, determinarem tots junts em-
pendrer el viatje el dia següent. . 

Sortirem de Barcelona en un tren à las cinc 
y minuts de la matinada qu' es portà à Lleida 
en menos d' una hora. Després de descansar un 
poch de las fatigas del viatje recorreguérem 
ràpidament els carrers d'aquella ciutat, ,fent 
mes pausa ab lo mes digne de menció, com es: 
riu Segre, Catedral; Teatre; Jardins Camps 
Elíseos, fàbricas d'oli, carrer Major notable per 
trobarse en ell els principals establiments de la 
ciutat, siguent aqueix carrer el paseig d'els , 
Lleidans. Posseheix Lleida varias societats re-
creativas representantse en algunas d' ellas, 
funcions de teatre, y com que «Za Paloma-» 

(societat titulada baix aqueix nom) feient fun
ció, asistirem à ella, siguent la concurrència 
numerosísima, principalment de senyoretas, la 
majoria d'ellas molt simpàticas, per això crech 
qLe s'en diu iLa Palomar. 

Pochs moments descansarem aquella nit, 
encarregant à la fonda per la nit següent els 
mateixos quartos que dormirem; puig à la sor
tida del sol prenguérem el tren en direcció à 
Monzón. Nostie company el Sr. Hauhmmat, 
director del canal, esprit cuitissim, no sols per 
1' estudi de les ciències que necesita conèixer 
pera la tècnica de son ofici, sinó també per ses 
aficions literàries ab que s' esbargeix en les 
interminables vetllades de l'hivern, patriota 
sincer, home de societat, que viatja y visita 'Is 
gi ans centres, y al mateix temps es home de 
familia, completament felís en la companya de 
sa encantadora esposa, ja ens esperaba, oferint-
se per fernos de guia, lo que nosaltres acepta-
rem ab molt gust. 

El canal dista de la població pròximament 

una hora y siguent el Sr. Ha^ihmmat home de 

molta experiència y pràctica, ens donà moltas 

explicacions d' els canals de regadiu, ptan de 
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estudi y parts de que consta un sistema com
plert de regadius, resumintlos dit senyor en 
una memòria publicada titulada «Los cana-
les de ríegQ», baix la forma següent: 

«I.° Presa y toma de las aguas. 2." Canal 
principal de conducción y alimentación. 3.° 
Canales secundaries 6 de derivación. 4,° Ace-
quias y brazales de distribucióh. 5 ° Canales y 
almenaras de desagüe, y 6." Azarves 6 escurre-
deros de aguas sobrahtes. 

Digne de nostre atenció fou el sifó situat en 
el riu Losa y ' I s Aqüeductos; verdaderas obras 
monumentals, en fi; un dia molt deliciós per 
nosaltres y una volta haguérem recorregut un 
poch la població, notable per haber tingut sa 
morada els Reys d 'Aragó, ens despedirem 
cordialment del Sr. Hauhmmat, arribant & . 
Lleida í. la una de la nit. 

Completada la tasca en Lleida, emprengué
rem el camí per Valencià ahont hi pasarem 
breus moments, arribant per la nit del tercer 
dia esclafats del viatje i Tortosa. 

Siguent mon amich en Joseph Zaliíia gran 
aymant de la agricultura y ab la coincidència 
d' haver nascut i Tortosa y ser la residència 
habitual de sos pares determinarem pasar lo 
quart y quint dia de viatje en dita vila. La casa 
d' els pares d' en Zaiina se troba situada pròxi
mament S. una hora y mitja de la vila, molt pa-
rescuda per son aspecte i les moltes de Suissa, 
l'interior de tot el confort y '1 decorat d* un'a 
casa de ciutat, se íí. en ella; vida de societat, 
reunintse periòdicament varias familias y com 
que la distancia de la casa à la població, se sal
va en pochs moments donat & la bona carrete
ra, fou la causa de que menys ,el moment de 
menjar, tot 1'altre temps el pasarem recorre-

guent Toitosa y sos voltants. 
: r •• . • • • • • , , . • i •• 

Grat recor guardarem sempre més de. la 
visita (̂ ue fereni al Observatori del Ebro diri
git pel pare Cicera, ahònt tinguérem ocassió 
de conèixer alguns d' aquets senyors qu' es dè-
dican especialment í les ciències, com aixís ho 
comprobaren extraient devant nosaltres una 
fotografia del sol y altres coses difícils d' enu
merar. La sala de Química que poseiexen es 
digne de visitarse,pu'g allí s'hi troban tota clase 
d' aparelles, fentsi ab ells els experiments mes 
complicats, puguent competir ab els millors la

boratoris químichs del extranjer, y aixís segui
dament en tot el demés, y una volta satisfets 
de s' expléndida acullida ens despedirem do-
nantlishi un milió de gràcies, per visitar tot se
guit els tallers del senyor Salvatella, 1 " 

Els tallers del senyor Salvatella encara que 
montats en petita escala son dignes de menció,* 
no sols perquè dit senyor es molt entès en son 
ram sinó taulbé per ser ell 1' invento y cons-
tructó d' els aparells per la elaboració d' olis, 
de que ja tanta fama teiíent en la major part -
d' Europa, com son: la deshuesadora, tritura
dora y remoladora; siguent aquets aparells ala- • 
bats d' homes entesos en aqueix ram y usats 
en molta part d' Espanya y extranjer. 

Després de visitar lo dit, junt ab el canal 
del Ebro y moltes altres coses, ens retirarem 
à casa de mon amich Zalifia per empendrer 
1' endemí lo camí pera Villafranca de Panadés 
y una volta haguérem sopat ens reunirem - tots 
baix un emparrat situat prop & lo jardí de la 
casa,el pare d'en Zalifia comencí enrahonar d' 
agricultura dient: 

«Els agricultors lo viure en el camp, es viu
re en el desterro, en 1' isolament, sufrir pena
litats sens nombre y dificultats insoportables, . 
mes nosaltres ens passa lo contrari, estem con
tents y segurament si la majoria d' els agricul
tors trevallesin la terra com nosaltres no pasa- " 
ria res dVaixó». 

Motius de sobra te '1 pare d' en Zalifia pe
ra sentirsé satisfet puig resplandeix en ell un 
sencer amor al otcii que practica, una confian-
sa serena en si mateix pera vèncer les dificul
tats que forsosament, han de presentarse en la 
obra de producció, la satisfacció interior que ,. 
prové del èxit, sanció suprema de tot acte hu-^ 
m& y això també s' esplíca puig 1' impresió'!; 
que deixan els camps de sa propietat es la d' * 
un aprofitament complert de la terra", res dé í; 
marges ni bores abandonades,'la mateixa llim-' 
piesa y netedat que resplandeix en els carrers, 
mes nets se nota en els trevalls del camp, les 
estables estín ben airejades, ab els llits reno
vats cada vegada que surt el bestiar, , resultant 
absolutament criadores, alguns d' els trevalls . 
del camp se fan en maquinaria; tenint ademéS; 
la circunstancia de poguer regar un bon tros 
de terra y aixís com certs agricultors troban la 



Chanteder 

terra cansada extraientne pocs profits, la pro

pietat de mon amich adquireix tots els anys 

llur desenrrotllo. , . 

Després de despedirnos afectuosament dels 
pares d' en Zalina prenguérem bitllet pera Vi
llafranca, pochs moments estiguérem en dita 
població;"solament.el temps precís pera fernos 
càrrech de son moviment y visitar I Estació 
Enológica, ahont si fan estudis complerts en tct 
lo que té relació ab el vins y una volta feta la 
feina y cansats de tants días de viatje y poch 
dormir, arrivarem í Barcelona ja de tosch ab 
la convicció de descansar un poch de las fati-
gas del viatje; mes en lloch d' anar à dormir, 
tots junts férem un bon sopar, completant les 
delícies de 1* excursió ab una funció de teatre 
ahont ens quedarem adormit^ cuasi tots fora 
. d ' un que vetllava. . 

Per fi, fou una excursió deliciosa y ja que 
I' amich Zalifia m' escriu que m' espera, li 
donch la segurat'qu' el visitaré junt ab- una 
senyora, el dia de mon... casament. 

MINGUET. 

f» I illii |iBBi^—geamiiiiiifii.]." " ii — . . — — ^ M - ; — 1 1 . .. i i . i - ^ . B Í 

Noves 
La companyia que dirigeix el Sr. Victorià 

Benedicto esti actuant ab èxit en el Teatre 
d' aquesta vila. 

* * 

\ ' Per ordre de la Direcció general de Co

rreus de fetxa primer 'del corrent, ha quedat 

^autorisada aquesta Estafeta, per la vendd de 

sellos y tarjetas postals. 

.' ' Celebrem la millora. ' ' ' . • 

^*** 

El dissapte'día 8 del corrent,- contragué 

matrimoni, nostre amich y consoci en-Mario 

Companyó, ab la distingida senyoreta na Mer

cè Balmaüa.' Desitjém à la jove parella una in-

interminable lluna de mel: 

El passat diumenge degut i 1' aiguat que 
caigué, tingué que sospendres el concurs de tir 
que tindrà lloch avuy (si '1 temps ho permet) 
S 1' arrivada del tren correu en que hi vindran 
algúrís sometents dels pobles vehins. 

Corn ja s' anuncií serín premiats els mi
llors tirado.rs. Reconeixem que actes com 
aquestos s' hauríçn de fer ab més Irecuencia ja 
que una part d' aquest institut armat li convé 
en gran manera 1' excerçisi de fogueix. 

-•355*-^gMS^SS*-»8}iÇ+-^!8«- >^S^-*38^-»ÍK8*^ 

Bequerrades 
Concélls à nosaltres, volen donarnos.els 

Chanteclaires, ja m' esti bé; deya un indivlduo 
del Sometent, però millor hagués sigut que en 
lloch d' això, 'ns haguesin mandat algun durot 

per poguer saborejar dos dits del espumós 
Champagne: Quç per ventura no som del So
metent, igualment que 'Is capitostc 

Tens rahó noy, però no 't val; li respongué 
un vellot que cóm ell, mastegava.... els menjars -
del Banquete-popular. 

*** 

Ara que parlo del Sometent, recordo qué, 
durant los dias que estigué exposada llur Ban
dera, un bon home, per desgracia queco, llegia, 
pa.... pau..., pa.... pa., u en el mateix moment 
en que arrivaven una mare, ab son, fillet, el, 
cual al sentir'aquestes sílabas, escapí tant de-
pressa com li permetian ses tendres cames.- • ''[ 

No hi ha dupte de que els papaus son el 
terror de les criatures. 

*** 

D' un diari de Girona copiem lo siguem: 
ï^no que no se avjene o n el òoò y se mata. 

—Anoche se suicidó Modesto Durin. 
Padecia de avariosis. -^ 

Deja dicho quese^mata . porqué no -t iene." 

valor oara sòmeterse al tratamiento del 6o6.— 
P T lo vist el tal Duran resultí, no una cu^' 

ra, biió una víctima del sim'piítich 6o6. 

* * • 

^ ^ · 



Chantecler 

Ahont travallas ara, dius? 
A la farinera „del '.Senyoret, però noy-los 

tiempos estan malos-y si vols cobrar ha de ser 
ab grana.... y encara gracias. 

£1 cantador de pelíciíles de nostre' cine se _ 
'Is ha agafades én fer la explicación en castelli' 
ab el pretext de serií més iícíl la ^armonioia 
que,'l catal5. ^ 'n donà probes, dç>nps després, 
de moltes municipala^es digué que déka poni-
do cl mantó sobre hs kotnbrosy^ St. Pepito, 
cré ime: agafa '1 catal5 que 'n sortiràs ,millor, 
home. , ' 

No}/.—Ave Maria... 
Pater.—Sens pecat fóu concebuda. 
Noy —El Sr. Smo 'm fa venir perquè m, 

instrueixi, ,„* 
Pater.—T' has equivocat, noy, la ense-

-nyansa gratis la don 1' Ajuntament, í n' aquí 's 
\paga. • 

Noy.—lOhl El pare m** ha dit que ja paga
ria ell. ,v 

Píi/ír.—Ess'ent aixís, ingredere in regnüm 
D e i . ,. . • • •• ''-^ 

' " • * . 

* 

Si volguéssim. íer" cas de les baldragades 
del Senyoret, cada nombre Ii hauríam de dedi
car una columna; pro com que li donaríem una 
importància inmerescuda callarem. |Per tot te 
deixo! ^ • 

#** 

iAy, avia:,Qué estís de filis, sembrant en 
lo rostoll,'^no veus que ja tothom està desmp-
ralisat, fora tú? -y 

L·lisó de català 
• I i -^ II i .." .. . I - . . . - . ^ > V * I * 

MonBs d0 parlBulosm—Analogia 

, -El? sersiàel tn(Jii.j6ón <de tres menes: có-
ses,'accions ,Y maí^'í^ATii hauran, donchs, 
tres menes de paraules^Jes de les coses, 
nóras; les de les accions, vetp'k\ les de les re
lacions ̂  partícules. Ĵ 

Hi han al món miltdiverses coses: hóntes^ 

Jlibres, àngels, mótt, ancélls, estimació, etc. 
Aquéts mots son noms. , , ' 

Les coses fan quelcom. L' 'hòm.Qparla, 
treballa, camina, pensa, séu, dorm L' aucell 

' vola, canta, menja, mira. J^a rósayà olor, se be
lluga, creix. L' or pesa, grogueja. Totes les 
coses tenen operació&s, accions; totes fatt^ 

. quelcóní. Els mots "ab que nomenem les 
accions són z<^rps. ' - . ' 

Les coses estan relacibüades: el pare "-
el fill; el llibre sobre la taula; el Joan^ la 

""Mercè. Les accions també estén relaciona
des: estudiar/í^íz savér; sortiré «vul l ; par-

:\ope}qué'm convé. Els mots que indiquen. • 
' relacions son partícules. ' ; " • 

'Distingeix entre ser y cosa. Tot lo del 
món pòn sers ó éssers. Lo que no és ser no / 

' és rés. Perol no tot lo "'del món sÒn coses. --' 
Les accions y , l ^ relacions, que són sers— . 
perquè són qu^cóm—no són coses, encara^^' 
que 's fonamentin en les coses y estiguia' -
en elles. 

Ganivet és ser y cosa. Tallar és ser, pe
rò no cosa, sinó acció. Ab (que denota com"̂  

• •* • • ' ' • ' ' • > j J ' ' ' ' - ' / . I • ' • • ' ' • \ -I 

panyíaó instrument, «vaig ab la mare») és 
sér,'pero no çòsa ni acció, sinó relació. Al 
dir «tallo ab ganivet» hi han, dónchs,.trés 
sers. El primer^ sei-acció; el segon,,ser-re-
lació»; el tercer, ser-cósa. Per to tant, són, 

, respectivament, vérp',partícula y nóm, __l 

4 *. ' 

.CORRESPONDÈNCIA. *" 
Robles. - De veit no n' hi volem pas pobar '" *̂  

'*• en aque-íinombre *« ' .. , - ^ •• 
, GrtSfl;«<íffl̂ .—Alió de tant buscai el'cos es» % 

' .̂̂ no irobarlo, segons,^om s* ho agafés la Sem- ^ ' 
^ bra'ms picaria'I pmyol. , ^ 

Heri ei o —AqueHes cui lositàts son poch cu-- ' / 
rioses. r ' '-; ''•'•/"- ' . ' 'v, 

Tap.—Vostè ho déu ésser de vei.^- -, ''ví" . ^ '̂ , - , 
'^^ Çamilo—Vo^ié és molt pI.1tlch;^lés mateí- ï \ 

' , '^^ws llaunes cl^va à les noyes. ^ . - , «- ,̂  >̂ 
-"^l'·í'^ ^*'*'·~^'°'·^'"^^'^'"''^'ï"í·elrosaií. • ' - ^ » ' 

. *.,, Aft7/rt-^A.quella tristós^ 'ms ha reventat. - , " / 
V '"iFí/.—Animo^joveTaüeVa^bé. • - ' \ 
"̂ '^^W^y^$**^'^ MLajçrimera el rey perdoi a;la . ' ' 

lalidiiémquç >/S' 
. , Iér t^nt.com eni 4^"-" 

Dalmacio en lo C6ngrfs.\'' W, / '•, I ',- - . 
'- ' El uestíiio.—Vçistéi déií^ésSer ipòlt petit. Tdt • '^ ' 
'•son dimmuiius. "ír-t?'*'• ."V^ W': "i ' "''^4-/ 

Badoreí.—Es.lAèn cartera', i , - < - , -
l'f % 

IMP. DALMAU CARLES Y COMP.'—GERONA. 
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