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SL ES T E R R E S C A T A L A N E S 
A L L O R C A 

rrw·wv·at ncIMallMa 
IV 

|mb aquesta ·;r<k.nle4 '(oiwvm fl. 
s las q'M h»m «ledioat a pretén-
Tobrs «^onAniíca fata psls 'eRi-
reglonaUst«s da l'Aluniameni rl« 

Inostra otatat. 
l.ral parlar avui <J« la «listribiiei* 
|<tni«itiiTaclA qija donaven els nos. 

aínica al ppessupoet d« desp»-

ab ^ aea projecta 4a pr*ssuposl, 
Itrífaveo ois regidors. reBiooalls-

resoldre rap d'aquells proble-
d» gran •TBrtí'cendínrla per a 

[vida local, tala com la canalitía-
0 la sarxa d ' rlav*gwere«; ]a 
«osienien «n el dU projeca que 

Ipsmantades empro^'v. h'htn fiem-
jidre fora deia preenipo^'ns «Ml-
Hs. M per mitjà d'emprtMC.-.. I " 
snt Texplolacl^ dels prUners anyo 

rempr·ea eoQstrnoMn. 
^mb el projecto de pressuport sols 
ctaven els nostres amirs de dotar 
I nostra rimat d'aquells «wn'Vgef. 
Iierenw a, tina poblariA moderna. 
Ic dnlcament as poden aconseguir 
Itiaocanl un prts»apo«t a i'altura 
I !a població 

| \ dos capítols. preferen·ffK'n', de-
' aven les màximes quantitats i . m . 
jaides per mitja ite\f, iButessoti 
•^••i.its a cultura i a obr*?; de-
bstrant atxi «I seu amor H. ] % ciu 
|. el progrés espiritual 1 material 

la qual persegutoti 
\ixi, *1 " I capítol -Despeses de l'A-
Iniamam». consignaven una quajm-

de SO.OflO pesv-ales per a Iniciar la 
ttaclA d'una Banda 'Municipal que, 

miUfc d'asslgnacieqs en «Is fu-
fs pressupostoa aaniria completant 
m el qua es refereix a netrjii 1 r»-

lr es doblava la conslgna'·iO i •* 
(pllcav» la d'àrbrai. 
:n el eapflol 4a tCulturaa. ••n.·e 

|lxar-8 dur «Is regidora wgionalls-
lo la eeva idea d'elevar netotia-

izi la cultura del poble, d e i x e n 
Isata els fonaments dijna olterior 
íiuacló <u)tural eflostam i e^f^r-
ta-

ïeu'a aquí els mlmeros, que par
en veu prou alta per a denunciar 
erit qua ha informat aquesta 

K £ 
170 000 pessefleh per a la creScW im-

nedlata d'un edifici escolar 
3.000 peeíftes per a una plaça 4« 

professor do cultura ífiica. 
CreacíA duna plaça de profeisor 

9̂ 1* nostra llengua, i una altra d» 
adsiea I cants populars pprquè exer-

flssín el seu càrrec a l'es efeoles to-
\'s da la ciutat 

Augment d* 5 000 pessetes per a les 
f-olònles Escolar» 

Creació de vuit beques, dues per 
fada un dels eítabliments de segona 
fusenyançà da Palma. 

Una subvenció de 3.000 pessetes a 
|a Societat Filharmònica de Palma. 

canvi que atiueata cedeixi les 
l'oiges de segon pis del teatre Prin-
Tipal. perqu* els nins de les «scole--
o'igiiin anar gratuïtament als • con
certs. 

I una quantitat de 15000 pesetes 
Jper a subvencionar un número de 
Imüsica sl a Palma se celebraven t l -
|r«? 1 feste.v 

En el qua «i r«fereix tant a obres 
IrObllques constants com * obre» de 
jnova construcció, registra un aug-
Imeat notable de consignació; «ola-
aent per a empedra" s'augmenten 
s,5 paesetes. 

Quant a obre» de caràcter ar t ís . 
ticomonumentaJ. es «-onsignen l'iivn 
pessetes, ^ju.valeni. a un» anuilltat 
ê les qruo creuen es neceesnaran 

per a realujar el projecta de !»3 
kaUnates del Mirador, fet p e r £ u Ra-

Massó. 
Es consignen :&§M) pessetes per a 

poder acabar «i moDumcnt a lau-
me !. 

finalment, es desiinea 7.500 pe.',-
•eteg com a aportació do l'AJunta-
'neni al projectat hom«Qa*ga a bit 
Joan Alcover. 

cal -"ap esforç per a demostrar 
is p*rfec··ió d'aque^a obra. on a la 
vegad» «pi» a r*»p«r!'. y'a»*n a la 
natartalitat 4* la població. 

I st l'Ajuntament ha destruït 
«qi-esi projécte. sep-etxin als refio- I 
aallites. que v,< n elabortr-lo, com a . 
premi», al» favoraWee eooieotají* da 
'ot» u premsa 1 la seguretat de qua 
una obra <l'aquee<e£. ni (au en el bui', 1 
W deixa mal d'*«6*r una ; lóna prr * 
aquells que «s preocupar'n de l'es
part* 1 4*1 W dels mus admmielratf. | 

S A B A D E L L 
— Al Caíino Colon, la companyia 

do dei·laroació cstalsn» q>je hl ve 
actuïnt amb gran éxtt, ha posat en 
•E.ana l'obra d'En Guimerà -Mossfn 
Jarot.. 

El teatre s'ha omplert do gom a 
gom 1 eia artistes han <>st3t molt 
aplaudits. 

Ej diu qua aviat donarà una re. 
prescninotó en aq<i?A teatre l'Esbart 
íe Bapsodei.. Jtrr·'ram·nt. tundat % 
Sabadell per valtiowa elem*n's 

—S'ba pubíi··at un "i^mero "xtra. 
ordinari t j" ''.arba», dedicat a 1*3 
rqramel'-.s I als íants patrons de Ca-
'alunyi. 

Porta' 'ina tf»nteiw de pagines de 
toxt t esplèndids graba»?, ta qual 'o. 
sa dtoi» una idna justa de les t'stes 
i actes darr»rarofni celebrats en 
aquest j-íuiít. 

Entrí «1 te>t hi ha lea flmií·s 'lo, 
mossèn Jovp Cardona, Uuisod 
Obiole, Ann*s Arm»ngol do Badia, 
moi·èii Lluís Carreras, flabriel Clau-
.-ellas, preverà. i Joan Nrdí, refro-
dulnt-s'hj treballs do mossèn Galeta 
Soler, doctor Sarda l S-alvany. Anto
ni de P. raropmany f altr^ 

Dtl enj-D' Campmaíiy porta un 
excellent ••eirst. 

Síria moit liWo· qu» aquesta bella 
1 intereísaht revista sabadellenca p"r-
fís a cap ía idea que ee H atribueix d» 
recordar en un extrsord'nnri la p»r-
sonalltnt d'aípiell ll-lujtra apòstol del 
catalanii-me, ^ndador del Centre Ca
talà .do Sabadell, dol diari -Lo Ca
talanista'" i orador i poeta ejcrnilgit. 

— La Schol» Can·'·njm ^ celebrar 
el darrer dinm*ng·"' I anunciada Dia
da MtúrgK» a MOllaroft·. 

El,-, elements da la S^hota h»j» Vjr-
nat molt íat'sfets i agraïts de l èxl* 
de la diada 1 de les atencions da qu* 
van Asfor objecte en aquella pobla 
ció. 

M matf ^ haver-hl missa d« Co
munió, cantam se la Missa -Fons B*-
nltatis·, per la Schola de Sabadell, 
F"'a la direcló de mossèn Frederic 
MÜnét, i alguns motels •ucarfstlc»-
Va *a«er celebrant el rector <te Mo-
llfrusa. mo.-«*n J01A1 Pintó. 

\ la tarda va celebrar-se la festa 
4e la Mlnerva, recorrent la pr^fessó 
els principals carrers del poble. L'A
juntament hl va assistir 1 » : i 
nit hl va haver-hi conferència doble, 
amb il·lustracions mnsteals. per l'Or
feó de MoUerusa. qua dirigeix mos
sèn Lluís Vilella , , 

F.lí conferenciants van ^ssrr el doc
tor doh Lluís Carreras. eaW4rotc 4*1 
Seminari d'e Barcelona, 1 el P. Simó, 
de les Escoles Pies, i la dissertació 
va versar sobre la influència da la 
litúrgia en la pietat. 

A tots aqueets acte» hi va assistir 
el diputat de la Mancomunitat de Ca
talunya, den Bamon Plcert, 

— El vinent dlvendre». dl» 5 del 
corrent. l'Associació d* Músic» de 
Sabadell -elebrari» el seu setè con
reí', corresponent al lercer curs, ha
vent confiat la inierpretació 'de te» 
oirca del programa als artistes Do
lor» Valen, pianista: Bernardl Gàl-
vez. ^oMieeBIst»'. I ïoan Padró, 
pianista. 

Aquest concert està reservat axclu-
av»ment per als associats d'«queUa 
•n'í 'at, 

T A R R A G O N A 
(Con/etíneía (te Im 930 de Ut nin 
Amb »1 tr#n d'aquesta tard» ha 

marxat cap a Peus el senynr Carde 
nal M-queblsb*. par a » r la eeva visi
ta pas'oral i administrar la Confir
mació. 

—Ahir van fer la seva anunciada 
excursió a Tortosa, *!s concurrents 
a la rtasee d'Arqueologia rf.- rms-
tlttrt 

t'an \nsitar detalladament l'Obser
vatori de l'Ebre i la Catedral, retor-
nam amb ei tren 4» la nit molt sa-
'hf-'s Elr. vinents dlseabte I dlu-
meng», vlsitarau Vlch, Ripoll i Sant 
Joan de les xbad»í*e9. 

—Beeent ahir dilluns i a l'ensems 'a 
festa del treball, que aquí la celebra 
quasi tothom, bera estat dos dies re-
gutts sense diaris localt 

- E l -Bu'lletf Oficial, da'vm, publi
ca '.es vacants de jutge» municipals 
de Mol» Gandesa. >f"QtManch, Mu-
sara. Sant Car'es de la Ràpita 1 Pe
relló, i les de fecal, •i» B*nisanet. 
H«na. Sarreal i Cunit. Tamb* publi-
••a diferents Tiomenamem* d'rttre», 
»!« efectes d^ reclamació. 

A F i g u e r e s 
t apteo o · o b V · o m » 

El vinent diumenge, dia 7 da maig, 
coincidint amb las flre» i festes de la 
franta Creu. tindrà ll^c a 1» ciutat 
d» Figii*res cl n i \plee d« "Germa
nor d«te Orfeons do qatalunya. que 
celebraran enguany ois» orfeons de 
le» comarques giro'nlses i ê l'AU 
Empordà, sota el pii'onatge de 1» 
Manccmuniut 1 dfl Con*«ll Perma
nent de la Germanor daU Orfeons. 

PROGRAMA 
à dos quart» d'onro drt mati, mtI-

hada dete nrfeon» foraatar», 
A les oom, asíalg. al CaMno Me

nestral, del programa que «haurà 
d'executar «n el cot!' «rt 4« 1* tarda, 

A !•» doine, «aluUcl* a la ciutat 
de Figuera», cantant itot» els or-
feon» junts, davant de la Caaa d« 
ta Clu'af. "FI Cant da la Senyera• 
Himne del» Otfeons 4» Ctl·lunya), 

del mpsire Mlllet. 
A I»s «re» de là tard», concert al 

teatre -Kl jardí», en el qual es can
taran les següents compèstclons: 
Primera part: 

Orfeó Jovenlul, d« S»rrl* 4» Ter 
M*: tr'-dlr» lor, En Josep Baró. -El 
moòlr? i 1» viduet»., PccaDln», t «El 
pardal-, PíreiMpya. 

Secció Orfeènlca del Centra Mcrai. 
d« Glroha. Meítre·dir·ctor. En Josep 
Raro. -La verema-. Oriandus La«-

su», i 'L'aple»; dfl l'ermita'. Baró. 
Orfeó Ocellada, de Palamós, 'fes 

1 re director. En Josep 'Casanovas. 
'Amor de ftll·. Sancho-Marr»co, 1 «La 
Sardana d« la Pàtria», Morera 

Orfeó Popular Olott. d'Olot .Mes-
tre-direct«r, mossèn Fèlix Farró. pr». 
vere. -Mftni>erral·. Clró; íC»nró de 
Nadal». Romeu. 

Orfeó ormanor Empordanès», 4» 
Figueres. Mesire-dírcrtor. En Mani 
Llobet. -La filadora», Alfonso, i «Don 
Joan l don Ramon», Pedrell. 
Segons part: 

Parament del mattre Uul» Millet 
glossant l'obra d».* Orfeon» de Ca
talunya. 

Tot« «Is orfeons lunts. fonnanl un 
conjunt i» mes de M0 cantaires, so
ta la direcció del mestra Martí Llo
bet: 

•La mal» nova» (home» itte). «Nit 
d« vetlla» (senyoretes) i «La noia do 
l'Empordà», cançons populars a l 'u . 
nison. «Els tres tambors», Lambert; 
-Sant Pere 1 Sant Joan». Pírez-Moy»; 
• L'Hareu Riera.. Cumellas Bibó; «La 
sardana da les monges». Morera; 'E l 
cant de Ig Senyera», Millet. 

El Consell Permanent de la Ger
manor dels Orfeons da Catalunya 
assistirà a 1015 els act̂ e d'aquest im
portant Aplec i prega a tota els or
feons que formen part da la Germa
nor que hi assirteuin també, trame-
'•nt-hi una representació a fi de poder 
amb motiu d'aquesta magna festa 
de le» nostres cançons i del nostre 

j art choral o t a l à , tenir nova ocasió 
I d'afermar, una vagada mes, el» lla

ços d'amistat i de s«ntir-ie ben forts 
1 ben units per a treballar, més çuo 
mai coratjosos, pals nostres grans 
ideals artíítics i patriòtic». 

P l a n a d e V i c h 
CENTELLES - La majoria de l'A-

Junttment, que pertany a 1» ü. M. N , 
va acordar, en sessió extraordinà
ria del dilluns passat, tallar le« lí
nies elèctriques de la societat Este-
bancll i Pahtesa. si no se sotmetia a 
le» condicions que se l i fixaven. 

Aquest acord va produir molta In
dignació al veïna». 1 aqueala ha 
augmentat m^it encara *n 'enir no-
tleia que ej dimecres, a la matinada, 
una quinzena d'homes, proven» d'es* 
calés ! eines, deeirncaren la xarxa 
'lèctríça de l'esmentada casa. dei. 
XfllM "nns* llum 1\ població, i sense 
'•^r·-a to'es les indilslries. les quals 
s'han viet obligades a paralltiar el 
treball. 

— Ha estat nomenat fiscal del jut
jat municipal el nostre distingit amic 
En Josep Morera i Sallent 

— Per la diada de Sant Jordi. «I 
Pomeli de Joventut de noie» v» inau» 
jurar la s*v» actuació amb una Co
munió 1 fent una visita a ISantuart 
de Lourde» de Tona. 

E's do» actes es vau veure molt 
concorreguts 

— AJ mateix dia «ortl de la parró-
' quía el combregar çeneral per a por-
; ier Nostrnmo als rnalalts, rwiltant 

un arta d» moh Hulmcnf. por<ant f\ 
ta'ero eh quatre regidor» nacionalis
tes, «i iloeior Comas i ei mestre 
Francés.' Vive». 

M A N R E S A 
HanwatM • En Folch i Tarrea 

A dos quarts de tft. a l'estació. » 
ríbre En Josep Maria Folch l Torre» 
lii havia un gran «tol do mainada 
dels Pomell». amb «k Conseller* n"» 
pactius 1 diferents representacions 
d'eniitaM patriótlquee 1 amic» i ad
miradors, Fn representació de l'A-
jiMjtaraent hl havia 'el regidor Ni Ig
nasi Suafia, 

En aparèiwr el uoyot Folch I Te
rres acompanyat de le» seve» fill et ee 
Maria. Rosa 1 W l » , el públic va 
pflatàr cn aclimaclone. Amb el 
nyor Folch i Torre» van arribar tam
bé el ecretari general dels Pomoll», 
senyor «erra I Ustrell t el diputat 
del districte don Josep Creixell, el 
qual vinguí exprosament per asso
ciar »e a la festa FJ «enyor Creixell 
també ra rebre mostres 4'Bfecte par 
part dp les valuose» personalitai» que 
hl havia a l·eetacló. . 

En entrar el mestre Folch 1 Torre» 
1 restant» personalitats a la ciutat 
el regula una nombrosa comitiva, en
tre la qual hi havia unes gran» co
lles do nois amp barretina. Al ma pa» 
pals carrera, el pOWIc al va aplaudir 
diverses vegades i de molta balcons 
les noies pomellietes llançaven al 
seu pa» un» pluja da flor». 

A l'Orfeó Manresà es va 4issol4re 
la manifestació, entrant-W. no obs
tant, una gran gentada, en la qual. 
com natural, hl domlnawen els In
fants. 

El senyor Folch I Torres a petició 
del senyor Creixell, va dir una» breus 
paraules d» salutació i remeroiamant. 
que foren molt aplaudlde». 

A les vuit en punt, en una 4a'les 
amples sales del Mundial, va tenir 
lloc un àpat fntim en honor d« 
l'hosfe. 

Presidien la «aula, fent da caefat 
a| eenyor Folch. «Is repreeentanti 
de la ciutat 1 del distr-cte. el regidor 
«enyor Suafla i el diputat senyor 
Creixell. «1» consellers dels Pcmellu 
Manresane. senyora Albagés, Calda». 
Vives. Miralles. Vilalta, Prat i Blanch, 
mossèn Oriera, conseller dels d'Es-
parraguera. 1» senyoreta Xaubet, pre
sidenta dels d'Igualada; representa-
cion» d« Sabadell, "nerrassa, Navar-
clea 1 Barcelona 

A l'hora del xampany, el «enyor 
Creixell va brindar en nom de lot», 
enaltint l'obra dels Pomalls i expres-
sahi ei sea fervent desig de què 
aviat no hi hagi cap poble de! di«-
tricle «n hi hagin florit aquaste» agrru-
pacioos 4a pietat i de patriotisme, 
puix les judica providencials, i més 
ara que •! país travessa uns difíclla 
moments l Catalunya e» •ven deea-
tesa, no .ia en l'autonomia, sinó en 
<jües*!/. còm la dels teWons. 

Fa elogi del «enyor Folch 1 To
rres i encoratja a tothom a seguir 
al seu coatat fent obres 4 amor a 
Dau i a la Pàtria. En acabar fou 
molt aplaudit. 

En Salvador Perarnau, va llegir 
una bella composició, que tamb4 fou 
aplaudida 

Cl Teatre éou estava ple de gora 
a gom d'una concurrència «electís-
«Ima, t»nt a les llotges com al patí 

En entrar el senyor Folch 1 To
rres l restant» acompanyants per a 

i dlriglr-so al' prçsceni. destinat per a 
I presidèn'ia, va esclatar una wacló. 
! Mtra les persones eemantade» més 
1 amunt, acudiren a saludar «l senyor 
Folch 1 Torres, dlverse» representa
cions i personalitai», enire les quals 
recordem l'ex-diputat senyor Arderlu. 
ei president del casal 1 regidor, se
nyor March. «I president del Centre 
de D·p·ndents, el de l'Orfeó, «1 da 
la Joventut Nacionalista, una Comis
sió de l'Agrupació Femlnal. el se
cretari <ie l'Ajuntament senyor Par
do, representació dels Ontras Excnr-
sionistee «Montserrat» I «Avant», I 
altres qu* no vam poder anotar. 

Sota la direcció del mestre de 
l'Orfeó Manresà. En Miquel Blanch, 
un quart després de l'hor« anuncia
da, l'orquestra »Ma5anéa% va execu
tar l'Himne del» Pomell« do Joven
tut. 

Segiji/jamTl, la mhteixa pnqi»6-
tr» va interpretar una bella composi
ció que és aplaudida 

La comèdia «La caj-a dels Bal»-. 
fou posada en escen» amb tota propi*, 
tat i bon gust La nena Roser Claret, 
va Interpretar el f n paper amb una 

' l·iítesa exquisida. En Ramon Vallès, 
I va afermar una vegada mé« «n ej 
• rriteri 4« qu* *» un actor consumat I 
' no un aficionat, 1» senyora Palgrer-

R E U S 
Per a solemnitaar o testejar l èxH 

de l'Associació do concerts s'assenta
ren en amical àpat un gran nombre 
de socis d'aquella entitat. Gran Hotel 
de Londres, ragnant-tii una optimista 
alegria per a l'esdevenidor. 

Cl sen digne president, «l -doctor 
don Pere Barrufet, féu un excel·lent 
dtecurs, moh aplaudit, i e» llegirea 
diverses adhesions. 

Si bé no, sha parlat encara ofi
cialment 4*1 proper concert en pre
paració, sembla que podrem escol
tar una eminent figura d'entr» ah) 
virtuosos del plano. 

— F.n la aassió darrera del no«tni 
Ajuntament, el regidor naoionaliMa 
I catedràtic d'aquest Institut, don Jo
sep Catxés, féu una moció molt os-
lebreda per le» seves bones orienta
cions sobre educació d« la infància 
en aqnesta ciutat 

Abrassa el» problemes * l'establi
ment de la Inspecció mèdieo-escolar, 
per al qual objecte ja es compta amb 
l'oferiment de l'Instltot d« Puericol· 
"ira; foment de l'edueació física; la 
creació de colònies escolars i «»col» 
sanatori de deficients i anormals. 

Va passar, per al seu estudi, a la 
«oraisíló. 

Ara, cal esperar que no s'hi quedi, 
a la comissió, oom nna simple temp
tativa, i aixó ho han de dir «la qui 
per un vot de majoria han acaparat 
el govern de la cimat, 

FH proper .dimarts farà la «evra vi
sita pastoral a aquesta ciutat l'ar
quebisbe de Tarragona. 

Per traotar-se d nna dignitat ecla-
siàsttca, el qual, nltra éssef primat 
porta el capell cardenallci. i As fill 
S«I nostre camí», el regidor naciona
lista i cap de la minoria regionalis
ta del consistori, senyor Segtmon.·'» 
proposar que se l'anés a rebre en 
corporació: ço que fou acordat per 
majoria de vot», f 

Fn aquesta votació es dlvi4t la ma< 
Jona, la qual, com és sabut, és for
mada pel» radicals autonomistes slc) 
i la U. M. N. 

C o n c a d e l N o i a 
SANT SADUBNI. - Haventse du 

rigit « !a Federació Tgrfcola Catalana 
Balear algunes corporacions 1 pap. 
tlculars demanant detalls i íspal per 
a rExposició de Vins, derivate, in-
secticides i aparell» portàtils que sa 
celebrarà a a«nt Sadurní do Noia 
amh motiu del XXV Congrés Agríco
la, que tindrà lloc «Is dies t, 5 i 4 
del vinent Juny. la Comissió «xecnU-
va ha acordat admetre les sol-licitodi 

{ que es presentin fins al dia 5 de l'ac
tual, no podent ésser la pròrroga paí 
a més endavant la temença que «1 
local destinat per a l'Exposició resul
t i insuficient, donat «I gran nombnt 
d'iDscripclons que s'han presenut. 

ver. a l'altura de sempre, i le» ne
nes Mata, Sort, Aguilera. Mollet i 

' Rovira, ajudant moH al conjunt. Et; 
1 dhors »ie psgosote» 1 paweets, 

molt bé. 
Cal fer esment de la decoració dei 

tercer quadro, que una vegada mé» 
ens revela que F.n Padró és un xicot 
en qui • hl poden posar les més helle i 
esperances 

El públic que durant la repreeon-
tactó va aplaudir manté» vegades, 
en a-'-a-bar. emocionat, ovacionà a 
l'autor. 

Després van aparèixer a l'sso» 
nari. l'íiomenaijai i les autoritats, t 
restaaV persones que l'acompanya
ven. 

Parlaren el» senyors SuaíHa, Alba
gés, mossèn Griera. el senyor Serra i 
Ullastrell, el diputat senyor Creixell 
1 En Fokh 1 Torps. 

En acabar aquesta part, el públld 
electritrat, va entonar -Els Segadors-. 
L'entusiasoM fou desbordant, es van 
sentir crits de Visc» Catalunya, vls-
ca el mestre del» Infant», etc., que 
taren contestats unànimement. 

Per fi de llest», la secció de Cançons 
amb gestos l marxes rítmiques deM 
'Pomell», va executar molt bé les 
oinc cançons plàstlque» anunciades. 
En aparèixer en escena la Bandera 
Vacional, va esclatar una nov» i «o-
rollo»a ovació. 

Si bé l'execució 4e Iotes le» cançons 
amb gestos mereixen elogi, ]« inter-

j prelació plàstica de l'Himne 4*1» Po-
j mells. amh le» figures de la Creu 1 H 

Bandera Nacional el van requerir 
i d'un» manera etpeçial. D'una faisí 
I ben eloqüent ho v« dir «1 pdhlls 
1 amb els seus aplaudiin'm» 
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