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L·'estiueié
Desde una pila d'anys, per no dir
may^ havíem vist una tan enorme
concurrència d'estiuejants com eng^uany. Tots els pisos de nostra vila;
y bonics xalets quedaran habitats;
les fondes y ht>tels tenips M que tenen les habitacions compromeses.
Diàriament arriv^n automóvils
atestats de forasters que fug'int de la
xafagosa calor de les grans urbs, venen a respirar els aires purs d'aquesta terra y a fruir de la magnificència
.de nostres encontorns.
Donem a continuació la llista de
les familias que ja es troven passant
;la temporada entre nosaltres:
Srs. Guillem Truniger, Joaquim
Carulla, Wayermann, Sir Roberls,
Dr. Joseph y Carme Màs de Xaxàs,
Claudi Abella, Venstanley, Charlau/
Vda. Casals, Dr. Salvador Mas de
,.Xaxàs, Carulla (D. Joseph y D. Alfred), Minguell, Vdà. Vila, Espinal,
Mercader (D. Joseph), Constantí, Bayó^ de Sangermàn, Sostres, de Pablo
y Ripoll, Vda. Codina. Guardiola,
Agapito Casas Abarca, Antoni de
Ferrater, Vda. Pons, Bayer, Fonseca, Armengol, Auge, Guasch, Gili,
Gorina (D. Joan), Heymann, Rousillon, Long, Esteve Mundet, Puiggròs, Mr. Stud, Frederich Santasusana. Prat, Miss Vebb, Mi» Morisson,
Carreras, Tordera, Mercader (don
Joan) Kammann, Buquer, Mn. Riera, Valls, Assumpció Ferrer, Benzig,
Mí\ller, Solentfial; Ricart, Dalmau,
Duran, Ponsíí, Vilaseca, Arrau y d'
altres quins noms desconeixíem'
Benvinguts.

flaDcomuniíaí
de C^aiunya
BASES
per al concurs entre
agricultors de Catalunya que desitjin establir en ses finques un
camp experinteftt&l agricola.
El Conccll acordd obrir un concurs entre'ls
agricultors de Catalunya que desitjin establir
en llurs finques un camp experimental agrícola
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aprovant al efecte les següents bases que hauran de regir en l'esmentat concurs.
I. — Els agricultors que pretenguin pendre
part en el concurs hauran de presentar, per
tot el dia 13 de setembre próxin^, inclusiu,
una sol-licitut dirigida a l'Ecm. Sr. President
de la Mancomunitat de Catalunya, lent constar
el punt on radiqui ja finca i èl conreu principal de la comarca que fora més convenient
experimentar.
'
II. — L'extensió de terreny que s'oiereixi
per a camp experiraental, haurà d'ésser, apro'
ximadement de una hectàrea.
líl. — Per a fallar el concurs a favor de una
determinada sol-licitud, se tindrà en compte la
facilitat de comunicacions del predi proposat
per a camp experimental: que la finca estigui
situada en el centre d'una comarca natural,
així com l'interès que hagi demostrat el concursant, a favor del progrés y de le cultura
agrícola.
IV. — Serà així mateix considerada com a
condició preferent, en igualtat de circumstancies, el fet que l'Ajuntament del poble o els de
la comarca, i els Sindicats agrícoles, cooperin
al sosteniment dels camps.
V. — El concursant a qui es concedeixi
l'establiment d'un camp experimental, suscriurà un compromís pèl termini de cinc anys,
que podran prorrogar-se, comprometent-se a
fer per son compte, durant l'expressat termini,
totes aquelles operacions que disposi la Direcció dels serveis tècnics d'agricultura de la Mancomunitat, sense excusa ni dilació de cap
mena.
VI. — La Mancomunitat de Catalunya deixarà gratuïtament als concessionaris de camps
experimentals la maquinaria y productes que
es considerin necessaris y que no siguin encare
de ús corrent en la comarca, així com proporcionarà aquelles persones especialitzades en
una pràctica agrícola, que pugui fer necessari
el conreu modern de les terres.
VII. — La Direcció dels serveis tècnics de
agricultura de la Mancomunitat se posarà d,
acord amb els concessionaris dels camps experimentals agrícoles, per a determinar la orientació que en els dits camps haurà de seguir-se;
fixarà un plà, i correrà a càrrec del "concessionari la seva execució, subvencionant-lo la Mancomunitat amb una partida anual, irrenunciable
comptada per anys d^ conrreu, la qual oscilarà
entre 150 i 250.

Cl S9nyor cSí&fj&
LEMA: Metje rural
mort sentí un ral».
(Dita popular).
Gran Ipócrates de poble
té la vida molt tranquil, >
car a més de les iguales
té el recurs del boiiqiiin.
Se lleva quant el porc canta'

si no té la mala nit
i després de Tesmorsadct
passa visita al carril.
Torna a casa, fa receptes-,
medecines per enfits
^
si^a d'oli de resina
0 tintura regomir.
Dina i a Canta-vieja (r)
fa el tresillo amb músic,
fuma un piiro dels de quinze
fins què's crema mitx els dits.
Aplega quant bé li sembla
0 quant plegan llurs amics
i torna passar visita
fins que vé la negra nit
—Es la carrera de metje
sew.e glòria ni profits,
es unfamul de levita
cura a tothom per.... morir.

>

EMILI PASCUAL D'AMIGO.

TorreBlanca

(Brnch)

jgiT-

(1) Cafè.

^^mp^rafura
Durant la segona quincena d'aquest mes
s'han registrat les següents temperatures:
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Temperatura màxima del mes 22° el dia I9
idm. mínima
idem 5° el dia i.
idm, mitja 13'3.
Durant el més el pluviòmetre ha registrat
105 mjm. d'aigua equivalents a igual cantitat
en litre per metre cuadrat de superfície. Hi han
han hagut 14 días de plujas corresponguent la
precipitació màxima el dia 1 2 = 1 7 ' ' " I · " ' V ' ^
mínima el 2 4 = I'9 mim.

C O M P R C U L·l·l

(2uca feiT^a
Setmanari Nacionalista.
Val 10 cèntims.

