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LA S E M B R A 

CIVISME 
DEVEKS INDIVIDUALS 

I 
No 's necessita ser gran pensador pera ser bon 

pare y^bon ciutadà: pod molt be ignorarse de quina 
manera üh benefici fet à una sola persona hü pos-
cut esdevenir en be pera tota una família ó pera 
tot un pais, y no per això serà menos el mèrit d' 
aquest benefici, ni serà menys digae d' amó y d' 
admiració el cor bondadós que 1' ha dispensat y 
derramat aixis per totes parts. Qualsevulla que sia 
sobre aquest punt l'opinió de nostres avantpassats, 
creyém, desd'ara qu'es mes necessari exhortar à n' 
els pares que dirigir continues predicacious à n' 
els fills. 

Generalment aprenem molt més am la vista que 
'm 1' oido: diversos y multiplicats aconteixements 
que se succeixen al entorn de la llar patern tenen 
tots una moralitat particular que '1 fill, . dedueix 
d' ells per si mateix, sense adornarsen, y que 
produeix en el seu ànim una impresió molt 
més viva y mes forta que la emoció que pod cau-
sarli en los bancs de 1' escola la paraula freda y 
severa de llur mestre. 

Es un fet depurat fins al últim extrem que tota 
nostra vida ens deixem portar de la imitació: fins 
els mes hàbils, els mes forts, si en alguna casa re-
ftisan aquesta lley, es en escullir millor els models, 
en rumiar més ea imitació, y en fer que, d' aquesta 
sort, sa rahó avansi un pas més envers aquest ca-
mi. Quan el deixeble torna à la casa paterna, y 
veu practicar en ella una cosa molt distinta de la 
qu ' els professors li han ensenyat durant el dia, 
^à quin dels dos models pensem qu' enmòtllarà ses 
accions? Sens dupte à n' el que 's presenta à sos 
ulls amb un caràcter de major franquesa, de major 
desinterès, y fins encara de major autoritat. 

En el sí de la família es ahont se desenrotllen 
nostres primeres idees; en ella es ahont adquirim 
un caràcter que més tart modificarem tal volta, 
pró que no alterarem substancialment: allà es 
ahont contrayém certes preocupacions que mori
ran ab nosaltres. Per aquetta rahó no 's traballarà 
may prou pera moralisar la família. 

.En t re la època del matrimoni dels pares, y 

aquelles en que '1 fill se troba disposat pera ser à. 

sa volta cap de familia, se presentan totes les cir-
cunstancies, de les quals resultan els debers recí
procs dels diversos menbres de la família. 

Aixis doncs, seguim à n' Is desposats desde que 
tornen do la parròquia, fem les vegades de llur 
conciencia y vegem lo que 'Is hi aconsellariam à 
quiscun p'às que donan en la vida. No tractem' 
aquí de joves atolondrats ni de velis pensadors; 
els suposem casats com se casan generalment les 
persones, am 1' íntim convenciment de que la con
formitat de caràcter, de edat, de educació y de 
fortuna els fan aptes de íerse felissos: prescindim 
aquí de tristes excepcions y de brillants exemples. 
Per això al ocuparnos d' un sol, creyem ocupar-
nos al ensemps del major nombre d' ells. 

Al cap de vuit dies de matrimoni 1' home s' ha 
acostumat a n' aquest estat com si hagués nascut 
en ell. 

No succejx lo mateix am la dona, qual pensa
ment està sempre vacilant y anhelós. Coneix enca
ra que no pugui explicarho perfectament, que arri
bat aquell temps en que deuen realisarse els 
dorats somnis de sa, infància, aquets somnis van 
desapareixent, deixantla cada dia un nou motiu de 
tristesa, Això no obstant res significa; els dies pas- ' 
sen, y la dona observa ben aviat tot quan la rode
ja, y coneix; al últim, qu' és precís donar pera re-
brer, y que les qualitats y les virtuts que 'ns fan 
aimar de nostres pròxims, constitueixen nostre 
més ric patrimoni y nostre més sòlida fortuna. La 
vida anterior habia iniciat al marit en el coneixe
ment d' aquestes veritats; y heusaqui perquè sé 
sorprengué molt menys que la dona al pendre 
aquell nou estat; coneix allavors, no obstant, que 
aíora y à dins de sa casa deu subjectarse à certes 
regles de conducta que en el primer ardor de sa ju-
ventut, quan sa mara se consagrava enterament à 
aimarlo y son pare à donarli valor i importància 
social, ell respectava tan sols perquè les hi avian 
ensenyat els seus avantpas'sats, y les obserbava. 
be ó mal sense cuidarse d' esbrinar la gran in
fluencia que exerceixen en la felicitat de la vida. 

El més bon marit y la millor esposa s' oferei
xen recíprocament sobrades ocasions d'exercitar y 
practicai: totes les virtuts. 

El matrimoni milió avingut no es, precisament 
aquell en que no s' hi sent una paraula de disputa 
ó baralla^ sinó nquell en que cada hu dels esposos 
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està més disposat à fer concessions al altra. Aques
ta diferencia recíproca constitueix un deber, y 
aquest dober, que resumeix casi tots els que nai
xen de la sencilla relació entre dues persones, es 
en realitat el què 'ns confereix més drets al amó 
de nostres parents y pròxims. 
, El mattimoni no te per únic objecte la repro
ducció de la espècie: se preocupa, ademés les mul
tiplicacions do les iuteligeucieï, que quan més 
nombroses son més s' ajuden unes am les altres y 
aumenten els progresos de la rahó. Cada ànima 
que passa sobre lo torra li porta à n' ella y sembra 
al entorn seu un nou raig de llum. 
' • Suposem que nostre matrimoni ha tingut nu 

fill y després una filla. La mare no ha pogut crià 
sinó à là última, perquè la seva salut semblava 
amenassada després del seu primer part, y el pare 
no volgué sacrificà la mare al fill ni el fill à la ma
re, ni un ni altre à la vegada à una mena preocu
pació de tendresa y à una exageració d* amor-
patern. 

El naixement d' aquests dos fills ha donat mo
tiu à graves reflexions. El pare s' ha regonegut 
responsable envers sa familia, sa pàtria, am 1' hu
manitat y 'm Deu mateix, d' aquestes dues criatu
res, qual propensió al be ó al mal depenjarà en -~\ 
major part de la direcció que '11 y sa muller im-
primeixin en els seus tendres cors. La mare, sem
pre que te temps de pensarho, es dir, sempre qu'el 
seu fill dorm ó reposa, forma igual propòsit y re
solució qu' el seu marit, à sa bé: la de que 'Is seus 
fills no veigin ni entengan may res de lo que pu
guin deduir que 'I pare y la mare no son el mateix 
cor, la mateixa ànima dividida en dues persones. 

Ditxoses les fiímilies que poden rodejar molt 
nombroses al bressol del nou infant. El nin à qui
na rialla han respost al entorn seu altres tantes 
rialles, (̂ cóm no ha de creuré en el be y la felicitat' 
duran tota sa vida? 

• - . - F.P.deA: 

Sotregades sísmiques' 
Deixarem consignat en el nombre 6 d' aquest 

periòdic que 'Is terratrèmols tant si son de proce
dència volcàuica com sinó, solen consistir en mo

viments de dalt à baix, horitzontals y de remolí. 
Proseguint la tasca, anem à veurer avuy, millor 
dit, à rumiar vers les causes que produeixen aitals 
sotracs de la crosta de la terra. 

No es posible establir una teoria general pera 
tots els terratrèmols, per la senzilla rahó de que 
aquests com havem insinuat à dalt, sou produhits 
no per una sola causa, sinó per causes distintes, 
com ho demostran la diversitat específica de les 
sacudides, els llurs centres de producció, les zones 
ó terrenys hont s' originen, etz., etz 

Deixant à un costat tots els moviments que 
poden explicarse per circunstancies purament lo
cals, copa es ara: els moviments produïts en els 
paíssos accidentats, com Itr" Suissa, pel cambi de 
postura de certs macissos de montanyes, quant les 
infiltracions han disolt els estrats argilosos, gui-
xosos, etz., etz... que li servian de sustentacol. 
Aixis com també despreciant els desordres ocasio
nats per la violència de les erupcions volcàniques, 
moviments ó desordres qual causa es clarament 
visible; ens fixarem preferentment amb els grans 
terratrèmols, amb aquells que afecten considera
bles extensions de terrenys ó regions enteres, els 
quals segons I' opinió d' alguns geólecs eminents, 
s' atribueixen à moviments generals del sol, deter
minats per la falta d' equilibri de la crosta, de tal 
manera que era és precís veurhi els fenòmens ' pre
cursors de moviments orogénichs, so és dels que 
son destinats à resoldrés en la formació de cadenes 
demotanyes.' , 

En efecte, tant-à la Nova-Zelande, com al Ja
pó, hi han ocorregut exemples de terratrèmols 
qu' han fet aparèixer esquerdes de 60 à 150 kilo-
metres de Uarc, en les quals les dues bores presen
taven un desnivell sensible. 

La freqencia d' aitals sotregades en el Medi-
terra, en el qual se sap avuy que les diferentes 
profunditats resultan d' enfonsaments poc anticis, 
aboga en favor de la mateixa manera de veure., 
D' aquet modo cada un d' ells indicaria, ja 1' over-
tura d' una esquerda en el fons, ja un aplanament 
que faria escórrer ó rossolar una part de I' escorsa 
ótotal extensió del terreny aplanat. Aitals esquerdes 
no podrían pas, d' altrapart produirse sense òvrir 
una via natural à n' els productes volcànics sub
jacents. D'aquest modo s'explicarian la relació 
dels terratrèmols del globo am les erupcions, y el 
fet de que les sotregades presenten amb freqüèn
cia en la seva marxa ó forma, una gran analogia 
am les conrnoçions que caracterisan les explosions 
dels volcans. 

' {Seguirà.) 

'•'• ' " C L E R C H . 
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AMO DE GERMÀ 
. ' • - • ' ' 

Deu ens mana anicí 'I pròxim com d nosaltres 
mateixos; y és ben,cert que després dels pares, no 
hi ha altre pròxim més acreador à nostre afecte y 
simpatia que'Is germans. Nascuts de la pròpia 
mare, educats de Ja mateixa- manera, reunits conti-
núament baix ua mateix abric, al entorn d' una 
llar y en la mateixa taula, icòva. nous hem d' aimà 
coralment? ,;Cóm no han d' ésser els mellors amics? 
Si, aquest amó recíproc mo sosté la pau y la harmo
nia en el si de la familia y és causa de la seva ale
gria, poder y benestar. 

Aquest preambol ve com 1' anell al dit pera 
referir la següent anècdota: 

Dos germants bassous, Llorens y Antón, eran 
un model viu d' amó fraternal, Encare uo sabían 
parlà y ja donaven mostres inequívoques del ten
dre afecte que 's profesaban. Amb els anys la ten
dresa y cordialitat creixía'entre ells dos 

Quant els espanyols s' aixecaren en massa con
tra 1' exercit de Napoleó ells dos prengueren les 
armes en defensa de sa pàtria. 

Per un d' aquells incidents tan freqüents en la 
guerra, se separen el cap de poc, ells dos germans 
per primera volta, més pera lluità baix la mateixa 
senyera. 

Acampats els exercits enemics en les bores del 
Ebre,- à curta distancia de Saragossa, s' entrete
nien moltes voltes els soldats en passar revista à 
n' els del camp contrari y fins els dirigien la pa
raula. 

Veus aqui que un dia, Antón fixant la vista al 
mitj del campament enemic, es queda de colp sop-
te, tot groc i inmcvil... Un xic més tart se '1 vegé 
atravessà 'i riu nadant. 

L' admiració de ses companys es va reflexa en 
llur rostre, doncs no 's donavan compte ni rahó de 
tant extrany aconteixament... Tots vau esperà en 
silenci el resultat. 

Al cap de poc Antón arribà à la part oposada 
del riu; s' obra pas per entre les fileres de soldats 
francesos, que '1 contemplavan am la mateixa ad
miració qtie 'Is espanyols, y s' abrassa fortament à 
un presoner rodejat de oentinelles. Al ensemps 
rassonavan dues veus afectuoses y conmogudes 
que deien: «jgermà meu! jgermà meu estimat!» 
Antón, en efecte, extrenyia en ses brassos à Llo
rens, pres y enmanillat pels francesos. 

Antón havia ovirat à son germà: 1' amó que-
li professava li va fer distingir les sogues que I' 
oprimian, y el seu primé pensament fou d' anarlo 
à salvà sens reflecxionà el perill à que s' exposa
va... Conduit à presencia del general francès, va 
sapigué la sort que esperava à son germà, condem
nat à mort, després d' haver esset pres, ab motiu 
d' un servey important fet en favor del exercit 

espanyol. Ple d' esglay, Antón se tirà als peus del 
general ploràn y demanàn, indulge)icia pera Llo
rens. El meu germà, digué, no ha comès altre 
crim que'1 de cumplir un deber que li exigia el 
servey. . " . • 

Ell és I' amparo y apoyo dels n eus pares y 
germans, y si mor, morirem de plany y necesitat; 
no ho permeteu. , . 

A n' aquestes y semblants súpliques es conmo-
gué el general, però no consentia amb el perdó. 
«Doncs be, digué per fi Antón, aquí 'm teniu: 
Mateume à mi, que'en res puc auxiliar à la meua 
familia, y doneu la llibertat al meu germà de qui 
tot ho espera». 

L'accent de la veu y '1 semblant d'Antón, 
manifestaren tant al viu Ja sinceritat del sacrifici 
à que s' oferia, que '1 general no puguent resistir 
à n' aquella acció tant generosa, concedí 1' indult 
à nen Llorens de la pena de mort, ordenant des
prés la llivertat de tots dos, tenint la ditxa de 
juntarse am la seua familia al acabarse la guerra. 

Aquest amó es 1' amó cristià, únic que fa bons 
germans y bons patriotes. 

a 
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Datos metereológics y naturals 
de la Societat Belga 

d' Astronomia 
Primera quincena de. Juny 

1.—Comensament del istiu metereológic,—Del 
1"' al 30 la temperatura mitja aumenta de l'S. Dia 
mitjanament el més fret en juny.—Floreix 1' acó-
uit, planta venenosa. 

2.—Ixen les primeres cireres. 
3.—Dia en que la presió barométrica es mitja

nament la mée baixa en juny (755 ""4) 
4." 
6. 
6.—Floreix la carretjola ^dels camps y la 

digita, 
7. 
8.—Floreix la malva. 
9.—Floreixen els pèsols verts. 
10. 
11.—Del 11 al 13, període habitualment teni-

pestuós. • 
12.—Maduren fes ribes roges y negres. 
13.—Les faves marjals arrivan à madurar. 
14. 
15. 
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Retorns de la cometa d'Halley A G R I C U L T U R A 
Aquesta cometa periòdica, qual trànsit al pe-

riheii, ó sigui el punt en que un astre està més 
pi '>;:im al sol, ha tingut lloc en el principi d' 
aq^ujst any, és probablement 1'astre el més cèle
bre en 1' historia de T astronomia. 

Fou . descovert per Edmond Halley, nat à 
Hggerston, prop de Londres, 1' any 1456 y mort 
en 1Í42. 

Dita cometa es la primera qual òrbita ha estat 
calculada y qual retorn ha estat observat un gran 
nombre de voltes. 

Segons càlculs y observacions ^ fetes per dife
rents astrònoms, s' ha poscut identificar 1' expres
sada cometa en les aparicions què à continuació 
's consignan. . ^ ' 

Any Interval en anys Any Ihtirval en anys 

. A.v.j.c. 240.6 . Deap.j.c. 912.2 75.0 
163.5 989.7 77.4, 
^87.8 76.0. 1066.'2 76.5 

11.8 77.8 1145.3 79.0 
Deap.j.c. 66.0 . 1222.9 77.6 

141.2 75.1 ^ 1801.8 79.3 
218.2 77.2 ' 1378.8 77.0 
295.2 77.0 1456.4 77.6 
373.8 78.6 1531.6 75.2 
451.5 77.6 1607.8 76.1 
630.8 79.3 1682.7 74.9 
607.3 76.5 1759.2 ^ 76.5 

. 684.8 71.6 • 1835.8 ' 76.7 
760.4 75.6 1910.4? 74.5? 
837.2 76.8 

En quiscuna d' aquestes aparicions, la cometa 

ha esset sempre visible à la simple vista, pro 1' ex

tensió de la seua qüa ha sigut molt variable en 

llurs diferents trantsits. 

Els documents vers la cometa d' Halley, ante

riors à la era cristiana, han estat la major part re

lacionats per Pingré, del llivre 286 de I' enciclo

pèdia de Ma-tuan-lin (Xino) y traduit al francès 

per el P. Gaubil. 
X. 

IKRIGACIÓ DE LES .OLIVERES 

Els riegos, sense ser indispensables pera la 

cria y fructificaciò de les oliveres, són, no obstant, 

de tal utilitat pera la seguretat y 1' aument que 

donen à les cullites, que no es possible recoménar 

prou la conveniència del seu ús. Sentat aquest prin

cipi de conveniència, si be sense regoneixer d', 

absoluta necesitat, direm que per lo que consigna

rem en altre nombre, so és, que 1' olivera tem ex

traordinàriament 1' humitat, deurà regarse aquest 

arbre am moderació, graduant pera aquest objecte 

les estacions y '1 estat de la admòsfera.. Dos ò tres 

regades donades oportunament en el transcurs de 

any, deuen sens dupte, bastar pera la seguritat de 

la cuUita combinada am la conservació dels arbres. 

Pera regarho convenientment' és precís fer un 

clot al entorn de cada planta, à fi de que 1' aygua 

s' hi detingué y qutidi absorbida per la terra. 

Poniona. 

Pensaments y màximes 
Caritat—Qui te un gran fons de caritat es ve

rament gran. 
Imitació Kenipis. ' 

Dividiu vostre pa amb el famolenc, y recu
llin à cà vostra als pobres que no saben" hont à 
cuUirse. 

Quan '.vegeu à un home nú, vestiulo y no 
desprecicu may à la vostra pròpia carn. 

Imíes, 

Ambició.—L' esclau note mes qu' un senyo; 1' 
ambició, tants com persones poden aumentar la 
fortuna. 

La Bvuyere, 

Economia.—La economia es filla del ordre y 

de la assidiiitiít. 
"" Levis. 
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B R O M I S T E S 
Una vegada un dels de la seba—un poeta vat-

ja—auava à visitar à ua home da negocis y aquest 
haventlo vist entrar à sa casa, digué à la criada en 
veu alta de modo que pogués oirlo el poeta: «No 
hi sòm pas.» Veusaquí que la criada ho digué aixis 
mateix, y '1 poeta se 'a va anà. Transcorreguts 
alguns dies, 1' home de negocis arribava à la porta 
de la casa del poeta al objecte de visitarlo y par-
larli d' alguns assumptes. «No hi son pas» li va 
dir el poeta sense obrir la porta.—(jCom, replicà 1' 
altre. (iNo hi sou, y no obstant m' esteu parlant?— 
No voleu creure 'm à mi mateix, contesta '1 poeta, 
quan jo he cregut à vostra criada? Sapigueu, 
doncs, que som^ à cà meua, pro no pera vos. 

Aquest sistema restrictiu és recomana ales 
senyores de visites sempre que les hi convinga, am 
la sola diferencia de que 'n fassin us ab veu baixa 
pera no ser descovertes. 
r»rft_^irwi.n.n>rii~>.n"·wi~>i~i'f^i^ii'^"i~n"i*"ri'i*i'*^^i^i~"TTii'-nr'"*"'^-'"*"i""n—•——-^ 

MOVIMENT DE POBLACIÓ 
durant tot el mes d' Abril y Maig. 

NAIXEMENTS 

Homes: Marti Sarsanedas Fochs. 
Enric Cateura Pou. 
Joaquin Capdevila Homs. 
Francesc Rocas Capdevila 
Antón Capdevila Capdevila. 
Marti Pijem y Costavella. 
Enric Bramont Calvet. 
Narcís Gurnés Costa. 
Pere Gurnés Costa. 
Salvador Gurnés DIsplàs. 

Doncs: Joaquima Torrent Boada. 
Palmira Mateu Bartés. ' 
Carme Guitart Marull. 
Matilde Vicens VidaL , 
Concepció Barrera Mallorquí. 

- Franciscà Guitar Coris. 
Franciscà Suros Boadas. 
Asuuta Morató Ferrer. 
Dolors Poc Llairà. -

CASAMENTS 

D. Joan Pureta Vinolas ab Maria Teresa Vila 
y Pingeti. 

f^T 

p . Víctor Puig y Blgas ab Llúcia Juanola 
Batlle. 

D, Ricardo Puig y Bigas ab Palmira Calvet 
Prats. 

D. Francisco Xifra Dalmau ab Maria Mascort 
y Llinàs. , ' 

MORTS ~ 
Homes: Antón Domènec Puig. de 59 anys. 

Narcís Moro Sal va teli a. » 62 » 
Artur Amargant Gay. » 45 » 
Miquel Arbat Solanic. » 56 » 
Narcís Vidal Vidal. » 56 » 
Salvadó Giralt Borràs. » 41 » 

Joan RuiUan Gelabert. » 25 » 
Dones: Teresa Fulla Font. » 53 » 

Maria Rubau Paradeda. » 76 », 
Teresa Puig Martí. » 86 v 
Cristina Nadal Pons. » 64 » -
Vicenta Casademunt Bartí, » 47 » 
Ana Masanas Bou. » 7Í3 » 
•Magdalena Palou Vila. » 26 » 
Bernardina Briau Peyró. » 43 ,» 
M." Ana Frigola Artau. » 62 » 
Dolors Palau Vila. . » 23 » 

. Carme Cobarrocas Campdurà. » 24 » 
Florentina Oodblà Johé. » 74 » 
Ana Gros Garriga. » 61 » 
Maria Gargay Viüals. » 22 » 
Carmeu Vendrell y Pararols. » 60 » 
Monserrat Pagès Vila 2 mesos.' 

«•r NO VES 
A cà la Vila 

S E S S I O N S 
D i a 18 de 7Iaig (2." convocatòria) 

Presideix 1' alcalde Sr. Palé y assisteixen els 
regidors senyors: Compano yRissech. 

S' aproba 1' acta de la sessió anterior. 
S' acorda concedir permís à na Catalina Gela

bert pera posar aceras en el carrer de St. Pere. 

Dia 33 

Presideix 1' alcalde Sr. Palé assistint els regi
dors senyors: Compafió, Rissech, Vicens, Amet
ller, Masgrau y Ooris. 
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S' aprova 1' acta de la sessió anterior. 
S' acorda agrair 1' invitació del Sr. Rector à 

les funcions del Corpus y assiti una comissió à la 
professo. .̂ . 

S' aprova la nota de jornals pera 1' entreteni
ment y arreglo dels carrers en els mesos de febrer, 
mars y abril. 

El Sr. Rissech llegeix una proposició pera 
que 's demani al Ministeri d' Instrucció pública 
una colecció de llibres pera el Museo-Biblioteca 
d' aquesta vila, acordant adherirse à la mateixa, 
encomenant à la Junta Directiva del Museo for
muli la corresponent petició. 

%^^0»0^0ma^0im * i ^MM«^N^«N«Mi^^MM^MWM^>«N^M^MNMWWaM"^ '> ' ^ ^^ *^^ " ^ * * i ^ l 

D* aci y d'allà 

Les processións enguany, malgrat 1' inconstancia 
del temps, s' lian pogut fer à gust y satisfacció dels 
feligressos d' aquesta parròquia, quins com cada any, 
ja en 1' iglesia, durant tota 1' octava, com en públic pels 
carrers al pas de nostr'amo sagrament, donen inequivo-
cades proves de fe y pietat. ^ 

. -Ha donat alt relleu à n' aquets actes relligiosos la 
presencia d' una nutrida representació del Ajuntament 
am la qual s' ha fet patent la bona armonia que hi ha 
entre aquesta llustra corporació, I' autoritat eclesiàsti
ca y '1 bon sentit de la població. 

Hem sentit veus vol ans de que aviat s'obrirà un nou 
Cinematògraf à n' aquesta vila, à qual fi s' estan fen 
grans Irevalls y 's preparan exolatans sorpreses. 

En la secció del Moviment de Població, insertem la 
llista de morts ocorregudes aqui durant els mesos d' 
Abril y Maig. Potser aquest nombre de defuncions ni s' 
havia registrat mai, constituiut una vera anomalia, 
doncs el clima d' aquet pais es altament sanitari. 

Deu els perdó à tots y molts anys de ventalje. 

Fa dos ó tres dfés qïiè '1 temps ha posat seny. Ara 
sembla que s' assentat y te ganas d' escalfarse. 

Ha retornat de Tarragona amb el títol de Uicensiat 
en sagrada Teologia y 'h bones notes, nostre benvolgut 
vicari mossèn Pere Cervera. 

Tenim pleV en felicilarlo desiljan que pugui empleyà 
Bos talents en lo sèrvey de Déu y en el de sos pròxims, 

PESSIGOLLES 
A Madrit, fa poc hi ha tingut lloc una expo

sició canina. Al acte hi assistiren les autoritats y 
fou amenisat per bandes de música.—Veus aquí 
ua bon sistema d' educació musical y perfecció 
d' aquella rassa; tant, que tots van posarse à fer 
chor amb els músichs, adolant à la folla. . 

Al acabar hi hagué repartició de premis, entre 
'Is de més bona veu: quin se 'n portà un collar, 
quin un morrió, quin un terrós de sucre, etc, etc. 

Em varis districtes de Galicia s' han orga-
nisat Comitès de senyores pera intervenir activa
ment en les campanyes electorals contra 'Is candi
dats caciquistes. Aqui no cal per ara: y pera 
mes endevant.... veurem, que deya el cego, perquè 
si els quins hi han do veure tancan els ulls pot-
se si qui hi turnariam à n' aquell temps que dels 
diners en feyan fems.... 

El Govern de Madrit/ diu, que am motiu de 
la campanya electoral s' ha gastat mes de 200 mil 
durets! ,JY encara diran que Espanya es pobre? 
Oh, ca; espagnoli tutti richi. 

Dels fondos «pera imprevistos y calamitats 
públiques* del Municipi de Barcelona n' han èxit 
60,000 pessetes pera sufragar els gastos del viatjo 
d' una Comissió de concejals d' aquella ciutat k la 
República Argentina. D' això els vocals asssociats 
no concejals ne varen protestar enfront 1' arcalde; 
pro la Comissió en va surti 'm la seva cridant de
sesperadament: visca l 'Argentina, Re-púhlica, s' 
entén. 

Més de cent a^tes discutibles han estat sot
meses al fallo del alt Tribunal. 

Doncs ja poden pensar com se les ha arreglat 
donya Cinceritat en molts districtes: à la garrotada, 
al sobern à la presió, (ino? no. 

A Barcelona en poc dies, no fa gaire, han 
exclatat tres ó quatre bombes, que ocasionaren 
sustos, corredisses, esglais, protestes. Diuen que 
son explosius anàrquics, pro això no es pas veros-
simil, ara que à n' aquella capital governen els 
Ierri;xistes; lo més probable es cjuç hagin esset 
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aeròlits despresos de la qüa de la cometa d' Ha-
lley çom el que va explotà à Atenes la nit del 18 al 
19 dí aquest mes, fent un sorollt tant espantós que 
va resso'nàen un radi de molts kilómetres, y la 
gent corria^ esbojarrada y esma perduda per tota 
arreu de port de mori, --' " •"' . 

Donya Victoria hà parit un nin mort. 
Quina llàstima pel Albert:. una llissó menys de 

inglés. - " 

JOCS FLORALS DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 

La Junta .Organisadora convida als poetes i 
prosistes de la terra catalana, a pendre part en el 

'certamen literari, quina Festa solemne se celebrarà 
un dels dies de la propera Festa Major d' aquesta 
ciutat. 

Les composicions presentades a concurs seran 
judicades i premiades de conformitat amb el se
güent: - . 

Flor natural, premi anomenat d'honor i corte
sia; s'adjudicarà a la mellor poesia de les presenta
des. L'autor pramiat segons consuetut, deurà fer 
present de dita flor a la dama-de sa elecció, 
qui serà proclamada Reina de la Festa i presidirà 
l'acte solemne de la distribució de premis. 

Premi del Consistoi'i: 60 pessetes a la mellor, 
prosa literària de curtes dimensions. 

Premi del Magnífic Ajuntament d' aquesta ciu
tat: 100 pessetes a la mellor poesia que canti l'Em
pordà ó alguna gesta de la Comarca. 

Premi del cassino «El Gruixolense»: lOO pesse
tes a la mellor poesia de tema lliure, siguent prefe
rida en igualtat de circunstancies la que parli d'un 
fet històric ocorregut en nostra ciutat. 

Premi de 1' «Ateneo Social»: 100 pessetes a la 
mellor poesia de sabor relligiós. 

Premi del «Nuevo Casino La Constància»: 50 
pessetes a la mellor composició, en vers ó en pro
sa, de tema lliure. 

Premi de «La Unión Comercial»: un valiós oò-
gecte d' art a la mellor composició que canti'l tra-
vall ó'^e gust modern. 

Premi de la «Càmara OAciaKde Comercio'»,' 
Un eczemplar de 1' obra «Alcornocales é indústria < 
corcho-taponera» am I' aties que li serveix de com
plement, a la mellor poesia de assumpte 'taper ó 
suro-taper, " " 

1. El Jurat podrà concedir els accèssits que 
cregui convenients. . 

2. Els trevalls que 's presentin a concurs deu
ran ser inèdits. Se remetran al Secretari del Jurat, 
carrer del May 27 1.", abans del 15 de Juliol vi
nent, adjuntant a la composició un plec clos ab el , 
nom del autor a dins, i amb el titol i lema de la 
composició, a fora. No s' admeten seudónims, 

3. La Comissió Organisadora se reserva la 
propietat dels trevalls premiats per un any a con
tar desde '1 dia de la Festa. 

4. Els plecs que continguin els noms dels au
tors no premiats, seran cremats públicament en 1' 
acte de distribució de premis. 

5. En el cas probable de rebres altres premis, 
se publicarà un suplement al present cartell. 

Formen el Jurat Calificador els Srs., Prudenci 
Bertrana, President; Salvador Albert, Josep Pa-
lahí, Lluís Casas, vocals, i Franciscà Viver, pore., 
Secretari. 

La Comissió organisadora: Lluis Marti, Presi
dent, Pere Mallart, Josep Geli, Josep Baró i F, 
Vivei'j, Secretari. 
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ermouth BAR 
Analizado recientemente 

en el Laboratorio de este 
Magnifico Ayuntamieíito. 

Se vende embotellado y à granel. 
en todas las princípales Droguerias, 
Casas de Comestibles, Holeles yBares. 

OBRES, PERIÒDICS, GRAMÀTIQUES, ~ 
DICCIONARIS ESPERANTISTES 

ESTAMPES Y LLIBRES RELLIGIOSOS 
TOTA MENA DE OBJECTES D' ESCRIT0R9 

tot se trobarà de venda a bon preu 
a la IMPREMPTA SURER Y C" 

Imp. Suüer y C.*—S. Feliu de Guixols. 


