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la primera corona pot desenrotllar-se bé, a mida que se
li dóna terra se l'enforteix i priva la formació d'una segona corona
I com que el segon i tercer treballs poden fer-se
amb la cultivadora americana el cost de la qual és ben
petit, insistim en recomanar que no es suprimeixi cap
dels treballs assenyalats.
I, encara, hem d'afegir que resten equivocats els
qui creuen que tant el moresc com les patates, remolatxes i altres plantes similars, un cop calçats, ja no necessiten cap més treball, Convé que es passin a treure les
herbes que hi surtin i, millor—sobre tot, en els regadius, és molt bó esgarrapar una mica la terra (trencar
el crost, no més) per tal de que el terrer sigui esponjós,
i, demés, serveix per a estalviar regades ja per tal
com, per raons que reservem explicar en altra ocasió,
es conserva millor la humitat
Un altre dia (a. D.) parlarem de seleccionar la Hevor del moresc i, fins, millorar la classe.

Per creure d'interès per als nostres llegidors,
copiem del portaveu oficial d\< Acció Popular-», de
Barcelona, els següents
paràgrafs.
L'Estatut de Catalunya i les finances.
Ja tenim dos projectes respecte a les finances davant l'Estatut de Catalunya: un, dels tècnincs del Ministeri d'Hisenda; altre, dels homes designats per la Generalitat. I un i altre es troben tan distanciats, que tot fa
creure que no podran mai arribar a ajuntar-se. Són radicalment distints en les seves bases; i l'única forma de
conjunció possible és la de destruir un o altre projecte.
Es impossible el seu enllaç
Fa molt temps que ens temíem això. I ara temem
més, encaia; temem que, seguint l'exemple de l'Estatut, haurem de passar per allò que bonament l'Estat
ens doni, ço que no representarà més que el que inverteix l'Estat a Catalunya pels serveis traspassats a la
Generalilat, segons el projecte d'Estatut. I així es donarà el cas de què, mentre Catalunya segueix pagant a
l'Estat una part importantíssima de contribucions,
aquestes ens siguin retornades en quantitats ínfimes corresponents a la dotació de serveis.
Per aquest camí la sobirania de Catalunya, encara
que sigui en esferes concretes i determinades, és un
mite, una llegenda, un engany. Ens trobarem constantment lligats a l'Estat central per a recollir les engrunes
de la seva taula i mai no podrem alçar el cap amb independència de moviments i amb dignitat col·lectiva.
riQuè s'han fet tots aquells somnis dels homes que
avui regeixen la Generalitat? íQuè s'han fet totes
aquelles predicions i aquelles afalagadores promeses?
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Amb el projecte d'Estatut de la Comissió parlamentària ens enganyen quant a facultats i atribucions; amb el
projecte de finances, ens enganyaran en tot el poblema
de mitjans. I sense mitjans, què podrem fer?
iQuin fracàs més horrible, aquest de l'Esquerra catalana! El fracàs a l'Ajuntament de Barcelona és formidable, sense precedents. Però el fracàs a la Generalitat
no es queda pas endarrera.
SASTRERIA
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El front únic.
Els catòlics d'arreu de la nostra terra sospiren per
la formació d'un front únic, i no poden arribar a capir
com en moments greus com aquests hi pugui haver qui
s'entretingui a acusar germans i aprofundir divisions seculars a casa nostra, no pas filles de les idees ni dels
programes, sinó més aviat filles del temperament i de
dissortats personalismes.
L'espectacle no és, certament, gens encoratjador.
Però nosaltres hem de creure que és passatger i superficial. El catòlic,que en moments com aquests avantposés les qüestions i els temes polítics als altres, seria un
veritable traïdor a la causa de Crist.
Cal confiar que, amb un moment de reflexió per
part de tots, aquesta malura passarà i la caritat vindrà a
ésser el vincle d'unió entre tots. «Amb l'estimació d'uns
dls altres, compendran com sou els meus deixebles»,
digué el Mestre en la nit Santa del darrer Sopar.
jQuina responsabilitat per aquells qui s'atrevissin
a aprofundir les discòrdies entre els catòlics! El front
únic és el que s'imposa, i en cas de no venir que cada
u carregui ben públicament amb les seves responsabilitats i amb les conseqüències de la seva acció dissolvent
i malastruga.
Arreu es desitja el front únic. I si aquest no és possible des del punt de vista polític, si que ho pot ésser
des del punt de vista catòlic, per damunt de tota vida
política.
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Especialitat en matalassos, edredons,
coixins de llaurar i coilans de carros,Tapisseria per a autos i cotxes. - Venda
de llanes de totes classes.
PREUS ECONÒMICS.
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