
D6nlca < ' dels pobles iï>erics ;al 'menys en ,Va-
_ lencia bo ·lla conseguit. ' " 

, , $' llaura. pel1'sat ~l\ replegar .i-
PrOVj'nelanlame xes per a 1acoro.na. donades per to

t.1 'Valéncia,: s' dtau.ra pensat eR fa 
maglstrêll ajuda de tots el valencians; se pro:' 

t curara q\1.e la rtvi~ta 4~ater Deser 
. . Sc diu ~lica.l1lellt qu~ ~i . Magistc ~. torum?' apJ!egue a tots 'els racons de 
~'l valencla organitza una fueosició .,' ,ta ~ació ; se .voldr.3n organitz~r rpo
• Ull Certamen escolars, amb . motiu menes ell . tots els pobles de la ... p'· 
de la Cor-ona¡:j.ó de la Mare de Deu I tria .. . ; peró ix l' el~ment intel~¡~è. 
d~l.s Desamparats. ' . tual ¡Magisteri, a manife,;tarse é:erri 

. Pen) aiximateix 'se diu que Its a . vafencia, com a bon (11 de la nos· 
tals festes d'instrucció j cultura se- ¡ tra divi~ ·Regina. i s' <lblida 4els 
ran moatra' de ies escoles de la ;1'0-' "alencia:15 d' A laca11ti Caste!10. 
t <incia -de Vaténcia. L" olfit ilO ·ens <lai mes !Jue per 

No tindríem que posar nitlg'!ln ;e- ésser de mestres i tind.re la seua base 
parQ s i t' idea-naiJÇtuda per fn i'¡¡o:- , ell teSt enseny;lI1ces. u'aquells llJibi~~ 
telebrar 1a lCoronadó de 1a Patm- . ·~d~cJa.rado.\' di: te.:,;'/o para que pr-
na dels val-encians,-:--fora per qU'alse- t 'a H .. ;': etc:.., etc. . 
\'(d altre motiu. Pern :ess.enteiXe i Bavem que ~stos actes i estes ¡Ex-

. DO a ltre, ei fet de l)() haver-se íuv.itat posicions; adivinem l' ;éxit, facil de 
a ,la Exp()Sieió i 'Certa~als 'O'Iei': aconseguir ttactant;se de treball!s de 
tres ,<y ·Macam i Castell~ ,ens .pareixlllfants i de públk ben~voí; suposem 
ademés d ' .una poc ~toable deiatenció l' honor de rebre ~ ~n premi i 11 efQO. 
i d ' un egói.'im~ masa gran; el supo-' c~ '. interior ~ue- ~à v.i~~re. ~er6 
!lQ1'-;'! valencia11S ·només els 'il1est res SJ ' nosaltrc::, com a me5tres, forem 
CW~ ejercixen en la Iro,1Úu:i(¡ ' dê"V a- ¡n ..... itats a la dita 'Exposició, l10pre 
f~ucï.a,; una ·manife¡;t .. t'iró ~ provill~ , : ti t!n ta .;:í~m altre treball me,s< que una' 
~LamsQ'!e tan abstruSa. que quadra cuartella OlI anara escrita en llostra 
mal en els que s' honoren p¿tenei- ' lIen.gua una ' '!Sa'lve 'Regina:'~ .firmada 
xent al JÑIagisteri valencia. , per. tm escolar. de :Ies nostres classes. 

'No és extrany aquest tnpdo de pro Vejau, doncs, com .res tenim ert la 
. d'llir-se; tall al ,' iu se ensenya, tant . calaixera per a l&xposicion$- festivals. 
, ¡f bo: repetit, tantes \'~a~es ~ ha Ïln No és la ma~.::a er c.."(hibició el que 
.premtat f firmat en els lliibres ~co- ~Jllentelll. $ino la de seny. per ba-
lars que:Val't!l1'cia sc i:Jil,.<idc M las n~f. organitzat una ·Exposició i un 
prot'ÍnéÚJS dc Coste/kHI, Vcrettcia \' Ccrtainen qlle, ~()1ltra. el que se diu 
Alu;anflt. tailta és fa . costum, què p.úh1 icament, no tinm.i ·-de '''alendà 
,!O caUsa C'Xtranyesà que ets infants, mes que la provincia de· Var~ncia. 
els pares .i fins- el me$tteS, no creguen ..............•......... ~:. .., ' ... 
de bona fè. sense pteo~l1par-se si 'a 111m, , la ,celebració de les festes 
eixa divisió territorial burocratica no èscolar.ó anwlciades, de 'Ies ql1ats en! 
va unida una forta j traïdora volun- ' ocuparem amb delectació i entusias· 
af oc d'il'Ïdir ets V'Arel~daIH ~er a que ryic, sohre t~. de les seccións ; Le~guu. 
.. la Yid¡ to" ,.atlnteria1 i spi je, Religian :J CiencÍas Histó1'icas. 
iàl • ti8J'aiu '\l al 1lId (fe. rec 

ci6 'i manifestació. . OAiR!l:EJS SlAIIN AOOR 

l'e ~Qa btl ~i ' 
cetJitr de;. la fJ'r 

. o.rJer , jMt$lr~ oficial 

Benass:al; "" .l . " , 
' ", -1"t.1- . 
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