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DE b.A TERRA

una visi@idc exelsa bellesa desfilaran devant d e
nostres ulls la costa brava amb el séquit de ses
cales, cingleres i fundaries que seins ofereixen com
A S S A 1 G un
esclat dc. aravel velles; i el riu i la plana verda i
DE
LI $ M E altres visiorls encisadores faran diaquesta secció de Guia dc In Comarca' un treball verament interessant.
111 Y ULTIM
3er. SecciG de Topografia, amb noticies de la
Plrnfualitzat el primer extrem, el prilner punt de constit[~ciÓgcol6gica de les nostres montarlyes;
vista que co:nprén la denominació generica de [oca- amb noricics de la possible forrr.aci6 del nostre telisme, he% de parlar avui del segón aspecte, i aixis rreny; amb rtlapes adequats del subsol, d e deprescorn I'altre dia ens referiem a totes les derivacions sions, d-altil111si de coerents.
j. SecciO Midica i &Higiene; en ella hi haurA
de la nostra áninla col.lectiva, avui hem de referirnos a les derivacions de les coses que 'ns envolfen, estudis sobrc I'cstat sanitari de la comarca i de la
a les que calificaren1 amb el nom de medi ambielzf \lila er, espcciili; sit~aciÓ comparativa respecte a
naixern:nts i defuncions; condicions químiques i
del nostre esperit.
Cada un d'aquests aspectes té una inlportancia bacteriolbgiques de les aigues; puresa dels alimés generals;. problables ori-'
innegable, corn se dedueix de la consideració dd msnts; er~fcl.~nctats
r s les mateixes; higiene particular;
haver donat peu, d'haver motivat la creaci6, ei has- gens o n ~ o l i ~de
timent d'altres !antes rarnes del saber hurná, amb llilllpiesn ~lirblica;consells d'higiene i de sanitat,
als perills que amenacen la nos~
independencia complerta dCaq!lelles altres que te- s o i u ~ i 0 1 i1 rellleis
tra salut i 13 nostra vida.
nen la seve base en I'á~liolasocial.
5. Secciri A,rrricola: sitllació de IiAgricultura a
Aixis, doncs, concretant, podrelll dir que serán
casa nostl.;~; escales dels conre~rs; intensificaci6
objecte del localisme els següents prlnts.
ler. La faurln(O siglli
dels a,linla!s) i la d?Is n~ntcixos;[~ractiquesen Ús; estudis especials,
flora (estudi de les plautes), aixis col" jo que res- com per c~"llple sobre userdes, oli, cereals, etc,;
pecta a la mine,alozia. Son aquest'es les tres bran- rernzis 2 Ics lllalures lnés freqüents; rob ble mes a
resddre;
1;1 ~sintiicació
i necessitat de la
ques e n que 's divideix la ~
i n a f u r a l , ~ de t a n ~t
~
i agrícola
~
(:I(:.,
CIC.
lllal"i";l,
d' irlteres COirl d' irnportancia cada llna d'elles.
6. Seccil') de Msie/-e010gia; vents regnants; piuaquesta feina de recull i de c]assificaci6 u,1a feina
ges;
ter~lpcr;ituresrnáxi~llesi nlinimes, estat barollarga i en bona part
xic dificultosa, pró
merric i to1 quant se refereix a les condicions clisament per ac6 niés meritoria.
2011. Guia de la Comarca, arllb indicacions de ma[Ol¿l~ic~ilcs.
7. Secrih de Vida local, que deu compendre fot
llocs notables, ja per un nlotiu históric o científic,
10
que rcspccta a la poblacio, com registre civil,
ja per la bellesa i ]'encant que ofereixin a l esperit;
deuen figurar-hi també excursions detallades, des- industries, ConlerG, associacions, monuments, fesarts i oficis, obres cornunais, etc.
cripcions de paratges; resenyes de distancies i di- tes pí~blicjr~cs,
Con1 a ;lp&ndix nosaltres hi afegirien1 a mks una
verses particularitats que fassin al cas. Per aquesta
secció desfilarán els pregons secrets de les mori- ressenya ~ l cla vida d' Homes il-lustres, com a tritanyes del Montgrí, amb aquelles coves preIlistb- but d'hor~lcnatgefilial a n els que més han confririques i aquelles baumes que impresionen fonda- buit a llot~orarel nom de la terra-mare.
I amb :1(:0 i amb lo que després podria venir,
ment 0 que evoquen records diobres sublims; peraqui Passaran el Castell de Montgrí i el cami que nosaltres tlonariem per acabat I'estudi sobre '1 Iocahi Porla, amb tota la cruesa de les roques viues i . lisme, que nostre entendre seria complert. Des2mh +
I
ata la gravetat de les .altes muralles y dels pres nos;rllres pensariem amb la coronaci6 de la
m-arle
¡OSOS;per aquí veurem la 5;anca her- nostra obra i tots els estudis formant un cos de
mita (que 'n el fons de la vall sembla una rialla de doctrina, cls ajuntariem en un sol tot i el donaríem
verge,.ej casrel1 de Bellcaire, I'incomparable mara- a la llum pilblica.
Catalunya al veure '1 aparéixer e l . tindria q u e
I : v e l k g e Palau
3tallada i d e Toix4; i com
-b.......
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. .
.
. .
. . . -

LocA

'ULIIU

,

'

>

,

saludar com una bella primicia; nosaltres haurem
tingut el merit de I(iniciaci6.
a

*

*

Els treballs sobre localisme, esbosats en aqttestes ratlles, han cornerisat ja. La labor es llarga i en
certa part un xic dificultosa. pr6 amb zel i activitat
se surt de p e r tot arréu; he111 diesperar que aixis
suxceirá en el nostre intent.
No e s doncs el localisme una utopia, sino una
realitat d'abundoses conseqüencies; es per nosaltres una gran complacencia el tocar sempre de
p e u s a terra. Treballadors no 'n mancardn entre la
joventut que integra la nostra obra; capacitat per a
portar la feina amb decor i amb éxit tainpoc mancari. Per to[aquell que tingui ansies de freball hi
haurá un lloc en el conreu-del localisme, mes per a
resulti més arrodonida e n la dislribuque la
tió de papers, deu procedir-se a m b seny i alnb una
orientaci6; aixis oferirem tots més ~ b i i d e sgaral~ties.
Y veus-aqui que aquesta labor a més de ser una
i ~ t i lt i n d r i una altre ,,irtut: la de
ser un motill d'entrena~nel~t
i de gilnnástica de pofencies; rlna causa d'enforiiment del conrelldadors,
d'aquestes joventuts, que tindran en aquesta obra
una consagmci6 definitiva, que amb ella s'oferiián
com a f r u i t s dlesperansa e n el altar sagrat ,de Catalunya.

PONS
l 5 5 m E 2 m

FIL(PSO~"~E
S
RI meu amic Cprano amb rno~il!
de so composici6 "Cullin1 uioics".

El meu amic, excel.Ienf amic en Cyrano, es
creia ser un ironic. No.es un ir6nic: 2s un bon
i17fanf.S'enfada com un infsnf,sLa/egracom un
infanf.Ara, menfres heroicamenf, i en apariencia infructuosament com els ex6rcifs que's baten
avui per avui en els ~ a m p de
s bafalla, lluifem
per una cosa fanf seria i enfenimenfadacom es
/a culfura, ell joguineja i s'enfrefécullinf r~ioles,
; tns confa e/s goigs dlamonjoiar vio/es. I/i.o/es
que han esfades, segons noficies,forca agradoses a certes dgmiser ies; vio/esperfumades
daquelles fragrancies bosquefanes de jocs ~ 1
rals de dotze anys endarrera.
meu:
desp/aGaf.ja no dec tenir e/
cor jove. A;! e/s perfumsde les flors i les primaveres em fenen sense cuidado. Ja no més
tinc uns furfius romanficismes: llegeixo a les
nits a / ~ u m&un quinqué, s o n e t fi e canzoni in
morte di Madonna Laura.
Els vius que'm rodegen, ja no m'aplaudeix&

-coman a vos. Sols en I'ombra de la nif em
somriu ben6volamenf la boca seriosa del gran
infanf e/ Francesc0 Petrarca.
Vos, jove de la primera volada, per més que
il'lusfradissini i refinefi creienf-vos ser un ir6nic, sou un infant. / us firmeu Cyrano! Es verifaf que en Cyrano era un infanf, pero no en el
senfif en que diem comunmenf *ser un infanfn.
S i de cas era un infanfun xic murri, i permefeume la baixesa del ferme. La seva Dulcinea an- .
gelical no hauria permés que se /i fés aquesfa
liferafura violacea. An aquesf pas, amic, us
acosfeo a la literatura den Crisfihn,l'alfre enamoraf, inconscient rival den Cyrano de Bergerac. Dieu espressions emmafllevades, feu refórica esfanfica* Queaixiss'agrada més a les
damisel.les? Está clar que aixó els hi agrada
molt. Figureu-vos! arrebapar violenfmenf unes
flors per a que fenamorada se n'endiumengi. i
pIanlren de la despacia
de
que
Ser arreba~ades~
fallades de 18 pianfa , D ~ ~ P
amb fa1 de morir sobre ' / p i t de la celesfial enamorada-Romanficismepur, barroquisme# xurriguerisme. n o veiGu com més aviaf que a /@s
amors horacianes us acosfku 81s apassionamenfs andaiu~osi Nanos? ( l n o prenc la darrera paraula sino significant una rega impulsiva, de s a n ~africana).
Est2 clar que'ls hi agrada. Perquh les nostres
damisel.les-- descompfanfalgunes escepcionsdel jove que's firma Cyrano els hi plaurá sempre 9 6 que no es massa cyranesc. ja recordareu qne en C ~ n de
o Bergerac aborría an
aquells poefes que diuen amb veu melíffua des
de la ciutat:-Difxós aquell qui troba ses delicies a /a carnpinya....
0 an aquells poefes que disknten massa crrlh7J violes, que interpretaria jo amb afrevinlenfs irrespecfuosos per al bello sexo.
hi a,ol.ada.., oh
,csf2 clar
bon
cfiscref amic,
no hi trSnzigju, s; us plau,
amb
miseriessentimenrals.
guelfs

* c*
escau pla mh.5 Cercar /' 8A" els poefes
provació del refinaf del Pefrarca que la dei bonafxó P itarresc. El poble es recfilini. Nosaltres,
al
jo, mai, mai recfilinis: curvilinis, sim~ menys
bolisfes, 10 que vol,ou&u.La concepció rectilír~ia
de liunivers-pelsfecfamefff compresa del VU/US-havia porfat les aberracions asfrondrniques de Pfolomhu; i ' 1 progrés ha fef fri0IRf~r
an en Cophrnic. / creguéu que també es poéfica
aquesta concepció curvilinis de PUnivers.
Els enamorafs fampoc deuen parlar a fall de
poeta floralesc, prou comprensible per les ma-

sses. Siguin dantescos, siguin hel6nics1siguin patrimoni cic la Mancomunitat en primer terme, i
ca/cu/adors com un artisfa de/ Paríendn.
subsidiariamcnt. el de les quatre Diputacions cataNo conquerir2u tants cors? I 615 ser2 més lanes. Tinguis en compte que la ~ i ~ u t a dbarceloi6
fa'cil que aixi us somrigui des de son florit bal- nina frueix d'rtn crédit tal que ella sola es prou per
có una discrefíssima Roxana.
inspirar e n ul mercat una gran confianga; aixis se
l ella sola, val un imperi.

demostra clrlan emet empréstits pel seu compte;
rera $ella vcnen a més les altres tres Diputacions
a m b tot el seu patrimoni, 10 que fa que la garantia
/ aquestos son els comentaris maliciosos, .
que Vos, ex cel-lenf amic Cyrano, ha v2u inspi- oferta sigui 1; més s6lida possible.
En Borsa I'impressi6 que aquest empréslit ha
rats an el nen enfremaliaf qui ' s firma
causat, es cxcel-lent, car a m b la fina intuici6 que
LUCIANUS
presicieis Ics seves operacions, ha compr6s que les
.emissions tlc la Mancomunitat serien ara un gran
factor de circulacib, que temps a venir se pot conCOMENTARIS DE ACTUALITAT
vertir amb un element prou poder6s per a ser coL
titzat a diari en la Borsa de Barcelona.
L EMPRESTIT D E
A niis cl tipus d'emissi6 a 85 per 100 demostra
LA MANCOMUNITAT
DE CATALUNYA : : com ja lleni indicat avans una fonda coneixenca
Ara comenqa I'obra. Fins avui la Mancomunitat dels actuals moments, car com diu un articulista
ha fet gloriosament una feina de constituci6, d'or- barceloni, cl tipus d'emissions uns enters més baix,
feblesa i hauria sigut un perjudici
ganització interna formidable: ha sigut el treball hauria dc~t~oslrat
seriós y conciengut del que 's prepara per a realit- per allres valors germans; i uns enters més alt hauzar una missió trascendental; la Mancomunitat ha ria sembl;~l.una utopia o un crit al romanticisme
tingut una gran visió dei morlient actual i ha sen- patri6tic pcr a cubrir la suscripció.~,
La iotalilat d'aquest e~npréstit vé destinada a
tit la responsabilitat inmensa de la seva existencia.
I es realmente extraordinari el fet de que 's preseo- obres, scrvcis públics i Escoles. La proporci6 aproti ara a la llum pública, donant cumpliment a la se- va& per IIAssatmblea de la Mancomunitat el dia 5
va actuació salvadora, ernitint un ernpréstit ell mig de Novenrbre de 1914 es la següent:
7.000.000 per a la construcci6 de camins, ca- .
de la profonda desorientacib dels minúsculs governants espanyols. Desde ara la Mancomunitat podrá rretcrcs, ponis, i al tres elements de comunicació; .
donar una realitat al conjunt d'esperances que en 2.500,000 pcr a instalaci6 o rescat de xarxes teleella hi han posat la seva vida, que 's en un tot la fdniqlrrs; 2.500.000 destinades a obres hidráuliques
o de slzricjonlazt; 2.000.000 per edificis destinats a
més unanim esperanGa del nostre poble.
de dementspobres i 1.000.000 per a
El dia 15 d e Maig s'efectuará la primera emissib I'zssi~t~r~c.i;i
i cscoles.
dei ernpréstit de 15.000.000 de pessetes, segons bib:ioit9r]//cs
,

"

acord de la derrera Assa~nbleade la Mancomunitat
catalana.
Aquesta emissi6 ser4 de 6.619 obligacions de 500
ptes. cada una, amcrtitzables per sorteigs semestrals dins el terme de 50 auys.
El preu d'ernissid es de 85 per 100, o siguin 425
ptes. cada obligaci6; pr6 tenint en compte 10 que
representa I'interés del rnes de Juny, els suscriptors
deuran entregar per cada títol 423'12.
LCin!eréses del 4 y mig per cent amb cup6 trimestral, pr6 aquest interés del quatre i mig a 85 f i
"- "294, que's I'interés efectiu, sens tenir en compre la prima d1amortitzaci6 tarnbé representa un
ent.
La garantia financiera es ample y segura. Respone
~ o r dels
t
títols i de llurs interessos, el

A~nb1111 pla11 aixis, i r a ~ a tamb tanta conciencia
i aillor, forpsarnent han d'esdevenir-ne resultats falaguers i prGdics. 1 després d'aquest es for^ i d'
aquest excmple, el que no vulgui creure amb lz
gran eficilcia d'aquesta institució model, será que
de iotes p;~ssadesvoldrá tancar els ulls a la llum.
Alentrcs csperém una altre ocasi6 per a seguir
parlant il'l~nassurnpte tant interessant per Catalunya entcr;~,lcnirn la seguretat que aqsest ernpréstit
se veur2 s;~tisfactoriarnentacullit per el capital catali, car aixis ho fa esperar el seny, el patriotisme
i la gara~ltiaque el tal ernpréstit suposa.

'

_ - _ _CORRANDES
BAIX- EMPORDANESES
Torroella, vila vella;
Castell6, vila major;
Perelada, viia honrada;
Figueras se 'n dú la flor.
-

A Montrás tocan a missa;
a Llofriu ja hi han tocat;
a Torrent ja I' han mig-dita,
a Sant Feliu ja han acabat.

-

I aquet jove que ara passa
que 'n remena bC 10s dits;
els-e tingués dins dí un olla
i amb nou robas de confits.
La vila de Torroel,la
me reca i me recara;
no me recan les campanes
sinó el campaner que hi lla.

I aquet jove que ara passa,
que 'n reinena t C lus peus
els-e tingués dins d' un olia
i amb nou robas ,de fideus.

-

La plassa de Torroella
voltada de presseguers,
els fadrins no tenen balles
perqué no tenen diners.
-

I aquet jove que ara passa
n' es el meu enamorat;
deu-li paia, deu-li grana,
deu-li beure amb rin ferrat.

-

Vall-llobrega, gran orgull
per un xic d' oli que s' hi cull;
les dones van a mercat
amb el citrell a dalt del cap.
(Coleccinnades per la senyora na Gracia Bassa).

ENmig del cel ser6 de la nostra

vida, les
negrors de la guerra sagnanf que commou al mon, porten una fonda períurbació a/
esperit, i cada dia havem noticia del sacrifici
en l'alfar sagrat del patriotisme de milers de
vides segades en flor, exemples la majoria de
sublims arranes Gheroísme.
També alguns conegufs nostres han vessaf
pródigamen t, gloriosament la sang per la s e v a
pitria. Alguns dels Germans de Sanf Gabriel,
que per espai de varis anys se dedicaren a la
ensenyanga en nostre vila, s'han oferf en sacrifici a la dolqa Franca.
El Germa Lleó &Assis, director que fou de
Casfel/ód'Empriries (1907-11) va ser ferit mortalment en una trinxera el día 18 de Febrer,
quan anava a portar un ordre del coronell al
comandant. ja dies avans una granada li havia
destrogat el vestit i forgat la baionefa; la seva
mort fou molt senfida, parlant d'ell alguns diaris, amb p n elogi al seu valor.
EI GermB Maria Victor, que estigué a Torroe!la de lBr;)8-11,va assistir a les bafalles de Dinant, Cirarleroi i Marne; passa' l'hivern a /pres,
siguenf nomenaf Sargenf per la seva valenfia.
A primers de Maly, de IBélgica anb a Champagne, on el dia 13 en un forf afac en Bois-Sabof caigu&afravessafper m7a bala: els seus
companys venjaren la seva mort apoderant-se
del camp de batalla.
També ha siguf ferit dos vegades e/ GermZ
Francisco de Paula que visqué entre nosaltres
desde 1908 a 1910. El G e r d Alberf (1904
1905) i un alfrc Director de Casfe//ó /Iuiten
com a cabos en les trinxeres des de /' Octubre.
Els germans knfoni i Simón de Roxas, que
tantes simpaties s'havien captat per la seva
amabi/i/afi intel.ligencia, no ham sorfit encara
cap e/ camp de /Irrita.
Per a lots aquells i per a tants milers d'heroics desconeguts, nosaltres debem expressar
la més fervorosa admiració. La Piirria que ara
plora la seva morf, els enlairara' després en
una glorificació immortal. Sinó el Cel premiara' degudamenf el scrr herdic holocausfe.

ENe/ seu lloc corresponenf parlem

de /o
que es i de 10 que significa /' Empréstit
que est2 prompte a ser emififper la Mancomunit& de Cafalunya.
Nosalires voldriem que'l llegidor amable passés els seus ulls per aquelles ratlles; nosaltres voldríem que fent-se ca'rrec perfecfe de?
assumpte i comprenent que al donar forma a

un deure pafriófic li esdevenen venfafges i beneficis, se decidís a desfinar els seus esfalvis
per a l'adquisició d'un fífol,
Sería digne de lloanga que ' l diner forroeIlenc se destinés per fins fanf enlairats.

grans preparafius que's fan per a
E LSrestaurar
enguany dignament Panfiga

Fira de Sanf Isidre, han frascendifja al vulgus
i la nosfra genf amb sa Bnima~senzillamenfimpresionisfa i son prodigiós insfinf hiperbdlic,
comenta de mil maneres variades les fesfes
qae's ceIebrar2n. Hi ha qui assegura que a més
dels balls, concerfs, curses ciclisfes, efc., es
disparara' un espafarranfcasfell de focs armcials en el cim del Monfgrí. Una noia que per
raó de llur edat un xic madura, perfanyde dref,
encar que no de fet, a la "cafegoria imrnediafa
superior", ens pregunfz mol! formal, si a semblansa del Concurs de bestiar, es faria fambé
un Concurs de noies maques. iAngel de Deu!
No manca fampoc alpi que fermamenf convenguf, assegura que's celebrar& per primera vegada en nosfra vila, uns jocs Florals, pero de
aquells fanf lluifs. iBen pensat! S i nosalfres
formem parf del jurat, concedirem' la flor nafural a la mellor pesia que canfi les exce/.lencies
del rellofje de la vila; Tenglanfina, a la que mellor descrigui Padmirabie pavimenfaf dels carrers amb ses mmrilfiples belleses inherents, i la
viola la donarem a /a poesia que'n canfs més
sublims exalsi la brofada " d aquelles" escacies
del Passeig de I'/glesia.

DE SANT ISIDRE

.

Torroella se proposá restaurar una fira que fou
en temps passats una de les més importants del
Empordá i coli] que té poderosa forqa d e voluntat
aconseguir6 son objecte.
Torroella al sentir-se renaixer remembrant son
passat se disposa a reliovar energies que un temps
la feren gran. Aquesta terra, que fa temps que descansa dels grans treballs que durant segles la feren
la pubilla empordanesa; la que en els gloriosos
temps de 14edat mitja tenia empresa per a enviar
vaixells conqueridors a la rienta I b i ~ a ,rnentres
?aus valentes desafiant el feréstec golf de Li6,
aven sos productes a Génova i Niqa; avui desde llarc rep6s se sent resucitar a un nou dia; i
guent qu e sols a sa condicib d e reial vila, sol-

zament a i'aco1)lament en sa plasa dels pobles-germans dz I'encontrada degué s a passada prosperitat,
se disposa a e l ~ ~ p c n d rnova
e
tasca; avui, a I'igual
que anir, vol Csser centre d'aquesta comarca; Torroella vol Csscr la casa pairal d'aquesta plana, i
com que vol i sols amb beneficis preté conquerir-se
I'amor de sos veir~s,ho conseguirá. Per aixó el comers torroellcrlc fortament apoiat per totes les
classes soci¿~lsha cregut que deu comensar per
restablir les ;~rltlgues fires, els antics mercats de
transaccilr i d:~vant la impossibilitat d'altra cosa,
comenca el primer pas resucitant aquesta Fira d e

Sant Isidrc?.
La Con11ssi0 encar que no 16 ultimats tots els
detalls pot ja (fonar un avens de les festes amb que
Torroella se disposa a festejar les diades del 15 i
16 d'aquest I I I C S dies de la susdita fira.
Dia 15.-Pilssada anunciant la Fira, que per els
principals c;lrrcrs d'aquesta vila fará la notable
Banda dol I<c:giment d' A s i a .
Fira de beslial- caballar i,bovi en el Passeig del
Marquts de Robert donant-se un gran nombre de
premis valiosos cn metalic als millors exemplars,
segons d?t:llls cllle oportunament se publicarán.
La Con~issil'~
dictarninadora, de 11 a I2 del mati,
passaiá nl f i l - ; l l a examinar el bestinr, donant despris inrnedial;~~~lent
els premis i en acabat executara la Bnnd;~nlgirna de les peces de son repertori.
A les 3 d e I;\ tarda.-Ball al sal6 JOU^ per la
Banda ja dit;^; a les 5, concert al Passeig per la
mateixa Bandir i una notable massa choral; a la rlit,
ball al sálb .]OUB.
Dia 16.-A les 2 de la tarda.-Cursa
de Ei~jclefesn111b una serie de premis valiosos i artistics, al~~fllilzant
l'acte I'anomenada Banda; a les
9 de 12 nit, sl:lccla vetllada literaris-musical, qrce en
obsequi als [orasters donará I' Ateneu Montgrí
amb la conpc.r;1ci6 de I'esmentada Banda.
il\ 11~ts,
C l ~ ~ ~ ; t aquests
lit
dies, se celebraran balls
tarda i l l i t ;¡Is salons de <(ElMenestral)) per una
meniada orcj~~estrai en els locals ~ C a f éCollB,
i <<Cafidel Corners. s'hi ce<(LligaRep~:l)lica~~a))
Iebrarán co~lccrts que per les noticies que té la
Comissilj, p11j;1r6nen originalitat i valor als que estem acostunl:~lsa sentir; variades i escullides funcions en el c i ~ ~No
e . Ili ha dubte que el desinteressat concurs clc tvles les entitats i locals d'esbarjo
de Torrot!ll;~,farán que quedi gratissim record de
aquestes ftslcs a tots els que tinguin la sort de venir a disf.r~~l;~r-rle.
Nostres establiments s'esmeren
per quedar 116 i com que coneixem el bon gust que
en tots ells i ~ i ~ p e restem
a,
ja convenpts, de la gran
importar~ci;~
d'aquestes fires.
I ara serla ingratitut imperdonable, si no donguesirn les gracies a tots aquells que desinteressadament ha11 presentat son vali6s concurs, en especial als esplbndits donants de prernis per el concurs entre ells els de 1'Ajuntatnent amb 100 pesse-

EMPORION
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tes, Gustau Peyra 100 pessetes, Comte de Figols
50 pessetes, *Lliga Rebublicana~30 pessetes. També concedirán premis encar que no sabem llur import, la Excma. Diputació Provincial i el *Sindicat
Agricols de Torroella. L' *Ateneu Montgrí. ha
ofert un artístic premi per a la ~ C ~ i r ciclistan.
sa
L'Excm. Sr. Comte de Torroella de Montgrí, nostre il'lustre patrici, ens ha promés tot el seu valiosissim apoi material i moral.
A lots grans mercés.
LA COMISSIO.

ALS ANGELS
A Girona i a toles les demés poblacions del bisbat, regna un gran entusiasme per a assistir a la
romeria al Santuari dels Angels, que's verificará el
dia 16 d'aquest mes de Maig.
Ens es impossible parlar llargament com desitjarien] d'aital romeria. Publicarem no obstant a continuació el .programa. i les uobservacions~ que
junt amb I'hermós himne de la romeria evs han sigut enviats en un imprés. Agrailn I'atenció.

PROGRAMA
DIA 16 DE AIAIG. 3Iati. A les cinc i mitja: a Girona
sortir&la Romeria de ILIglesiade San Feliu; a les demes
parroquies de la comurca, senyalari 1' hora de sortida
el Pa~.rocorespectiu.
AI Santuari: cada Parroquia, a la seva arribada, entrar& a la Capella a saludar a la Verge amb el cant de I '
11im11ede la Romeria.
A Ics deu i mitja: en una esplanacla prbsima a la Capella: Solemne Ofici arnb serm6 que predicar$ el 31. l.
Dr. D. :lgusti AIailni, Canonge Lectoral. ((L'01,L'eo Catalunya, de Cassi de la Selva, cantara la grandiosa )lissa
a dos chol.s, del Centenari de Balmes, de Alossen LI. Romeu: les parts variables, a cant gregoria per I'scl~olade
I.ctO1'Te6s,al OCei3to[.i,el 'LPsalliteDeo nostl.o", pel, tot
IL4L01.reo";al ultirn Evangeli, "Al cel blauu, del mestre
Nillet; acabat'l'OGci, I'himne de la Romeria.
A la tarde. h les dos i mitja: Concert públic de milsica popular pel totes les seccions del rneritíssi~n',Orfe0 Catalunya, dirigit, com al mati, pel- hlossen Gabriel
Garcia.
A les quatre: Reso del Sant Rosari i platica per el 21.
I. Dr. D. Aausti Vila, Vicari Cap~tular: cant de I'liin~ne
de la Romesia.
ADVERTENCIES I.\IPORT.\NTS
~ . a Ateses les circunstancies: per una part 13. gran
concurrencia i per altre els escassos medis amb que
conta
el Santuari.. Der
..
- necesitat el servei de " Restaurantu hauria de resultar molt deficient. Per aisb sLila
decidit que1l dia de la Romeria, la cuina de! Santuari no
servira ni a cobert, ni a raccions. Se prega als Rvents,
Srs. Parrocos que tinguin la bondat de donar a n-aquesta
decisió la major publicitat possible perque la puguin tenir en compte tots eis fieis: no obstant, en IIOCS inme-

diats al Santuari, se servirdn refrescos, café i les demés
begudes de costum: pels mateixos motius, tampoc se podra deixar la "pisa"
28 Per n~ajorcomoditat dels que vulg~lin estalvias-se de
pujar el dinar i prepar-se'l, s'ha contractat amb 1' "Hotel peninsular de Girona, u n serve: d e dinar-fiambre, en
capses, que sLentregar&n,desde les nou, en una tenda
inmediata al Santuari, a tot el qui presenti el "Val1' co, el serresponent. Hi Ilauran capses de 1 . 3 i de a . ~ amb
guent contingut:
CAPSA DE l , a
Un pa de lliura, i mitja ampolla de vi marca "Veritas',,
Un plat', vas, forquilla i tovallo
Una llauna de sardines al oli.
'
Una truita a la francesa (dos ous).
Un pastel de carn.
Galantina trufada i palpito de tocino.
Badella rostida (ICO grams).
Dos taronjes, galetes i una flaona de crema.
Preu: 3 Pessetes.
CAPSA DE 2.a
U n pa de lliura, i mitja ampolla de vi, marca "Veritas
Un plat, vas i tovallb.
Una truita a 1 1 francesa (dos ous)
Radella rostida (.I00 grams).
U n tall de peis.
Tocino rostit (100 grams).
Dos taronges.
U n paquet de galetes vainilla, marca "\~ictoi~ia".
Pseu 2'50 pessetes

3.0 La presentaci6 del Val ser5 requisit indispensa ble
els Vals se despatxarin, fins el dia 9 de Maig inclnsiu, a
la Casa Rectoral de les segi~entsparroquies: La Bisbal,
PalaTrugell, Cassa de I;I Selva, Bordils, Salt i Sant .Jordi
Des\lalls. A Girona se despatsarkn. fins el 12 inclussiu,
al Palau Episcopal i en els seguents establiments: Llibreria deVda. de F. J . Franquet, carrer de la Argenteria; Coniiteria Casa Negre. carrer del Progrés; Raimonda Creohet, Rambla, i R . Llapart. mata las se^' carrel, dels Ciutadans.
4.a Se prega desde ara als contluctors de c31.1.uatjes
que, per el major ordre cle la festa, no arrivin lins al Santuari, que, en lloc. inrnedtat. se senynlari una esplanada
aon p u g ~ ~ icol-locainse
n
tots.
I\'OT!\.= Pel c u l , ~ ~els
i ~ gastos
.
del altnr. del nou cumaril i de les dem8; importantissirnes i necessa~,i$smilloi,es
fetes a la Capella, a tots i segons les possil~ilitat~d e ca
d3 1111, demanem CNA ALMOINA per 1' amor de Deu i 1,
honra de la seva Divina llare

AVIS D ~ A D M I N B S T R A C ~ O
NO tenint medis de cobranca sit aIflun5 Dobles, on e1 nombre Iirniiat de suscirpiors, económicamenf, no 'ns ho permat, preguem als que

no 'nS hagin fef efecfill I'import del primer any
de suscripcfó, ho fassin en la forma més escaienfa f a ia meI10r brevetat posslbIe.

Dcinterés c o m a r c a l . - E l

diputat pel nostre
districte, Sr. Peyra, Ita efectuat varies gestions en
els ministeris d6Hisenda, Instrucció i Foment, i tanibé a la Direcció de Comunicacions, referents.a disfints assumptes, quedant molt esperansat en una
satisfactoris resolucci6 dels mateixos.
Conseqüencia de dites gestions, el direclor de
Obres Públiques, ha disposat la reparaci6 del pont
sobre el riu Ter, a verges, el projecte sobreel qual
ha siglrt enviat a Girona. També aviat, e s procedirá al lliurament de I'import dels gastos de replanteig del primer trop de la carretera de Vulpellach a
la platja de Pals i per a I'estudi del ramal de Serra
a Ullastret.
N o m e n a m e n t . - Nostre bon amic n'Ernest
Séculi, que fa llarc temps que resideix a I'Argentina, ha sigut nomenat pel Govern d e dita República,
Sub-director de Rentes de la provincia de S. Lluis.

-

Defunció.-Ha
deixat d' existir, víctima de
greu dolensa, D. Fernando Casadelfi, pare polític
del nostre amic, el diputat provincial pel districte
D. Vicerls Folgado. An ell i demés fa~niliaels hi
fem present el testimoni dei nostre més sincer condol.

De La EscaIa.-Els alumnes de I1Escola municipal, aco~iipanyatsdels seus professois senyors
Mariscut i Alsina, efectuaren dimecres dia 21, una
excursi6 al far de Sant Sebastiá, visitant fambé de
passada les platjes de Calella i Llafranc.
,

.

.

D' e s p e c ~ a c l e s . - ~ a donat darrerament una
serie de representacions en el Teatre Jou, 1' aplaudit t r a ~ ~ s f o r ~ l ~ ~i sEt an r i c od ' E n r i ~ , qui amb el seu
treball forsa artistic, feu les delicies del 11ombr6s
públic que hi acudi.

Nomenanlcnt.-Liassociaci6

K. E. F. ha nomenat a noslrc bon amic, I'inteligent presbitere i
culte literat Mossen Francisco Viver per a desempenpar la delrgació d e or ro ella i sa encontrada.
Feliciteni coralment al digne company de redaccib per la dislinci6 de que se I'ha fet objecte.
I n s p e c c l O m u n i c i p a l . - Per I' Ajuntament
s'ha adquirit 1111 microscopi a fi de que pugui fer-se
degudament I'iospeccib d e carns.
Alaben] tal11 acertada disposicib.
Desgracies. -En l'empalme de la carretera
de La Escala, (-1 dia 23, toparen violentament dugues tartanes, resultant morta I'euga d'una d'elles.
El ~r~atcix
~ l 23,
~ aocorregué un sensible accident
que h a g ~ ~ e r~logut
a
converti-se en veritable catástrofe, en les 11l)resdel gran pou de les aigues.
Aq~lestsse s r:.ovaben ja forsa adelantades i s'estaba constrr~rr~tla coberta, quant degut a causes
que siigr!(;rel~,lot de sobte la coberta s'enfozi amb
gran csrrPl)it c.;\lguent tots els treballadors al fons
del poll. A q ~ ~foreu
~ l s auxiliats tot seguit per gran
noinbre dt. prrsones que acudiren al sentir el gran
sorol!. Rrsult.~rcn amb contusions importants els
obrers Beovi~l;:~~t
Solés i Josep Canals. Els altres
per tina veritcll)lesort no sofriren més que 'I consabut remullnl~~c~lt.
Els desperfectes materials foren
considerablcs.

Vetllada.- Diumenge prop-passat, la secci6
drarnitica del ficirculo de Cat6licos~representa el
drama en tres í~ctes.Víctima del masonisme. i una
cornedia ell Iln acte, essent. ambdues obres interpretades nrnl) f h r ~ cuidado.
a

De caC;a. --Els casadors de nostra vila, han
per evitar les infraccions
nomenat u n j:'~~;~rda-jurat
E x ~ u r ~ i ~ . - A vdiumenge
l~i
dia 2, la (<Secció de .I liti de c:;lc,.n cn tot el nostre terme.
Excursionista>>del Ateneu, efectuará una inleresDeiunci0.-El dia 20 del prop-passat mes d'
sant excursib a Perelada, per visitar els innombraabril, i qrlnn I)cr ra6 del .retras que experimentii
bles tresors artístics del antic Palau dels Comtes.
nostre q:~inct*rl;~ri,
en ell nostres amics llegiren amb
De tornada, eis excursionistes visilarán detingudssatisiacci3 12 Ilova d'una millora, se 'n puja al cel,
ment Figueres.
victin;a de c r ~ ~ t lmalaltia,
cl
la nena Maria Elena Elassi Pujol, dc 1)ocs mesos d'edat.
En I'acte d c I'c~iterroi en el de la missa d'ángels,
: O B R E S D' E N :
celebrars I'e11ilcm6, hi hagué molt nombrosa assistencia d'aoiich, siguent també moltissims els vellins
que sortien ;I presenciar la trista cerimonia pels
carrers de la vlla. No cal dir que acompanyaren al
. P O R T IC, primer llibre de versos . . . . . 2 ples.
blanc bagl~lelels nens i nenes dels Col.legis phA R C A D' I V O R I , Ilibredcuersos. . . . 2
,,
i fig~rravcnen el dol les més distingides perblics
C O N T E S D ' A N DERSEN', traducció. . 0'50 ,,
sonalltats dcl ~wble.
L A D O N A D'AIG UA, Rndersen. . . . O'S0 ,,
.i\ les den~c~ritracions
d'afecte a la familia amb
LES SET P R I N C E S E S , de MacterIink . 0'50 ,,
tant
trist
moli11
(que
han
sigut tantes i tantes doL'HORA TRANQUILA,llibredeucrsos.3
,,
nada la alta p1)sici6social de la mateixa), hi afegim
la nostra h u ~ ~ r iper6
l , sencera, sobre tol per a son
pare Sr. Blaa!ii, dilecte company de Redacci6, a
qui lo mateix que a sa esposa desitgem cristiana
conformacib cn prova tant terrible.
- -

)I

Rebut.-De
I'interessant publicaci6 *Lectura
Popular,, hem rebut els cnaderns 104, ~Poesies. d'
en Mas i Cornel; i 105 .Concepte del regionalisme.
d'en F. de P. Masferrer.
G o n s u l t o r i dental.-El
conegut dentista de
Girona, Martinez Crespo, ha obert en nostra vila,
carrer Sant Agustí, un consultori per totes les enfermetats de la boca, visitant tots el dies de mercat.
Gasament.-Probablement el dia 17 de Maig,
contraura matrimoni a Barcelona, la coneguda i
simpática parella dels nostres bons amics En Toniás Mayoral i Na Carolina Surós.
Anticipadament els hi desitgem aquell cúmul de
felicitats de que's fan mereixedors.
Robo.--Al vehi de Parlabá En Narcis Pareta,
l i fou robada del pati de la seva casa, un carro de

sa propietat, sens que's pugui sospitar l'aulor del
fet, encara que's sospita d'un subjecte que vagava
el dia anterior per aquells encontorns.
Millores.-Per la Quefatura d'obres púbiiques
de la provincia s'ha remés el projecte r e f ~ r m a t de
la reparació del pont de Verges i dintre poc se donará ordre per a lliurar I'import dels gastos del replanteig del primer tros d e la carretera de Vulpellach a la platja de Pals, i per a son estudi el ramal
de Serra a Ullastret.

Lra M a n c o m u n i t a t . - E n

la reunió de la setmana passada, el Concell Permanent de la Mancomunitat, després del despaig de varis assumptes de
trhrnit, acordi I1adquisici6 de grava per a la construcció i reparació de carreteres. S'oc~tpá tainb2 de
les concessions de permisos per a edificar en terrenys llindants amb carreteres i camins veina!s, i
aprobá la relació d'obres públiques que s'har; de
acabar en les provinci-s de Girona, Tarragona i
Lleida..

Del temps.- Després d' una temporada de
molt de axut, la pluja ha portat la desitjada sa6 a
nostres camps.
Pocs han sigut els dies que petit o gran no s'hagi
hagut de notar alguna precipitaci6. Ara fora ja
convenient que 's verifiqués un canvi atrnosfiric
doncs la continuació de les plujes seria ja perjudicial.
Del A j u n t a m e n t . -Suposem

que 'Is nostres
regidors coincidiran amb nosaltres en apreciar que
I'estat dels nostres carrers es ja intolerable. Els carrers de Torroella son el dipósit de escombraries
de casi tot el poble.
Al avehinar-se I'época de la canicula es indispensable que 's prenguin mides perque 'ls vehins
contribueixin a la Ilimpiesa pública. Es 16gic no
obstant que pera imposar aquesta obligacib, 1'Ajuntanlent deu preocupar-se de contractar qui s'encarregui de.recullir !a bruticia. I després d'acb- cal

mostrar un rigor extremat per a que sigui un fet e l
compliment de les mides higiéniques que han d'.
evitar dies de dol a Torroella.
Nosaltres, coneixedors dels bons desitjos del
nostre Concell Municipal, no dubtem que serán
ateses aquestes indicacions, i estern disposats a secundar I'actitut enérgica que s'adopta contra nostra
ja crónica rural deixadesa.
Insistiré~n repetidament sobre aquest assumpte
que entenem es el de més vital interés per nostra
vila.

EE VEN P1NB C3iEB

en estat immillorabe i
en condicions ventaljoses. Passeig del .Marqués d e
Robert. Donaran raó an aquesta Administració.
L l i s t e s e l e c t o r a l s . - D e s d e el dia 20 d'Abril
al 5 de Maig, dura el temps hábil pzr a la rectificació de les llistes electorals.
Per a.la inclusió s ' l ~ a de sol'licitar a liArcaldia
un certificat de padró y presentar-lo a la Casa comunal.
Es un deure de tot bon ciutads, conscient del
seus drets i de lez seves obligacions i alllora :ainiant del seu prestigi social, I'enterar-se persollalment de si figura en les llistes i si no gestionar la
seva inclusió, que 's facilita gratuitanient.

planta baixa i un
9 pis, terrat i pati;
quadra, confort. Situada en u n dets
millors carrers. SE LLOGA.

Cas a- 70'

REGISTRE

CIVIL

Moviment de poblacici durant el mes d' Abril
NAIXEMENTS
Dia 2 Salvi Riera Gou.
s
11 Joan Fijoan Gómara.
15 N. Paguina Portoles i Claudina Bataller
Berenguer.
D
26 Joan Saliner March.
DEFUNCIONS

.

Dia
m
U

D

.

v
.

s

Josefa Aleña Negre, 1 any.
Caterina Masó Fuster, 68 anys.
joaquirna Pons Pasccal, 63 anys.
Fernand Casadellá Roca, 69 anys.
Maria Elena Blasi Pujol, 3 mesos.
Maria Serra Bassas, 43 anys.
Caterina Pou Sureda, 5 mesos.
Agna Pujol Monei, 3 mesos.

Imp. d e P. Ribas. - Palafrugell
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