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CRISANTEMES

Fresones, pomposes soil, pero al iiiirar-ros
sento basarda... Del liiverii tan mío!
son niisatjeres, i esglaiat íreiiiola

ilion eor al veiiros.

Son el eoniiaí de tan gentil bellesa
d'estiii... (el gel îiiis els amors detura.)
Son 1111 desig del viiirer tan plaeevol

(|iie amb laltres íi.ia.

Dreses brillaiita, d'entre Hors mareides
vostre eorola braiidejaiit soperba;
tanta bellesa bojament ardida

Kroiios la besa.

I adeii estiu!... ¡ideii dolçes íadrines!
Branda una elotja lentament sonora
i ns miistignen demiint la tomba exteses

per reeordaiiça.
A(;XA SEÑÉ D'AYMÁ.
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FESTA

El caçador i ei conill
(DIALEC)

El caçador
El conill .

, 45 anys.
11 mesos.

Lloc de l'acció un bosc amb molts arbres i més caus.

Es a posta de sol. El caçador mig mort de cansament està acabant la excursió cinegética que ha
començat a les vuit del dematí. Camina casi de puntetes per a no espantar als conills i perquè les es¬
pardenyes l'hi han adolorit les plantes dels peus.

Una dèbil ventada fa voleiar una fulla que casi bé cau als peus del nostre Tartarí.
Pum!
Un tret a la fulla.
Més enllà una remor estrany.
Pum!
Altre perdigonada cap a la remor.
La canana del nostre caçador ha quedat buida, com buit ha quedat el sarró que abans portava pié ■

de municions de boca.
Un cop gastat el último cartucho se li presenta al devant com per art d'encantament un conill, viu

com una centella, amb cara de murri.
Are l'esverat es el cacador.

(Burleta.) Que uo tires, maco?
(Desecncertat.) Haguessis vingut uu moment abans, no t'hauries pas escapat.
Llenga!
(Buscant.) ,Jo trobés un cartutxo!
El gastaries tan inútilment com els altres.
(Amb dignitat ofesa.) Fuig-me del devant, conill desvergonyit, sinó vols que d'un cop de
culata te deixi estabornit.
Si no tens esma de donar un pas...

Tingués an en Periandre, ja't prometo que no t'enriuries.
Que s un gòs Ilebré que està estirat an aquell marge?
(Condclent-se.) ¡Era UU gran gos!
¡Si mateu més gossos que conills! Se compren, com que son més grosos que nosaltres...
Quina ràbia que't tinc.
I jo a tu llàstima. (Mirant-sel amb cert despreci.) Quant OS veig habillats amb tantes cananes
amb sabates de sola d.espardenya que us enceten els peus fins a inutilisar-vos per ca¬

minar, amb escopeta de centes pessetes per tirar pólvora blanca, amb sarró que fa
pena posar-hi caça de tan luxós...
Calla, xerraire desvergonyit.
No saps que quan es oberta la caça es quan gastem més tranquilitat? En temps de
veda si que patim, que venen a esgarriar-nos les cries els caçadors amb fures... Aques¬
tes si que en fan de mal a la classe. iMaleides fures! .. Però ara que nu'n corren tantes ■

estem més segurs que mai. (De sopte.) Has tret la rifa quelcuna vegada tu?
Mai, es tan dificil.
"V^eritat que es una casualitat deies més grans treure una primera? Doncs per nosaltres ■

morí d'una perdigonada, equival a treure una rifa.
Desvergonyit!
Els que la passen negra son els conills casulans; aquests si que se la carreguen.
Que vols dir?
Tu com tots els caçadors, a la primera casa de pagès que trobaràs, compraràs uns-

quants conills, no gaires, perquè si en portaves masses tampoc fores cregut. Els lliga¬
rà', té donarán un cartutxo i escopetada de cego i dia aprofitat.
(Indignat.) ¡¡¡Mal COnillü!
Adeu, maco. (Ficant se al cau.) Aquí es a casa teva.

El caçador s'en va indignat.
Al cap d'una bella estona se sent un tret quo en la quietut de la nit ressona per tot.
Més tart se veu entrar a ciutat al caçador polsós, brut, amb quelcuna gota de sang que escorrent-"

se del sarró queda estampada a la seva roba, donant-li cert aire de vencedor.

El cokill.

El caçadoe.
El conill.

El caçador
El conill.

El caçador.

El conill.

El caçador.
El conill.
El caçador.
El conill.
El caçador.
El conill.

El caçador.
El conill.

El caçador.
El conill.

El caçador.
El conill.

El caçador.
El conill.

El caçador.
El conill.

m. GRAS VILA.
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Hemenbrança
11 de Seiemhre de 1714

Jornada de gloria fou per Catalunya aquest
dia, de gloria sí, perquè quan un poble cau ven¬
çut per la força mai se pot considerar sa caiguda
de dol, sino caiguda de gloria.

Aixís caigué la ciutat de Barcelona i amb ella
tot Catalunya, sitiada per un éxercit de mes 40
mil homes entre castellans i francesos, tinguèu en
compte que la ciutat era sols defensada per 8.000
homes entre éxercit i ciutadans.

Arrebassada la llibertat, per aquell malehit
Felip V, començà l'època de persecucions, fou in-
mediatament abolit el gloriós Concell de Cent,
perseguits, empresonats i desterrats els més en-
tussiastes de la causa catalana, es confiscaren els
bens de moltes de les principals families de Ca¬
talunya, s'abolia l'Universitat de Barcelona, fou
destruït un barri sencer on hi habitaven unes
6.0C0 persones, construint en son lloc una Ciuta-
dela, senyal constant d'esclavitut i amenaça, etc.

I llurs successors seguint els procediments aten-
tatoris a les coses de nostra terra un dia intenten
treurer el dret de que fill de pares catalans nas¬
cut fora de Catalunya, puga esser català, altre
nos priven d'onejar nostra gloriosa senyera, altre
obliguen a nostres autors l'incloure en ses obres
teatrals un personatje castellà, altre inténtenla
prohibició de l'ensenyansa en català del Catecis¬
me en nostres escoles, altre nos priven la prensa
nacionalista, son empressonats dignissims homes
que tenen el valor de dir-se catalanistes, intenten
el trasllat de Notaries, etc.

Felip V s'emportà de Catalunya entre les es¬
pirals de fum, en el que hi cremà nostres pen¬
dons i usatjes, sos furs i ses lleis, sa llibertat i sa
independencia; però totes les seves forces i les de
tots els seus successors, foren petites per a arren¬
car-li la seva ànima, perquè ella es la idea, amb
ella es la que s'expressa, amb ella es la que sent
i aquesta ànima es la llengua, la nostra gloriosa
llengua catahna la que viu i viurà sempre en tots
els catalans de cor.

EDUARD VILA.

Quan Memfis reposa
La tarda va finint. Al lluny. Memfis reposa
i amb sos jardins, al llarg del riu diví s'ajau.
Sobre'ls palaus superbs de marbre i granit rosa
la nit pausada estén, el seu mantell de pau.

Volant aprop del Nil, un iris blanc se posa
en el brancam ílairos, que breça l'oreig suau...
Lleuger, subtil, planant damunt de tota cosa
en l'aire transparent, oneja un núvol blau.

Jlospés a dalt del cel, l'estel primer, tremola...
El Nil misterios son plany etern mormola...
Al lluny l'Esfln.x gegant, altiu aixeca'l front,

I en l'hora de quietut, de pau i d'agnnía
llençant sonor i trist, un crit de melangia
dolç plora'l jorn que mor, Vestatua de Memnón.,.

ALBERT PIERA.
La Haia Juny 1915.

LLETRES & UN AMIC
XXXIV

Estimadissim amic: Més excursions encare.
Una de les darreres ha sigut al santuari de Nos¬
tra Senyora dels Munts, enclavat en lo terme de
Sant Boi del Llussanès. Saps tu, quan amant soc i
quan me captiven aquestes ermitetes que hi han
enfilades en la majoria dels turons de la nostra
terra. No es pas que la ermita dels Munts reúnes-
ca aquelles coadicions artístiques que la meva
ànima desitja i somnia, no, es una ermita amb
masses pintures d'oli de llinosa i excés de coses
boniques i ben ordenades. Jo.aimo, al'.rament
més, les esglesietes rònegues on l'acció de les cen¬
turies hi ha deixat la seva patina inconfundible i
on tot respira severitat i senzillesa.

Les esglesies amb pilastres verniçades d'es¬
malt i plenes de dauradures no'm parlen tan com
aquelles que's descrostonen, s'hi sent fortor de res-
clusit i s'hi ou lo core com rosèga. Res, exigencies
del meu temperament!

Per altre part, vareig passar un dia deliciosis-
sim i sense recordar-me poc ni molt del meu mal.
Vaig tenir la sort que topés en aquesta excursio-
neta amb una xicota encantadora com es l'Anita
Baldrich i Burbano, que ha vingut a passar uns
dies en l'Establiment de la Font-Santa. lie dit en¬
cantadora, i no reculo la paraula. L'Anita Bal¬
drich i Burbano, amb tot i no passar dels divuit
anys, té una instrucció i educació esmeradissi-
mes. Coneix el francès amb perfecció, i me sem¬
bla molt que tambe l'anglès. Sap d'Historia més
que no n'he sapiguda jo mai. De Literatura de¬
mana: coneix els grans mestres francesos i es¬

panyols i a més sent i sap la pintura, la música i
tot lo que sien belles arts. Té una inteligencia
clarissima i deixa endevinar un gran cor. Es inú¬
til dir-te com la meva ànima disfrutà. Al costat
d'ella i des de'l caire d'aquella gegantina serra¬
lada, des de on el Pirineu, el Montseny i el Mont¬
serrat talment donant-se les mans sembla se dis¬
posen a puntejar la sardana, poguí contemplar
l'espectacle sempre nou, sempre grandiós, sempre
sublim d'una turbonada pirinenca. Oh, quins efec¬
tes de llum! Quin encalçar-se els núvols, i quin
agombolar-se! Quin retrunyiment més feréstec!
Talment hauries dit que les muntanyes s'esbarla-
vem i s'estimbavern avall! L'Anita Baldrich no

s'inmutava pas davant d'aquelles furies desenca¬
denades. A cada llamp que els núvols atravessa-
va, una exclamació de joia, a cada trò, una nova
vibració dintre la seva ànima gran. Si, es molt
gran l'ànima de l'Anita, es molt dolça, es molt
suau... Jo remercio una i mil voltes que'l Destí
s'apiadés de mi i posés aquesta flor olorosa en
l'àrit camí del meu viure. Oh, alegria i esperança
del meu cor adolorit! Jo't servo aquí dins, ben en¬
dins, perquè les tafaneries dels homes no't mal¬
meten i no't colltorsen amb la seva alenada de
corrupció! Jo't conservo amb tota la devoció en el
sagrari dets meus bons recorts i quan tornin a ve¬
nir els dies grisos, quan tornin a brotar en la me¬
va ànima nous desenganys, noves desilusions, re¬
viuré amb goig i recança alhora, aquells moments
carissims que vora teu passi, oh encantadora Ani¬
ta Baldrich i Burbano!
Ile topat també una altre ànima esquisida que't

pots apuntar, la Tula Baget, cunyada d'en Joa-
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quim Folch i Torres. He passat conversant amb
ella uns moments asradabllíssims de debò!

Per el recader t'envio un formatge per la teva
mare d'aquells que 11 agraden tant.

Com sempre reb una abraçada ben forta del
teu afectíssim

FEANCISCO X. VERGÉS.
Torelló, Setembre de 1915.

De les senyals que us-e-fem en la vida
per recordar-nos d'alr, l'endemà
la dels adéus es llevó beneïda
si un al bon aire la sab escampà.

Son díntre'l clós de la mare, esllanguida
pel pes del fruit, i volen respirar.]
No s'us acudi plorar sense mida
perque de sobte l'haveu de deixar.

Ja vos espera l'amor de la dida
airosa i feta del llarg festejà:
i l'afició d'una vista endolsida
al grat del viure, jamai faltarà.

Yet-aquí'l pare que dii una ferida
— una de tantes que s'ha d'aguantar!)—
(En l'amistat ha rebut embranzida.)
— (Del cop de sang tot iria a rodar.)—

Més el breçol ben aprop té una vida
i un'amor dolsa qu'el sab ben vetllar,
i el qu'era, adés, d'una cara enfosquida
besa unes galtes i es posa a cantar.

Qui la rialla suau i florida
de criatura sabés conservar!
No t'hi deturis, saó, queja crida
una veu fonda que diu: avençar!

Sou tot un noi A la cambra, la dida
dè molt de temps no vos vé a amanyagar;
i entre'l pare i la mare i l'avi i padrina
una conversa vos fa molt plorar!

Son la costura i el mestre i joguines
que a casa vostra haureu ds deixar
i a totes hores somieu deixuplines
i qu'una rata vos vé a mossegar.

Altres quimeres vindiàn desseguida.
Potse un gran dol a la casa hi haurà
i el cap de.taula veureu sens cadira
com una missa d'ocult capellà.

Preneu comiat de l'antiga alegria!
L'Adolescencia vos vol abrassar
i s'hi heu passat l'infantesa aixerida,
a Joventut vos voldià acompanyar.

En el trevall trobareu valentia;

(i) Llegida com a diícurs de comiat a l'Artesií de Gracia
al clourehi els Jocs Florals d'enguany.

en les donzelles, el bell suspirar;
i al blau del cel olorosa musica

per no anyorarnos al fort del lluitar!

Ai, Joventut, ets l'encis de la vida!
Qui sia vell que no's posi a plorar:
qu'ai fons del pit hi flameja una pira
que mai s'apaga al que pot estimar!

Aden l'alegria regina d'un dia;
i noies i joves i el qu'ha d'arribar,
i els de la testa argentada i polida
i les mestresses que saben cuinar

i els qu'han vingut amb gentil senyoria!
Que l'any vinent ens poguem retrobar!

Tendre mayol esdevé forta vinya.
Boi trevallant es de seny espeià.
Dia vindrà que l'aucell que refila
a tota casa vianda durà.

JOSEP M." DE SUCRE.

De la meva GoHeGeló de Gants
A les gentüíssimes

R. i C. Firmat.

Diana, la dels cabells argentats, la de la túni¬
ca blanca, tu que lluexes en el blau mantell del
atzur, com far lluminós i ets guiadora dels jovin-
cels poetes vers la regió de les visions sublims;
esposa espiritual dels aimans de la solitut, dels
que's delecten admiran-te. Tu qu'ets bell testimo¬
ni dels innombrables juraments d'etern amor do¬
nats en nits diàfanes i clares, i que la teva miste¬
riosa blancor encen la flama del amor als cors

idealistes que creuen veurer en tu la fada benfac-
tora de llurs pensaments fantasiosos. Beneïda sies!

Fes que de les cordes de la meva lira en surtin
notes melodioses per a cantar tes excelsos virtuts,
que sàpiga descriure çò que illumines en els bos¬
cos verges, on les voluptuoses ninfes, fent volejar
els sutils vels, deixen entreveurer els perfils de
les llurs formes esculturals, traslluiíitsel's-hi la
marbrenca blancor de llurs carns, i que al esser
soptades en sa folla dança per els sàtirs amaguen
la seva nuesa en les tranquiles aigües del estany
que les cobreix amb el seu mantell d'escuma i de
brillants, i després, més tart, en les hores de mis¬
teri s'eleven magestuoses com núvols d'encens i
es destrien i es gronxen per l'espai i a les prime¬
res clarors de l'aubada s'esfumen.

Oh! regina, deixa que al veurer't tan formosa,
desperti en el meu esser el desig de viurer eterna¬
ment i que la meva ànima no puga sustreure-'s de ^
la màgica influencia que etxerceixes en ella, fent-
li sentir les dolceses del amor pur.

E. FARRÉ CALVERAS.
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XJltim record
Són les nou del. vespre i estic en ma cambra,

on havíem somniat que hi veuríem transcórrer
tan amorosos idilis. Si: estic sol en mig d'aquestes
parets blanques, blanques com la teva caixa de
verge, i humils com les teues paraules.

Estic sol, ben sol... Fa poques hores que Jre
arribat del cementiri i per això em sento nova¬
ment cor-près per l'anyorament i la tristesa, per
larecordança de la dóna que ha desaparegut per
sempre.
I es perquè avui, lo mateix que l'any passat i

que l'altre, la mateixa força d'aquella passió que
per tú sentia m'ha dut al lloc on se fon amb la te¬
rra el teu còs d'àngel, el teu cos, que al consumir-
se, ta neixer les flors a l'entorn de la teva fossa.

No podia ferte ofrena de flors tardanes al vi¬
sitar la teva tomba. No he pogut com desitjava
amb tota l'ànima, embolcallar la teva creueta
blanca amb les roses germanes de les de la coro¬
na que l'any passat vaig oferií'-te. Aquell roser
.ha mort! Les nevades crudels de l'hivernada van
marcir tots els arbriçons de flors delicades i ex¬
quisides. I, perquè jo no pogués així oferir-te,
com l'any passat, les seves flors, les fredors in¬
tenses de la neu també glaçaren mon cor, malai-
tíç pel teu punyent i etern comiat.

¡Quants jorns plens de defalliment he vist
transcórrer teni,nt els ulls fits al sostre d'aquesta
cambra! ¡Quantes vegades a través dels vidres de
la finestra, he sentit com les campanes me deien

"

que anés vers elles, preludiant perfidioses l'himne
que entonen els que estrenen el llit de les darre¬
res núpcies, les de l'Home i la Mort, a aixopluc
del redós de l'esglesia i del tàlem del cloquer!
Això em diuen les campanes del cloquer de la
parroquia, cloquer per a nosaltres tan benvolgut,
perquè preveiem la gaubança amb que-anuncia¬
ria els esclats del nostre amor fecunde, puríssim.

Per aquesta conjura d'elements, per aquestes
nevades metzinoses, no he espargit pel teu estat¬
ge mortuori cap de les flors per les quals tingue¬
res predilecció durant la teva vida jovenívola. Ni
en el teu roser, que es encara l'únic del cementi¬
ri, no he trobat tant sols una poncella tendra o
marcida, ni un botó raquític, ni una fulla: res...
Els meus dits malalts n'han trencat un branqui¬
lló com a record d'avui, tal volta com a últim re¬

cord, i les seves espines no han fet brollar aque¬
lla sang que m'enrogia els llavis quan t'oferíes,
desmaiada, als braços meus...

Són les nou del vespre... Els llavis, secs, blancs,
per faltar-los l'esclat de tes besades, no poden
ofegar una tós impertinent que ressona per aques¬
tes parets mudes i llises; sense cap expresió...

Les campanes parroquials ja branden... bran¬
darán tota la nit. El llur brandeix el trobo dolç,
cadenciós i rítmic: es una cançó que m'atreu; es
una cançó materna que breçarà mon són infinit
en el teu breçol d'àngel; es l'encéns en que la me¬
va ànima, boi perfumant-se, s'enlairarà vers al
cel, per no morir-se, com el cor, d'anyorança per
la terra...

f EMILI PÓLIT.
Dimecres 2 novembre 1910.

(i) Del llibre Vers i prosa, de recenta publicació.

IMPRESiÔ
L'altre jorn al matí al eixir de casa, per re¬

tornar a fer la vella ruta que des d'ella em con¬
dueix fins a les aules, los perfums d'una hermosa
coneguda, van venir-me a embaumar de cop i
volta. Mes va esser amb tal força i rapidesa, que
de la sensació que'm produiren, varen quedar-ne
totes mes potencies; i mos sentits varen quedar
i l'ànima dolçament adormits i fort corpresos.. No
era extrany que admirés jo sa beilesa, ni que
mon cor fruís ventura tanta al esguardar sa gra¬
da prodigiosa; car tot arreu per on Ella passava,
era embellit per sa gran armonía. Lo que vaig
extranyar va esser lo modo tan soptat e impre¬
vist com la vaig veurer, i fins vareig culpar-me
amb gran manera, perquè de sa hermosor que tot
ho omplena, i de sa grada gran que ho armoni-
sa; distret de mi no vaig ans adonar-me'n.

Car lo mon tot, que abans la presentía, i la
veia apropar-se magestuosa, ara arribada al con¬

templar-la bella, amb goig i joia li cantava un
himne sonor i triomfant de benvinguda.

La Bella, era l'hermosa Primavera; que anç
per alguns—0 molts—siga un xic trista com sa
gracia i encant lo mon omplena, sempre es bella
i gentil i es encisera.

EAMÓN GAVALD.Á. RIBAS.

RELIQUIA
Dins d'una capsa jo hi tinc guardada
aimada prenda, volgut tresor
una reliquia per mi sagrada
de ma. pobra avia l'únic recort.

Son els rosaris que sempre usava,
boi asseguda sobre l'escó,
ses mans ja balbes mai els dei.vava
passant les deues amb devoció.

També jo a voltes, un nin encare
quiet m'assentava prop de la llar
vora ella estava la meva mare

i comensavem tots a resar.

Que bé s'estava! quin bo que hi feia
allà a la cuina, tot tan calent!
La neu a fora pausada queia
i entre les branques xiulava el vent...

Arrivà un dia de gran tristesa
ana greu pena sofrí mon cor,
inmóvil l'avia en el llit extesa
no respirava; havia mort.

La llar encesa llengotejava
arreu hi feia dolça escalfor;
l'avia, pobreta! no s'hi escalfava
desert estava l'antic escó...

Dins d'una capsa jo hi tinc guardada
una reliquia, per mi un tresor;
de ma pobra avia tan estimada
l'únic qu'ein queda, l'únic recort,

ALEI.X BOIX,
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SECRET E5PANDIT
Al meu amic Pere Freixas Badia

Al pic de la mitjdiada
feia-m petar la xerrada
al caire d'uns camps llaurats,
l'alé de la marinada

s'emportava enjogassada
nostra conversa bassada
en somnis d'enamorats.

Entre lo sol que esclafia
i que jo n'era aquell dia
des d'ants de l'auba llevat
sentí qi;e el cor me cobria
la son, qu'els ulls me cloïa
i que a pleret m'adormia
de ma estimada al costat.

I'm van contar les roselles
los aucells, les flors i abelles
amb sos cants, volions i tons,
que deposen ses mans belles
al bell demunt de mas celles
m'havia clòs les parpelles
amb un ruixat de petons.

viCTOE MORA ALSINELLA.

JB^COS
«Permetím el company ecoista que m'inmis-

cueixi en la seva secció, però en el número pas¬
sat va ñcar-se amb mi i jo m'hi he de tornar; no
puc fer hi més, soc venjatiu.

I no'm revenjaré dient-li al company, sarauis-
ta d'aquells que van a suar la cansalada per tots
els embalats de totes les festes majors, ni admira¬
dor dels mitjons de seda dels nostres elegants, rés
d'això. La meva revenja consistirà solsament en
fer constar que a l'imprempta van descuidar-se de
posar dessota el titol Els moMes de la mandra, la
dedicatoria «Al nostre Director en Miquel Gras i
Vila» ja que es ell qui va esser Vànima vüi (meta¬
fòricament, eh?) on vaig estudiar el cas de que
tracto en l'esmentat article.

I, una pregunta per a acabar ¿en sap quelcuna
cosa el nostre actiu Director del descuit de l'im¬
prempta en estampar la dedicatoria?

Aquesta pregunta no cal que me la contesti,
que jo ja ho sé tan bé com ell.

Mercès mil, estimat company ecoista, per ha-
verme permès invadir el seu terreny i perdoni
allò dels mitjons i de suar la cansalada.

M.vGÍ MURl.í.»
*
* *

Anàvem pél parc en manifestació a depositar
unes flors a l'estatuat actor gloria del teatre ca¬
talà en Lleó Fóntova.

Dos individuas s'ajuntaren a l'acompanyament
per tafaneria. No sabien de que's tractava.

Escoltem-los. Parlen en català.
—On va tanta gent?
—Segurament a portar una corona a un tal

Fontova.

—I qui era aquest, un torero?
—Vet'aquí que ho he llegit i no m'en recordo.

Potser si que era un fenómeno.
Comentaris?
¡Com que som en un pais que no més s'home¬

natja an els toreros!
*•
* *

Del homenatge que YAssociació Montero va de¬
dicar an en Lleó Fontova, ens diuen que entre
els varis oradors que van enaltir l'art del gran
actor, n'hi va haver un que digué:

—En Lleó Fontova, no va estar mai a cap OB¬
SERVATORI.

Naturalment com que no hi había de fer rés.
Trobaríem més natural que hagués asistit en

algún conservatori.
k
* *

La familia del baró de... X, i fins el baró i tot,
es distingidíssima i ocupa, no cal dir ho pel que
veuràn, un lloc principalíssim dins la bona societat
barcelonesa que no se per què diantre serà més bo¬
na que la demés.

La familia del baró de X... i el baró i tot son
catalanistes i serven gran amor per les nostres
sagrades tradicions, per una condició especialís-
sima. La especialitat d'aquesta condició l'âpre-
ciarán justament si tenen en conte les condicions
que'ls imposa el colzejament continua, amb lo
més escollit de l'aristocracia.

A casa del baró de X... no s'enraona altra llen¬
gua que l'oflcial d'Espanya i de l'alta aristocra¬
cia barcelonesa doncs els costa d'allò més domi¬
nar Yacento.

Les filles del baró i la baronesa, llueixen tra¬
jes elegantíssims fabricats a Londres, confeccio-
nats per una renomenada i mai goc alabada mo¬
dista londinense. Les dònes de càl baró no poden
sofrir altre vestir que'l d'a Vingtesa.

El baró i el seu fill van a la dernière parisenca.
Els devantajs enpuntats de les cambreres, son dc
l'última moda cambreresca parisenca. Es alló que
'Is hi aguanta els davants i'ls darreres.

La cuina de càl baró, segueix estrictament les
fórmules franceses. Els guisats de les cuines fran¬
ceses, encare que més porquejats per dius, son
mes vistosos pel defora.

El llur teatre preferit (Qui sab, per xó, si es el
que més els aborreix.) es l'italià amb acompan3^a-
ment de professors del Liceu (naturalment!) Els
aristocràtics han prés per moda aquest genre per¬
què es el que menos els distreu dels llurs assump¬
tes. Potser si'l comprenguessin, algún cop hi rres-
tarien atenció i no es això, pròpiament, lo que
persegueixen.

En fi... la familia del senj^or baró i el baró i
tot, son catalanistes... perquè ja es molt l'esser-ho
en aquestes circunstancies.

k
* *

Hem vist entrar en el Gran Teatre Espanyol un
llit de matrimoni.

Decididament amb l'entrada d'aquest moble
queden enllestits els preparatius per la tempora¬
da de vodevill.

— 210 —



FESTA

les delicies d'anar a fóra
—Vaija que no m'enredaràn mai més—excla¬

mava don Pau, tot aixafat, brut i amb un cansa¬
ment que no s'hi veia de content.

—Que li ha passat? que li ha passat?—pregun¬
tava un vehí, oferint li una cadira on don Pau
s'hi deixà caure, fent-la cruixir.

—Que m'ha passat diu? sàpiga home de Deu,
que he fet un dia de camp, per força, que jo ja
no'n tenia ganes d'anar a fóra sino que pregant-
me i fent-me creurer que passaria un jorn deli¬
ciós m'he deixat enredar. Rés, flaqueses del home.

—Doncs com ha anat això?
—Figuris; primer ens hem posat en marxa ca¬

rregats amb la teca com uns rucs, montanya a-
munt, amb aquella calor i amb aqu'll sol, que
—lladre!—apretava amb totes ses forces. Prou que
em deien elles per distreurem.—Guaita, Pauet,
quin paisatje! guaita quins pins, quins camps!...
—però jo no estava pas per brocs, ni per pins, les
cames ja'm feien figa i volia reposar. Elles me
donaven dàlit per arrivar a la Font de... no sé
que, d'on raijava una aigua fresca, riquissima.
Vaig tornar a empedrer la caminada amb més
Irülo per poguer beure aquella, més bona que la
de Dos-Rius i vàrem trovar un pagès al qui pre¬
guntarem per la célebre font. Es gratà el clatell,
com tots els pagesos que no saben que dir, però
després va respondrer.—Acabant de passar a-
quests arbres, tombeu i ja veureu un cami pedre¬
gós, per burros; paseu per alli...—Gracies home,
pel pirofo (vaig pensar jo) i carregant-me encare
de més paciencia que el pobre Job, vaig anar se¬
guint enllà, amb aquella calor i aquell so! qu'em
feia suar la cansalada...

—Si que passaren peripecies—objectà el vehi.
—Calli, home si no estic ni a la meitat. Doncs

com li deia anarem a la iusca de la Font de... no
sé que i per fer més dret, ens enredaren pel bosc
i allí'ns vam perdrer, sort que aquesta mare ca¬
sualitat que vetlla per nosaltres,.va fer-nos la
mercè, la gran mercè, de trovar a un home qu'
ens acompanyà, treient-nos d'aquèll laberinto de
pins i ginesteres.

I al últim arrivem a la font i ¡ai don Ignasi!
n'hi havia per estirar-se els pels del cap... si un
no fos calvo. Figuris que la tan cèlebre font d'ai¬
gua pura i cristallina, que tan ens habia fet suar
la cansalada, era una font de pélac, arràn déte¬
rra, d'aigua tèrbola i bruta i fins es veia—per
unes boletos negres, escampades-que'l bestiar
hi tot, s'hi havia abeurat. Ai, senyor meu! quina
broma Qh? Bueno,]», era hora de dinar i vostè ja
sap que des de temps inmemorial, cada dia a la
taula no hi manca una truita a la francesa per a
mi, es el meu plat favorit del que no m'en puc
deixar i avui que tan els hi recomanat que sobre¬
tot no s'en descuidesin, al ser a l'hora de dinar
ens trovem que ..

—Que s'han deixat la paella?
—No, els ous qu'encare es pitxor. Jo ja no vaig

dinar de gust, sense la truita i amb l'arroç que
fet alli resultà crú i fumat. Després com sol pas¬
sar en aquests casos ens faltà pà i pel cami s'ha-
bia romput l'empolla del vi i es a dir una delicia!
Després encare diuen, d'anar a fóra per a dis¬
frutar.

—Caram si qu'es deuen haver divertit—va in¬
terrompre altre volta el vehí mofeta

—Després-tornà a dir don Pau, aixugant-se
la suor—aquell sol que tan abusava de nosaltres,
es va tondre, es cobri el cel de núvols foscos i co¬
mençà a xiular el vent amb gran escàndol. Are
la ballarem!—vaig pensar jo—i una ventada forta
se m'endugué el capell; cames ajudeume, tota la
familia al darrera, semblava una película i el ba¬
rret, que per mi ho feia a dretes, corria com un
mal esperit, fins que al últim, caigué dins d'un
rec. Per cullir-lo traspaso unes passares, fetes
amb pedres, allargo el bras per pescar-lo i ¡¡xap!!
de peus a l'aigua.

Llavors es posà a plourer a bots i a barrais; jo
caic, la dóna rellisca, m'estripo les calces i des¬
prés de mil peripecies més, en mig del xàfec arri¬
vem a ciutat, de la manera que ens ha vist arrivar.
I aqui em té, don Ignasi, fet una desgracia, un
Ecce Homo!! però, això si, mai més m'enredaràn
eh! entengui-ho bé, mai més.

DANIEL F. CARRERAS.

El criteri de la veritat
I

En ma cambra tot sol m'e.vtassiava
guardant ne com ressò

de lo que, febrosenc, s'aglomerava
per la imaginació.

Del festí—ja acabat—a les orelles
ressonaven encar

l'esclat lasciu dels besos de les belles
fent-me-el cor bategar;

el dringar de les copes que en l'orgia
dava el penar a oblit;

l'alegre bacanal que enjovenía
mon ja llatzerat pit;

els plaers voluptuosos on cercava
la ditxa de l'amor

i. sensual, l'alegria s'afanyava
per transportar-la al cor...

—.úixó es lo món, digui, aixó es la vida:
gosar per sempre més;

la severa virtut... es la Mentida.
Oh, mòn, ja t'hi comprés!—

II

El cansanci, per fi, guanyfi, al insomni,
i al últim m'adormi:

vegi la Veritat en cruel somni
venint-me a trobà a mi.

Sa destre una llanterna llumenava
amb màgic incitin;

mon pensament al centre s'internava,
restant al punt captiu.

Llavors la Veritat, sa llum mostrant-me,
digué, amb veu impotent:

—«Fa molts segles que l'home vè cercant-me,
ni assolint son intent.

Ves seguint amb la llum de la llanterna
i veuràs an el món

la ditxa que al teu cor apar eterna
i en un minut se fón.
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No repares YOrgía a que't llençaves
com va robant-te'ls anys,

bol cambiant-te els plaers, que tan amaves,
amb greus dolors i afanys?

No veus aquella dóna que la vida
per ella hauries dat?

Tot fent befa de tu. desagraïda
per altre t'ha oblidat.

1 els teus companys, al veurer contristada
la ditxa del teu cor...

com fugen esclafint forta riatllada.
mofant el teu dolor!»

111

.. I no recordo més. Quan despertant-me
d'aqueix somni, aturdit,

dolça una ven:—Fill meu, digué, cridant-me,
com has passat la nit?—

Oh! la veu carinyosa de la mare,
amb son ritme harmoniós

va apareixe com àngel que'm separa
de l'abim tenebrós;

i a la imaginació, tan excitada
per la passada nit,

devallà aquesta veu com a rosada
benhaurada al meu pit.

—Lluny de mi falsos plers, amors d'un dia,
disbauxes mondanals,

amistat d'interés, d'hiprocressia,
orgies bacanals!...

Per fi la falsetat he comprès are:
Mentida, no més son!

La Veritat està en l'amor de mare...

el seu amor omplena tot el món!!!
CAXDOE SAL.\iIL.

VISIONS D'ISTIU
¿Haveu jamai sentit l'encis d'una nit d'istiu?
En aqueixes nits caluroses, en- que la pensa s'

enlaira, el eor se sent poeta, i els cossos s'estre¬
meixen a l'idea de la voluptuositat i del plaer, hi
ha un encis, corprenedor, un encis, qu'eus omple
l'imaginació, de fiors, d'idilis bosquetans, i d'ulls
qu'eus miren envolcallant nostres ilusions, en un
somni de bellesa i d'ainor.
I es en aqueixes nits, en que el poeta sent en¬

lairar-se la seva ànima, quan nostres pensaments
son més purs, i s'aparten en un impuls d'idealis¬
me dels plaers mondanals, i sentim aleshores la
bellesa d'un jardi rublert de fiors, ubriagant-nos
amb sa flaire, sentint el suau oreig de les aigües
d'un estany on s'hi reti acta la lluna com un gran
disc d'argent, i la caricia d'una mà perfumada
per les fiors, i dels ulls de Palmada...

] aleshores murmuren a cau d'orella, paraules
que'ns ha dictat el poeta, i ens sembla veurer les
fiors que desprenent-se de llurs branques van vo-
leijant per sobre nostres caps, fins a caure als
nostres peus amorosides.
I llavors la font calla'son murmuri, la lluna

il·lumina nostre rostre, i els rossinyols ens volten
trencant el silenci de la nit amb ses cançons...

FK.VNCESC GARCÍA.

TRES SESSIONS D'ART
per a el 6. 12 I 15 d'Octubre de 1915

en el Teatre (abans)

AVDITORIVM
Esmeragda, 27'29

Primera actriu Direcció

MERCÈ NICOLAU AMBRQSI CARRIÓN
Primers actors

AUGUST BARBOSA - RAMÓN TOR

I SESSIÓ

j Dimecres 6 Octubre A dos quarts de lo de la vetlla
I I. Parlament de presentació per A. Ca¬

rrión.

II. Estrena del drama en un acte, original
: de M. Gras 'Vila

I JOGUINES DE EIRA
i
: III, Estrena de la comedia en tres actes i
! sis quadres de Goldoni, traducció i

adaptació escènica de A. Carrión

: §a viuda ■desitjaia
Decorat nou de Josep Rocarol - Vestuari nou Malatesta

Preus d'abonament per a les
tres sessions i preus a diari

Abonament A diari

Pessetes Pessetes

Llotges plattfa i primer pis (sense
entrades) 42*00 1800

Butaques platea (amb entrada) 7*50 3'oo
Circulars > » ». 4*50 i'75
Butaques primer pis, i* fila (amb

entrada) .... 7'5o 3'oo
Circulars primer pis, 2.* i 3." fila

(amb entrada) .... 5'oo 2*25
Circulars primer pis, files restants

(amb entrada) .... 4^50 i'75
Circulars segón pis, i.^ fila (amb

entrada) 3'oo 1*35
Circulars segón pis, 2." i 3.* fila

(amb entrada) . 2*25 l'oo

El timbre a càrrec del públic.

Entrada a llotja (inclòs timbre), . . o'75 pessetes-
> general • »... oyj »

BIBLIOGRAFIA
Yers i Prosa.—Emili Pòlit.

Bona obra han fet els amics i admiradors, del
malaguanyat poeta al publicar en un ben presen¬
tat volum quelcunes de les seves obres; bona o-
bra i delicat tribut a la memoria del qui amb
tanta modestia abscondía uns mèrits que d'altres
haurien escampat a crits als quatre vents.
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Havem llegit el llibre, no cal dir-ho, del co-
mens a la fí sense parar-nos i havem fruit, nosal¬
tres que'l coneixerem, les exquisides dolceses de
la seva ànima delicada, amb recullida atenció.
Com ens ha arrivât al cor en la poesia En la mort
de la meva mare! i en Vel de somni i Róses sacres

quanta dolça emoció hi ha vessada!
Cercant-hi l'ànima d'en Pòlit, en el llibre que

tenim a les mans, es veu com la seva es dolía per
a deslliurar-se del ròssec de la materia per a en-
lairar-se en les regions misterioses de l'Inconegut
es veu quan l'atreia la Mort com una obsessió,
puix la canta sempre i li apar amorosa, dolça...

Semblava que ho pressentis que havia de mo¬
rir als vintivuit anys, en la flor de la joventut; o
es que tal volta la Mort volgué respondrer als de¬
sitjós del qui tan l'estimava.

Pel fragment que publiquem dels Aniversaris
es faràn càrrec els nostres llegidors de la tendre¬
sa de l'ànima exquisida d'en Emili Pòlit.

M. M.

DE LA VIDA

Q\xeL€Lt*€^t
Amb velocitat esferehidora passa per la carre¬

tera un automóvil luxós. En ell hi van elegantes
dames i cavallers sostenint, en mig de sorolloses
rialles, una calurosa conversa.

El chauffeur distret i parant atenció a les parau¬
les dels aristocràtics viatgers, no s'adona de que
al lluny de la carretera s'hi veu un petit punt ne¬
gre. A mida que l'auto anava engolint kilóme¬
tros, més clar s'ovirava aquell punt i ben promp¬
te, si el chauffeur s'hi hagués ficsat, hauria notat
que alló era una persona que, segurament, per
disort havia anat a caurer en tan perillós lloc.

Mes éiphavfcur no s' en adonà fins que gairebé
lli eren a sobre i llensà un crit de terror al veurer
en mig de la carretera un noiet d'uns deu anys,
miserablement vestit i plè de nafres.

Impossible semblava parar amb aquella velo¬
citat, més d'un cop de freno logrà detenir el cotxe
a pocs inetres de la criatura. Les rodes feren un

esgarrifós xisclet, i els viatgers espantats llensa-
ren un ¡ai! al veurer interrompuda, de manera
tan poc agradable, sa conversació. El chaiffeur
baixà i canvià un neumàtic que s'havia reventat
i, mentres, sortiren de l'elegant aparell els distin¬
gits viatgers. Tot fou omplir d'improperis al po¬
bre noiet, causant, segons ells, d'aquell trasbals,
que s'els mira com qui veu visions.

Tornen a puijar a l'automóvil un cop arregla¬
da l'avería i al sentar-se els aristocràtics, dames
i cavallers, tanquen amb demostrat coratge la
portalleta. L'auto reprèn la seva cursa boija, men¬
tres el noiet, miserablement vestit i plè de nafres
son cós, exclama aquestes paraules ofegades pel
soroll de l'automóvil i la nuvolada de pols: —«Una
almoina'per amor de Deu».

PERE DEÜLOFEU GOL.

PRIMAVERA EN MON COR
Me sento el cor tot propèns a estimar
i exuberant de passions i tendreses,
estic sedent de goig i de belleses
que aquest afany vulguin'apaibagar,
que sàeiin la meva ansia d'estimar.

D'entre tot lo que al mon don gala i goig
jo adoro, sobretot, les belles dónes... •

Mai fluiré emocions tan suaus i bones
com la d'un bès d'un molçut llavi roig

0 la d'un tendre esguard d'uns ulls ardents
d'un tó diafà—blavós o negre etiópic...—
1 a l'admirar l'enfllall microscópic
d'unes petitonetes i albes dents,

sentiré sempre un impetuós afany
de besà el llur estoix amb passió boja,
—el voluptuós estoix de tapa roja,
que enclou, a cops, un deliciós engany...—

Els meus dits han frisat i han tremolat
i han sentit el desig d'ubriagar-se,
de discorrer i extendr-'s i amagar-se
entre les fibres d'un cabell daurat,

tot fent-lo caurer com cascata d'or

que s'irisés al raig d'un sol magnifie,
per, després, reculli Is i un front mirific
orlar amb ells d'una diadema d'or.

Oh! el tendre encís d'una estreta de mà

molçuda i lleu, d'una tebió amorosa—
tota vibrant d'una emoció conmosa

que l'enclou i desclou, fent tremolà

amb la dolçor d'un escalf femenil
p la de l'home aimant i ubriac de joia...
¡Com us anyoro, oh, belles mans de noia,
per a besâ-us, amorosit i humil!...

Perquè, quan se us estreny la mà, suaument,
i amb els ulls fits en els vostres hermosos

—oh, dónes belles d'uns perfils graciosos—
amb el contacte embogidó's pressent,

l'inefable dolçor d'un bès de foc...
I el borriçol suau de vostres galtes
—l'incitant sempitern de nostres faltes—
es temptació que'ns venç, poquet a poc...

Oh, amor!... Dolça paraula... Tinc vint anys,
tinc vint anys i ma sang es ardorosa
i, a l'ensemps que mon ànima amorosa, ■

mon cor es lliure encar de desenganys...

Perxó, quan veig pel mon la suau claró
d'uns ulls de noia que'ls meus il·luminen
tot jo'm somoc i els meus sentits s'inclinen
en una delitosa adoració,

mentres ma pensa, fantasiosa,'s perd
i sent l'anyorament d'un dolç idili
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a la vora del mar, dalt d'un navili,
0 sots l'ombra agradosa d'un pi verd...

1 també penso a voltes en la nit
—quieta i suau, bellameut estrellada—
en que, la dôna meva, enamorada,
vingués amb mí pel mon. per l'Infinit...

¡Oh, amor, amor!... Soc propens a estimar
i exuberant de passions i tendreses
estic sedent de goig i de belleses
que'l meu afany vulguin apaibagar,
que sàciin la meva ansia d'estimar!...

SALVADOE SOCÍAS i PURXELL.

El «Foment del Teatre Català»

Aquesta benemèrita entitat, en vista de les de¬
mores que sufreix el pro.jecte d'aixecar un monu¬
ment en el Parc de la Cindadela a n'el malagua¬
nyat actor En Iscle Soler, ha obert una suscrip-
ció, encapsalada pel tument amb lüO pessetes per a
fer-lo pel seu compte, fugint del apoi oficial del
Ajuntament de Barcelona, que més que un apoi
resulta una rèmora.

En el local social de l'esmentada entitat, Bo-
ters, 10, Lef, s'admeten donatius per a aquest ob-
gecte.

— El dia 2 d'Octubre proper donaran una con¬
ferencia en l'estatge social sobre la municipalitsa-
eió del Teatre Principal i sobre altres aspecteo re¬
ferents a l'escena catalana els senyors En Fran¬
cesc Curet i Josep Ferran i Torras.

La conferencia serà pública.
—Sabem també que hi ha el propòsit d'obrir

una enquesta per a saber l'opinió dels principals
elements literaris, culturals i artístics, referent a
la tan debatuda qüesiió de la municipalitsació del
Teatre Principal que, per lo que sembla, tracta's
de aprobar amb més precipitació de lo que mereix
l'importancia del assumpte.

FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL
PROGRAMA

Dia 29 de Setembre.—A les 9 del matí, arri¬
bada de la Banda de música de la Bonanova, que
desde l'Estació es dirigirá a la Casa de la Vila.

A tres quarts de 10, sortida de la Casa de la
Vila del Magnífic Ajuntament, Autoritats i Comis¬
sió de festes, que acompanj'ats de la Banda i pre
cedits dels gegants, nanos i bastoners de Gelida,
es dirigirà a l'iglesia Parroquial aont

A les deu, se celebrará un solemne Ofici que
cantarà una escullida Capella musical, ocupant
la Sagrada Càteora l'eminent orador sagrat doc¬
tor Santiago Estebanell, Rector de la Bonanova.

A les tres de la tarde, curses locals i comarcals
de bicicletes, disputant-se en les primeres una co¬
pa donatiu de la Comissió de festes, i altres pre¬
mis de les cases Sanromà i Reverter, de la capi¬
tal i Cardús i Cardona d'aquesta Vila; i en les se¬
gones tres premis en metálic. Els punts de sorti¬
da i arribada dels corredors, son a la Carretera,
devant de VHostal del Sant.

A les 5. gran concert per la banda, en la plas-
sa de la Constitució, tocant escullides pesses.

A les 9 de la nit gran funció de teatre en el
«Centre Catalanista», representant-se les obres
La mitja taronja (3 actes, J. M. Arnau) i A la ^Casa
de Socurrot (1 acte, germans Corominas Prats).

Dia 30.—Grans balls d'orquesta a les 11 del
mati, a les 5 de la tarde i a les 10 de la nit en el
«Centre Catalanista», «Circol Tradicionalista»,
«Joventut Moderna» (Café Nou) i les societats «El
Local» i «L'Alhambra».

Dia !.<»'d'Octubre. Ales 11 del mati, sorti¬
da de la Casa de la Vila de les Autoritats, Coini-
sió de festes. Col·legis, Orfeó, Societat Choral i
demés Societats e invitats, per a dirigir-se acom-
pan3'ats de una banda, a la inauguració de les o-
bres d'urbanització de la Plassa Nova iaia Festa
dels aucells, en la que hi pendrán part, entre al¬
tres, els nens Gabriel Marti del Col·legi de En Jo¬
sep 0. Canosa; Sadurní Monné i Joan Fort, del d'
En Gabriel Torras; Enric Rós i Ferran Fernán¬
dez, dels Pares deia Sagrada Familial els se
nyors Baldomer Parramón, Miquel Servóle, Jo
sep Muntané, Lluis Puuggari, i el Diputat provin¬
cial pel Districte Antón Jansana.

Cantarán escullides composicións l'orfeó Patria
i el chor La Unió d'aquesta localitat, es donará lli¬
bertat a aucells i es dispararán Focs japonessos,
amenissant la festa la banda de música.

A dos quarts de 4 extraordinaria funció en el
«Centre Catalanista», posant se en escena la gran¬
diosa obra en 5 actes d'Alfons Daudet, ambilus-
tracions musicals del mestre Bizet, CArlesiana.
Per fi de festa, la comedia en un acte Jugar a ca¬
sals (1 acte, Barbosa).

A les 5 de la tarde i a les 10 de la nit lluita balls
en el «Circol Tradicionalista», «Joventut Moder
na», «Local» i «Alhambra» i a més a la nit en el
«Centre Catalanista».

A les 9 de la nit, grandiós castell de focs d'ar
tifici, en el turó de la Plassa Nova, a càrrec de la
casa La Pirotécnica Espanyola.
Dia 3 d'Octubre.—A les 3 de la tarde, partit

de foot ball, entre el primer team d'aquesta po- '
blació i el primer del Canigó, de la capital, que's
disputarán una copa, donatiu de la Comissió de
festes.

Durant els dies 2 i 3 d'Octubre estará oberta en
els Col·legis nacionals de nois la Exposició de tre-
baJs escolars.

Tots 1res dies recorrerán la població els ge¬
gants i nanos.

Durant els dies de les festes grans sessions de
cinematògraf en el «Cine Columnas» i eh el «Cine
Delicies» variats programes de pel·licoles i les
atraccions de fama mundial Elisa Pomar, couple-
tista, Palmira López, bailarina i El Africanilo, ¡on-
gleur excèntric.

Als morosos

Havent ja respost a la nostra súplica
quelcuns dels atrassats de comptes amb
l'Administració, aplassem fins al núme¬
ro pi^òxim la publicació de la llista dels
que no paguen a íí de donar-los-hi més
temps per a posar-se al corrent, ja que
l'execució de la determinació presa ens
es molt dolorosa i apurarem lins al de-
rrer moment abans de fer-ho.
Per si hi ha algú que li haigi passat

per alt advertim als suscriptors de les
poblacions següents que es on hi tenim
més atrassos: Terrassa, Olot, Bañólas,
Manlleu, Vich, Figueras, Roda, Sant
Sadurní de Noia, Badalona, Sant Vi¬
cens i Sant Andreu de la Barca.
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A UNA DONZELLA
Ton cor virginal
ei vull per casal,

desitjo en ell viure-hi i també hi vull morir;
no vull, no, m'aimada,
deixar cap vegada

Tescalf que a ma vida tan goig fa sentir.
■ Ell és el meu cel,
ell tapa amb un vel
les penes tan tristes
que al mòn fan sufrir;

si en ell tinc estafa, jamai seràn vistes;
feliç, podré, viure-hi. feliç, fins morir.

Seràs ma regina,
jo un siibdit seré,

i com una estrella que al cor il lumina,
fldel els teus passos segur seguiré.

Ton cor virginal
el vull per casal,

desitjo en ell viure-hi i també hi vull morir;
si al teu cor, aimada,
no hi tinc pas estada

no'm queda altre cosa que prompte finir.
j. M.' CORTADA DE RRAT-GIBERT.

vinenta que promet esser molt animada per Ten-
tusiasme que regna entre els elements organitza¬
dors.

MANELIC.

Vetllada en la Colonia Vilagiit
Els meteixos elements que dies enrera feren

una representació en el bonic teatre que la Colo¬
nia té instalat en els seus jardins, n'orga¬
nitzaren una de nova que els hi valgué llares
aplaudiments i felicitacions per part de la tan
nombrosa com escollida concurrencia que hi
asisti.

Formaven el programa la preciosa comedia en
dos actes d'en Manel Folch i Torres L'oncle rcclor,
en la que tinguérem novament ocasió d'aplaudir
a la senyoreta Teresa MarineTlo que digué el pa¬
per de Mnrió d'una manera magistral. La senyo¬
reta Agnès Badia tragué un uro.s partit del de
Senyora Lena, per cert plé de dificultats que salvà
gràcies al seu talent.

Molt bé en Josep M.' Badia en el difícil Mossèn
Gabriel. El Senyor Genis, a càrrec d'en Josep Vila-
gut, encertat. En Josep A. Font se defensà nota¬
blement en el Felicia. En Francesc molt ben in
terpretat pel senyor J. Servóle, i els de Salti, Gat-
2irela \ Un escolà a càrrec d'en Juli Vilagut, Ra¬
món Badia i Amadeu 'Viñas, molt bé.

Per aquesta obra el jove .Tosep M.* Badia pintà
una bonica decoració, que li valgué aplaudi¬
ments.

Seguidament la secció infantil representà la
peça en un acte d'en Jaume Piquer Un sohi yer
força, en la que escoltaren merescuts aplaudi¬
ments la preciosa nena Tereseta. Viñas, que di¬
gué el seu paper d'una manera discretissima;
l'Amadeu Viñas interpretà el paper d'ardent ena¬
morat amb tota eura. Molt bé en Baldomer i Mi¬
quel Vilagut i en Joan Teyehené. Digne de men¬
ció es en Lluís Badia, que se'ns revelà un verda-
der actor còmic

Amb aquesta agradable vetllada se donà per
finida la pi esent temporada d'estiu, esperant la

jVc)vef y
CO IDen tarif -

AVIS IMFOBTANT
Advertim als col'laboradors expontanjs

que deuen enviar 1' original en sobre obert
amb la nota «Original d' imprempta» 1 fran«
queljat com a tal.

Els que vulgan fncluir*hi carta o enviarlo
tancat per a major seguretat, incloguint'hi
un segell de cinc cèntims per a el pagamentdel carter.

De no fer'ho aixis, ho sentírem molt, peróno publicarem cap treball que no s' ens envií
amb aquesta forma.

UAísociació Pr: teclora de VEnsenyança Catalana,
convoca als nois i nojes catalans al Quart Concurs
Nacional, a'Historia de Catalunya que tindrà lloc a
Barcelona en la mesada d'Abril de 1916 i en la
data que oportunament s'anunciarà.

Es concedíràn dotze premis de 15 a Ih pessetes
un d'Honor de 125 pessetes i un de 150 pessetes
per a el professor que, a judici del Tribunal, hai-
gi respost amb més entusbiasme i intel·ligència a
la crida, tenint-se en compte principalment lés
quantitats i calitat dels premis obtinguts per sos
deixebles.

Per a detalls deu dirigir-se a VAssociació Pro¬
tectora de VEnsenyança Catalana, Canuda, 14, prin¬
cipal, Barcelona.

Variat assortit en trajos novitat.=Sas»
trería (Camprubí I Gras.—Boquería, 47, Bar'
celona.'

El diumenge passat es va jugar un partit amis¬
tós de foot-ball entre el F. C. Molinensc i la Colo¬
nia estiuenea d'aquesta vila, essent reforsats a-

quests amb notables jugadors de la capital.
A jutgar per la nombrosa concurrencia que's

trasladà al camp de sports es coneixia que hi ha¬
via molta espectació per a sapiguer el resultat
del partit

Comensà aquest amb una bonica arrencada
dels de la Colonia, qu'es veu tenen ganes de treu¬
re's la derrota del partit anterior, però venen jus¬
tos els seus intents gracies a les boniques jugades
i colocacions de mitjos i defenses, acabant la pri¬
mera part cero a cero. La segona ja fou més inte¬
ressant, abundant les boniques jugades per una
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î aitre part, distiiif^int-se els devanters per les se¬
ves peligrosos arrancades, i en el transcurs de la
mateixa en Llopart, extrem dreta d'el Molinensc,
recull la pilota i gràcies a un exeelent i hàbil re-
gateix burla als mitjos i defenses, i d'un schoot
admirable tira l'iínic goal de la tarde. Moltes ova¬
cions.

Tots els esforços fets per la Colonia estiuenca
per a derrotar ais del Molinense i recuperar el
fracàs sofert en l'iiltim partit foren inútils.

El partit va agradar molt a la nombrosa con¬
currencia que pmplía'l camp, la que no's cansà de
ovacionar als jugadors.

Els onze del Molinensc estava format per eis
senyors Kipoli, Méiicli, Català, Baliesié, Mallor¬
ca, Cardús, Tort, López, Bombardó, Llopart i
Martí.

Es varen distingir pel Molinense Ripoll, Balles-
té, Mallorca i López i per la Colonia Julià, Vela i
Plans, eís demés varen cumplir.

Sastreria &amprubi i Gras.—Boqueria, 47,
Barcelona.- Especialitat en trajos sastre per
a senyores.

J. Vives i Borrell

i SILUETES RUST1CÂNES
Narracions

ï

í

LLIBRERIES;

Verdaguer, Rambla del Centre, 5-
Perelló i Vergés, Pelai, 20.

La tragedia de Sófocles amb versos d'en Mar¬
tinez de la Rosa Edipo Rey, es l'obra que aquesta
setmana reparteix la important revista let/lro.
Mundial, anunciant pel pròxim imxn^ro El-ciznoHde
de Bragelone.

Hem sigut invitats atentament pels mestres de
les escoles nacionals d'aquesta vila, a l'exposició
de treballs portats a cap pels alumnes de les me-
teixes, que tindrà lloc els dies 2 i J del pròxim
Octubre i que promet ser tant 0 més brillant que
les dels anys anteriors.

Hem rebut una admirable reproducció del car¬
tell, original del notable Francesc d'A. Galí, que
va guanyar el primer premi en el concurs orga¬

nitzat pel Laloratori provincial d'Higiene de Barce¬
lona en contra les mosques.

Agraím la atenció.

Variat assortit en abrics.—Sastreria Cam»
prubi i Gras.—Boqueria, 47, Barcelona.

El distingit fill d'aquesta vila el pare Fàbre¬
gas i Amat, torna a estar entre nosaltres proee-
dent de l'illa de Cuba, després de molt temps
de permaneixer an aquell punt.

Ens felicitem de la seva arribada i del seu pro¬

pòsit de passar una temporada entre nosaltres.

Trajos i abrics des de 60 a 125 pessetes.
—Sastreria Qamprubi i Gras.--Boqueria, 47,
Barcelona.

Ha ocorregut fa pocs dies una sensible desgra¬
cia en la mort del regidor d'aquesta vila que's di¬
gué Jaume Bordas. La fonda simpatia que inspi¬
rava el seu natural expansiu 1 servicial ha fet que
fos sentidissima per tots els veins de Molins de
Rei que amb llurs franques paraules de condol
han demostrat el sentiment que ls ha causat tan
fatal succés.

Nostre pesar a la seva desconsolada familia.

Domingo Tusct. Moltes mercès, quedem a la recíproca.
—Josep E. Raduà Maymú. Rebut i mercès.—Candor Sala¬
me. En cartera.—Josep Ribas. Rebut i mercès. No cal que ens
envií mai l'impoit que ja passai;'i el cobrador.—M. Allué Pe¬
rradas. Moltes mercci.—Pere Domènech. Rebudes pesse¬
tes 8'40, conforme. La suscripció de que fa esment es paga per
tr imestres avenÇats. AhI la seva lletra no ns ha convensut; la
portarem a la B, nanova perquè la Verge el guaidi de pendrer
mal.—Artur Torné. Ja passaitin a cobrar. En certera.—Ra¬
mon Gavaldà Ribas. L'havem trobat una mica pesat. Un al¬
tre dia serií.—Josep: Busquets i Tenas. Envií quelcom més
curt i mirarem de complaure'l.—f. Bosch i Barrera. I.es tra¬
duccions son acurades, peiò . son tan coneguts els versos ori¬
ginals.—Salvador Barrut i Soler. Es feu bé un goig, tal dis-
creteig. No causa enuig segons jo veig, esiii en un puig mirant
a un boig. Parodiem els tercets del sonet, en broma, que consti.
En serio hem de dir-li que la poesia no'ns atrevim a dir que es¬
tigui malament, però la trobem mancada de ritme.—Queden
lletres per a contestar.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ

Molins de Rei .... Ptes. 0'2b mes.
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