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DE LA TERRA

I

COMENTARI BREU
Veusaqui que ja hem celebrat la Fira de Sant
Isidre. Mercés al esforq, tnercés al desinterés de
tots s'lia verificat el trio~nf sobre la nostra apatia
habitual, sobre I'indiferencia que'ns domita, sobre
aquest esperit siniplista i rutinari que'ns caracteritza.
Comencem, doncs, iatificant el concepte de victoria gloriosa, segurament la més glbriosa que podiem obtenir; per nosaltres al mellys'la més desitjada i la que millor saiisfá els nostres anels, perqtre ella es preludi d'altres viclories niés abundoses.
Els simplistes, els rectilinis, que diria mestre
eLucianus)>,sols veurán el fet material; sols co~ l ~ e n t a r áels
n defectes-que
en tot n'lii ha-del
procedilnent; sols compararán I'anirnació de la Fira
dz S. Isidre amb la de S. Andreu, i desseguida sense ulterior raciocirii pronanciarán la pardula decisiva i pioclamarán als quatre venis, el afracáss del
nostre intent, i fi& si c o ~ ~ vsoliiriurá~~
é
finalment
en uria rialleta ~i~esquina.
Pro no importa; conveng;u!s de la bondat de la
nostra obra, enarnorats d'ella tendrament, no devem cedir per a@, ans al contrari, amb la fors3
que'ns sobra arreconarem al home-obstacle com un
senzill d e s t d b i seguire~lla ~ a n t ~ i n ~ p e r t o r b a b sales,
tisfets del triomf del esperi: que vivifica, per sobre
la lletra que mata, per sobre de la ri~aterialitat que
aniquila.

PONS

DE LES

Encara, C I I ~ n i gdel terratrémol que sotmou a les
nacions Etrsopccs, jo gosadament m' anomeno pacifis~a.
N9 es quc 110 ~n'adonguide que arrér~,arréir, ja
'casi ningi~I l i li. confianga a m b . l'ideal del pacifisme; no :s c111cllios ulls no estiguin laqats de tant
llegir que nis0 de la pau universal i definiliva, es
una utopiit. I'rccisament els excepcionals horrors
de I'azt~~nl
;;rlcrra, Ilan de conmoure en dies no
llunyans, Ics clltrariyes de l'hurnanitat civilitzada,
qne en el c;1111idel treball i de la pau fecondadora
reflesiorlari sobre 'I salvatgis~ne horrorós que represer1:a ;1t11tcst;ic ~ ~ i l i n t ir acada dia 1116sabol~rlant
carnicel ia 111r111ana
ocasionada pels conflictes, ellveges i odis crltrc 'Is estats.
Ales, ties d' nqni no 'm tim d' esgarga~nellarjo,
provsnr i ~Icscr~!o:lia~lt
1'i::dicat terna. Er11 plau 1116s
desentrnn),;~~.
cls riostres pcrits problellies, fixar-me
en lzs pt~til~.s
lluites quotidiariesde nojtra vila i sol>ie ass!!iu;llcs ( i v la l~ostravolguda Torioclla.
-E!: e; r i o : l i r c . ! I O C ? ! d e rnGn, :;i~i:bC.col11 t i : t ( i t ei
~iihn,s'lii tlrsr~~rolllen
les e ~ e r g i e shu~iianals,tan!bé hi [ellell c ; ~ l ~ ~ les
r d agrlerres sordes i incrlre~iies
dels deiznsor?~c l ' r ~ r i ideal corlira els sells enernics;
tamh; Ics ~ ) ; ~ s s i oodis
~ ~ si , enveges de 1' horue psinlitiu eris collirnulren i transvalsen. Nosaltres enfront d.aqrrc!slcs lluites també ens senti111pacifisies.
Es per aisI, qlle haveni enarbolat desde 'I primer
dia de noslr;~vida periodista la bandera pacifis:a,
o en altres lcrlnes, la bandera de I'arnor i de la CLIItura. Es pcr aixó que havem enarbolat desde 'I
primer di;i tlc 11oslra vida periodista la bandera
pacifista, o c.11altres tertnes, la bandera dil I' ariior
i de la cullura. Es per aix6, que molis i molts guerrers n l i l i t ; ~ ~ l tcn disli~its camps, blancs i negres,
amb gest 1116so menys elegant, arilb gest ~ n é s3
menys rur;llisnie o rnaquiav6liques intencions, han
procurat sr~ilbrarla descollfian~aentre nostres lec-

EMPORION
tors, tractant-nos de traidors o enemics de la respectiva causa que.defensen amb aquell foc militar
del temps'dels moros i cristians; e s per aixó que
L A MATEMATICA
alguns ens miren despectivament motejant-nos de
utópics, visionaris i somiadors.
I EL ROMANTICISME
Afortunadament al nostre costat hi tenim una
considerable lilassa d'opinió, cada dia en creixenLa MafemAfica, la Ciencia, es freda, raona$a, que va obrint els ulls i que compren que depén da; per6 ben mirat i fora dels llibres d;un esd e molts somiadors i visionaris el que nostra vila criptori de bofiguer, i aduc en e!s llibres del
pugui assolir sinó I' esplendor dels seus hermosos bofiguer, fambé fé per a Phome equilibraf, el
temps histories, al menys el grau de cultura, civili- seu Romanficisme: ella serveix d'dnima a /'Astat i progrés a que 's f i mereixedora per sa irnpor- fronomia, que es una especie de poema de
tancia.
l'univers, del qual cada dia se'n descobreixen
Més que lluitar contra els blancs, els rojos o els nous versos i noves esfrofes.-El Romanficisnegres, desitgem, sens deixar d'estilnar i propagar me de la Ffafemtifica;aixó es un ideal per a la
amorosament nostres ideals amples i antipartidis- Ciutaf de la Lluna.
tes, cercar la cooperaci6 d e tots, que bonalnent poPer6 el Romanficisme, I'Arf, fambé fé la sedem esperar en tants i tants assumptes, per exemva mafema'fica:voléu res tanf informat per la
ple ell Les campanyes contra el mal parlar, contra Matemafica com el Partendn d'Afenes? - La
la bsuiicia dels nostres carrers, en favor de I' eduMafemhfica del Romanficisme: alfre ideal per a
cació i intenqa instrucció de la liostra massa de
la Ciufafde /a Lluna.
poble, etc., en els quals tots els homes de sana roLluny de nosaltres, idealistes de la Cit~taf
luntat forcosament han d i ajudar-nos i animar-nos
Fufura, aquefs analfabets que saben de llegir i
cada dia més.
Aquí, com en lo restani d'Espanya, ltem fet de- escriure, per6 no comprenen el gust infern de
una estrofa de I'Auzias; qui saben desenlloripendir massa la sort dels pobles i de la nació, d'una
monarquia o d'una rep.jblica, d'una monarquia re- gar rufinariamenfles regles de tres, per6 no
tenen principis d' Algebra, el poema dels n i presentativa o constit~rcional,d'una república federal o unitaria. Nosaltres ens endinzem més en el meros.
L l ~ ~ de
n ynosalfres els qr~iposseeixonun ideal,
prablema de les renovacions: volem anar al cor del
un Romanficisme;per6 qui no saben escriure
poble, a la bonificació del irldividuu i de la rassa.
un so/ article irjformaf per l'2nirna d'agtlesfa
Espanya seria Espanya, i Torroella, la Torroella
FlafemBfica de la Irolrrt~taf,que s' anomena
d(avui, amb monarquia i repírblica, si'l poble governés i no l i Ilevéssinl els greus defectes i vicis Crrlfura.
que'l fan casi incapis d'una profunda renovaci6 social. Es forca xorca I'acció renovadora si s'exercita des de dalt i's descuida 10 de baix o niellor 10
intern, I'entranya del poble; es ~ n é ssegura, si b i
menys aparatosa I'acció que es fa directament amb
el poble, renovant-10, purificant-10 i enr!oblini-lo
amb paraules i exemples, amb activitat, desinterés
i amor.
: LIMA LLEGENDA :
No; no es cobardia ni falta d'ideals lo que'ns fa
apareixer nianruets i tolerants en qüestions partiSOBRE 'L TEMPLE
distes; el nostre esperit poc guerrer no es deg:~t a
: : PARROQUIAL : :
la falta de valor: es que volérn empleiar la nostra
forsa espiritual per a la obra coristructiva i de pau,
Respecte del temple parroquial d-aquesta vila de
d e civisme i progrés; i no esmersar-la en jugar a
partits engegant pedres i frasses dures contra'els Torroella, corre una interessant llegenda, que molts
de nostres amics han llegit segurament i qie coveíns de l1acera de devant.
neixcrán tots nostres lectors, si bé un xic alterada
PACIFIC,

i confosa. Avui ens complavern, doncs, detallant-la,

com a dato per a I'estudi que sobre nostra comarca
anem efectuant.
El dia en que's posava terme a I'edificació de
I1Iglesia mentada, fou treta l'armastoste de que s'havia fet us per a la construcció de I'arc del chor, arc
sumament rebaixat, presenciant I'operació una gran
moltltut, que admirava I'obra del mestre arquitectónic; perd de sobte s'obre I'arc, s'enfonza '1 sostre
i tremola tot I'edifici.
Els dies següents, la companyia d'obrers, trebal l i sens repós; ningú entenia son llenguatge ni les
ratlles amb que'l notable mestre cobria 'I sol, corretgia i esborrava per a tornar a comencar. No hi
valgué res: aquesta segona vegada, com la primera,
llevats que forell els sosteniments, perrnanesqué
I'obra sencerapoc temps; i en una nit de trons i
llamps s'oia la fressa del sostre que s'ensorrava.
A la tercera vegada, peró, d'efectuada I'obra
perrnanesqué ferm ILarc,.ambadmiració del
al volguer aqaest aplaudir la ciencia de I'arquitecte,
s'adoná de que havia desaperescut; no havia volgut esperar el resultat de sa labor i ni sisquera.s1havia presentat a cobrar el preu d'ella. Segons conten, ningú ha pogut mai saber ni coll1 se deia ni a
on parava aquell personatge.

com] dinfre una bolva d'aire.
jau 1111 rnon envofcallaf:
pcrccbenf-s'hi eferna flaire
i gi-rrnens de malvesfaf.
A t,olfes el pacifisme
canfa en els adinfres meus;
pro l'Amor i PEgoisme

promouen cornmocions greus
i m'oixorda el cataclisme
d'llna bafalla de deus.
LA PLUJA PERSISTENT

Passclr hores i dies. /la pluja
cau cirrl la ferra safurada. Canfa
una ~ ~ 1 n pmonbfona,
.i
pesanfa,
que a l'csperif, 2 vid de sol, enuja.
El pancll en repbs dalf Pedifici,
cap a llcr~anffoguf marca. Un esfol
d'oror~clls,sense norf emprsn el vol,
dc mo r*imenIsen graciós caprici.
La nu volada grisa i enervanf
s'csfc'~~
dcssofa ' I cel: la primavera
gallcj¿~sobre d'ella com cimera
damn~llc/ casc d un cabalkr galanf.

SGHERZANDO
AL JOVE POETA ENAMORAT
FAIG VERSOS!

ja no'm senfo incendiari
corn en els meus temps d'heroi:
reso amb calma ' / breviari,
no miro casi ' I diari
i faig versos com un noi.
Torroelfa, Torroella:
dinfre feu j que' d2u flor7
de romsnfica donzella,
que omplinf-me de meravella
rn'obligui a canfar així?
L A G U E R R A INTERNA

De rnon ésser amagat
el fel6 soc fifenlaire;
i sense rumiar gaire
hi soc visf Phumanifaf,

.&lli(::NO SC'/ que es /'amor
de 1'1noia, la primera
qllr 11s ha capfir~af
el cor;
jo IJO se qu2 es la faflera
del jo r~cfes! ejedor.
ferra ' / cobricel
no'l veig blau com ulls d'aimada;
ni ' r n reeorda cap estel
la c~7l)cllera.pernada
d ' i ~ ;,gel
r ~ fugif de1 cel.
De
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jo ja tinc esperiencia:
hc ~ ~ i s cen
~ rcapifals,
t
conrc molts homes de ciencia,
parlo, amb deixos d'insolencia,
de mos.con veins rurals.

Mes no odio la Nafura,
ni les roses, ni'ls clavells,
ni l'esperitual dolcura
dels pobles rdnecs i vells,
ni l'amor humana i pura.
jo també esfimo la nit
amb son bell rhssec d'estrelles
que contemplo embaladif.
Mes SOIS em reflexen elles
les clarors d'un Infinit.
Dins ma feresta ironia
per als aucells i les flors
i 'IS blonds rul/s de tendra aimia,
també hi regnen les olors
d'un jove cor qui sornnia.
De tant rorna'nfic,em sento
forast6 en el mon banal;
cercar sobre-homes intento;
de famoi. deix mon m'absenfo
per trobar mon Ideal.

F. V'VER, pvre.
Torroella, maig 2925

- - LA, PROPERA - SETMANA MUNICIPAL
La noticia de que I'Escola de Funcionaris d'Administraci6 local anava a preparar una Setmana municipal a Barcelona, ha produit un efecte excelent.
D'una part, I'estudi que en ella s'hi fará, ha de
contribuir a la perfecci6 dels serveis públics, donant als funcionaris un coneixement profóa dels
que s'analitzin. Per altra, contribuir5 a I'enaltiment
d e I'esperit de classe, i colectiva defensa dels seus
inferesos, tota vegada que amb motiu de dita setmana tindrá lloc la celebraci6 de la Assa~nblea
del Secretariat catalá, per a parlar d e ia reglamentacid del seu Cos.
Els temes a tractar skrán el Padrb municipal i
els Pressupostos municipals-dues materies que en

el present instant tanta importancia tenen. El recull
de conferencies que's donguin .i de treballs fets,
aplegats en un lltbre que s'editará, ha.de constituir
veritables monografies dels esmentatsserveis.
La fetxa fixada es del cinc al deu de juliol pr6xirn. Als dematins, alguns Professors de 1'Escola;
prepararán, des de el punt de vista de la respectiva
assignatura, els temes.de les conferencies que a les
tardes donaran diverses personalitats. Será una
mena de proemi que, fixant les bases legals, serveixi per a fomentar sobre ella I'estudi a fer per
dits Conferenciants, quills noms i punts son els
següents:

D. Pere Coron1inas.-(cOrientaci6 económica dels
petits municipis)>.
D. Francisco Layret.- .Substitució dels ConsuLnsn.
D. Francesc de A. Bartrina.-((Politica finariciera
dels Ajuntaments.-Dels e~npréstitsde la Caixa
Co!nunalx.
D. Josep Puig i Cadafalch.-.Serveis
municipals>>
D. Josep Pich i Pon.-ícOrientacions técniques i
econórniques de !'alurllbrat al gran i petit rnunicipi~.
D. Jesús Sánchez Diezcna.-~Municipalitzaci6 de
serveisa.
Cada tarda se verificarán visites als serveis m[rnicipals de Barcelona, anant-se a véurer els Mercats, Escorxadors, Establiments beneiics i Sanitaris, Laboratoris, Escoles, etz.
Se celebrará una solemne recepci6 a I1Ajuntament i altres molts obseqr~isrt n'els que vinguin a
dita setmana, que ja 's detallaran.
Per les impresions rebudes sembla que serán
molts els Secretaris i Funcionaris catalans que acudiran an aquesta mena d1.4ssamblea municipalista,
com s'inscriurán també moltes persolies que no
essent funcionaris pfiblics, s'interessen vivament
per aqueixes materies.
L'Escola de Funcionaris se promet un éxit soro116s en aqueixa primera festa municipalista, que será seguida per altres, totes elles en pró de I' administraci6 local, bon xic descuidada, malgrat la seva
importancia.

D E SANT ISIDRE
Amb la safisfacci6 que deu omplenar el cor dels
.entusiastes de la vila, coronem nostra propaganda
s o b r e aquesta fira.
L'accib de tots, ha donat el fruit que s'esperava i
la iniciativa que un torroellenc explanava en les
.columnes de Emporión, crestallisi en realitat
.amb la desinteressada cooperació dels niés variats
-elements.
I nostre goig deu ésser més intens perque l'éxit
d e la fira ha traspassat el límit de nostres esperanSes; rarament una fira que's restableix se veu concorreguda en el primer any com ho fou la nostre
de Sant Isidre, i dificilment en fires ja acreditades
s e congrega un 'conjunt de bestiar compost de tants
magnifics exen~plarscom els que acudiren a nostre
concurs. EI jurat, el dictámen del qual 2le de justicia meresqué de tots alabances, senti no disposar de més premis, per a repartir entre els nombrosos pagesos no premiats, dignes de recompensa pel bestiar que menaren.
La Comissió pot estar satisfeta de la seva obra,
puig encar que ocorregué un petit incident degut
al trasbals que porten actes d'aquesta naturalesa,
cal recordar el treball fet amb tot desinterés i no
retreura una deficieticia que no es filla de malicia
ni mala voluntat.
Els iniciadors, als que cooperaren, als que ajudaren amb l l u r apoi i entusiasmes a revifar la fira
de Sant Isidre, mereixen la graitut de la vila tota.
Nosaltres els fem present de la nostra felicitaci6
més sencera.
Veusaqui ara la ressenya de la fira.
Contra lo que tots temiern, donada I'inseguritat
del temps, aparegué un dia expléndit, essent augtlri d'un jorn encertat.
A I'hora anunciada arribi la Banda del Regiment
d'Assia dirigida pel reputat professó D. Antoni
Juncá. Aprés de reposar un rato, feu la passada
pels carrers de la vila, tocant aiegres pas-dobles.
De nou a onze del mati, la parada de remonta
del dipósit de Hospitalet, efectua la marca i remarca d e tots els productes, essent presenciada aquesta operaci6 per molts curiosos.
A les onze comensa en el Passeig de Robert I'anunciat Concurs de bestiar. Des d e Casa la Vila,
s'hi traslladi el jurat, compost per dos veterinaris

militars, representants del Ajun'tament, del Sindicat
A,aricol, de la Comissi6, etc.
Acudiren al Concurs molts expositors conduint
gran nombre (fe caps de bestiar boví i. caballar,
molis d'rlls vcrdaderament notables. Obtingueren
premis de I'illlportancia per I'ordre que s'indica:
Primer grllpo--1er. premi. Antoni Selleras.-2on.
premi, Rnn10n Cornil1.-3er. premi, Martí Serra.$art. prerni,joscp Caixes.-5nt. premi, Ramón Mascort.
Segon gr~lpo-Un premi, Josep Grau.
Tercer grtlpo-ler.
premi, Celestí Batlle.-2on.
premi, Ramoli Corni1l.-3er. premi, Josep Simon.
Quart grupo-- 1 er premi, Jaume Fonquerne.-2on.
premi,:Gerol~i Boiges. 3er. premi, Joan Se1lés.4art. prenli. ticnis Ferrer.-5nt. premi, Genis Bagudá.
Quint gr111)o-ler. premi, Joaquim Bagudá.--3on.
premi, j~)stry,Ijassb.
S ~ s grupo-Un
i
premi, Eduard Dávila.
Se16 grupo- Un premi, Geroní Boiges.
\,'ui16 gr111)o-ler. premi, Esteba Pou.- 2011. premi, Josep R;lssO.
Nové gr111)o-Dos premis iguals: Josep Garcia i
Josep Parnls.
Durant 101 cl ternps que dura el Concurs, el Passeig es veg; molt concorregut, notant-s'hi la presencia de forses forasters.
A Fora I'ortal, a 1nS.s dels clássics sis i trefzes,
parades, i 1111scaballets que eren la delicia de la
mainada, Ili 11;lvia una important exposició de máquines ;lgricolcs, exposades pel conegut industrial
Genis Crciscll.
A la tattl;~arribi rnoltitut de forasters, especialnlent jove111dels pobles veíns. Els balls foren Iluhidissin~s.L;I nombrosa massa choral que amb tanta
desrresa corli entusiasme dirigeix el m e s t ~ e Eliseu
Carh6, don;¡ a la Plassa el concert anunciat. Primer
cant6 un I I ~ I I I I Ila~ secció de nens i nenes, acompanya!s per la Banda, interpretant després la secció
d'homes, algunes escullides cansons, obtinguent
repetides vcgades llarcs aplaudiments.
Al cap-vcspre la Banda d o n i un notable concert
a Fora Portirl. El ball d e nit estigué brillant,íssim,
durant fins ;~lteshores de la matinada.
El dia scglient, diumenge 16, segón dia de fira,
a les onze del mati la Banda ens obsequi4 amb unes
quantes sardanes que sigueren molt celebrades. A
la tarda tinguC lloc devant d e gran concorrencia, la
Carrera dc Cintes, resultant una festa en extrem

Primera Gomunió.-La celebraren diumenvistosa i agradable. A la sortida del ball, que estiprop-passat els nens i nenes d'aquesta parroge
gué molt plé, la Banda executá en el Passeig, vaquia,
predicánt-10s-hi d'una manera apropiada i
ries composicions interpretades amb justesa i pereloqiieni, com es costum en ell, el Rnt. Mossén
fecció.
Piera, a qui en altres ocasions i en nostra vila, ja
La vetllada organitzada pel .<Ateneu Montgrí* haviem tingut la satisfaccib de sentir. Dit sacerdot
per final de festes en el Teatre jou, obtingué un també predicá en la solemne conclusib del més de
éxit sorollós. El teatre oferia un magnífic cop de Maig, celebrada en la parroquia a la tarda del mavista; les localitats estaven totes ocupades i la en- teix dia.
trada general estava curulla de gent. La secció
D'excursiÓ.-Avui diumenge dia 6, sortir&
dramatica del Ateneu, interpreta amb el cuidado i cap a Barcelona per a passar-hi algunes setmanes.
delicadesa a que 'ns té acostumats, I'hermós drama i desd'alli visitar el santuari de Montserrat i altreg
en tres actes soniu ui de Gloria* i el xistós diálec llocs notables de Catalunya, nostres dilectes companys de redacció, Mossén ~ r a n c i s c oViver i Joan
*Astronomia cómican.
Puigpey.
Nostre distingit amic, el tinent del Regiment de
Que Deu faci que'ls hi provi !]ur excursió, i a
Asia, D. Rafel Martin, en obsequi a I'escullida conreveure!
correncia, recita amb molta vis cómica els graciosissims mondlecs =Cuento inmoral* i ~ L O SarnanRomeria.-A la devota romeria als Angels,
tes., essent aplaudit calurosament. Durant els in- amb que la comarca de Girona, ana a implorar a
termedis, la Banda ens feu admirar de nou i amb la celestial Regina el benefici de la Pau, hi assistiren unes vuit mil persones. D'aqui Torroella ens
més perfeccid si cab, selectes i difícils composidiuen que hi marxaren unes xeixanta persones, i
cions, interpretades d'un modo magistral.
d'UIIá unes catorse, junt amb els Srs. Rectors de
Ens es plaent acabar la ressenya, insistint en fer cada una d'aquestes poblacions.
resaltar I'importancia que podria tenir I'éxit lograt,
si aquest fos I'iniciacib d'una campanya de treball
planta baixa i un
i de ressorgiment que bé necessita nostra volguda
pis, terrat i pati;
Torroella. .
quadra, confort. Situada en un dels

Ca~a-Torrc,

millors carrers. SE LLOGA.

D' i n t e r e s g e n e r a l . - El Governador civil
interessa dels Arcaldes de la provincia, que envihin en el pla$ de 10 dies, relacions dels teatres i
cinematógrsfs que funcionari en ses respectives locali tats.
D e f u n c i ó . -Dimecres dia 2, entregá sa anima
a Deu, victima de crudel dolensa, na Mercé Matarrodona, mare del nostre volgut company d e redacció i president del Ateneu, n'Eduard Viñas, a
qui li fe111present el testimoni del nostre més sincer condol i li desitjem el conhort necessari per
resistir tant dolorosa pérdua.
Malestar.-Ens cornunican de Palafrugell que
a conseqiiencia de I'angustiosa situació d'aquell
Municipi s'lta vist obligat a despedir molts obrers,
de la brigada municipal empitjorant el malestar que
fa ternps regna en tota la comarca.

Reparacions. - A conseqüencia d'haver-se
romput en les passades inundacions la resclosa de
Colomés, s'hi estant efectuant importants obres
quin presupost excedeix de 30.000 pessetes.

- Els alumnes oficials del magisteri que hagin
obtingut calificaciódesobresalient en lks dos terceres parts de les assignatures de la carrera i desitjin
optar a <<becan,deurán presentar les solicituts, en
la secretaria de 1' Escola, abans del 15 del corrent
mes.

--La recaudació de la Delegació d6Hisendaen el
mes de maig passat, ha sigut de ptes. 1.742.443,
de les cuals 693.078 corresponen a Aduanes.
E q u i v o c a c i b fatal.-Una dona de Bellcaire,
nomenada Alberta Amer, casada, de 27 anys d e
edat, 1.1a mort enverinada per haver begut fina solució de un vereno molt actiu, creient-se que era
magnesia.
Com sempre sol succeir en semblant cassos, et
.
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.vulgus propali sensacionals noticies sobre les cir.cumstancies d'aquest enverinament, motivant que
el jutjat de primera instancia de Girona e s traslladés a Bellcaire, on -comprobá que tot era degut a
una equivocaci6 de la desgraciada victima.
L l i b r e s rebuts.-Amb
destí a la biblioteca
,del Ateneu, hem rebut darrerament els següents
llibres:
#Historia da Litteratura ~ o r t l r ~ u e z a per
n I'eminent Theophilo Braga.-#Poemes del Port. del ex.quisit J. M. L6pez Pic6.-~Esguardsn, .Del Pais
dels Tarongers., corrandes Populars. i .Portugal
i Galicia Naci6nn del conegut publicista Ribera i
Rovira.
De les Companyies de Ferrocarrils del Nort i
M. Z. A. unes oportunes observacions sobre un
,discurs den Lacierva.
De la Mancomunitat de Catalunya tres vclums
molt interessants, sobre Repart del Concell, Projectes, Delegacions, etz.
D e s g r a c i e s . - E l dia 18 del prop-passat, volcá un carro carregat de userda, resultant lesionat
un home noniena: Antón Bergall6.
El mateix dia, un caball de la parada de remonta
venti varies cosses al sargent Antón Segado, produint-li contusions d'importancia en la cama dreta,
de les que afortunadament sembla ja trobar-se molt
millorat.
Furt.-En el mercat del dia I7 del passat mes,
fou robat un carro i 1ln animal, propietat den Mi- quel Folgas. Fetes les aueriguacions oportunes per
la Ciuardia Civil, fou trovat abandonat en el terme
de Llofriu.

Deiunci6.-Després de malaltejar alguns dies
ha mort a UI145,el jove Lluís Bonet, estudiant d e
segbn any de la carreta eclesiástica, nebot d e nostre apreciadissitn amic i suscripfor el Rvnt. Joan
Bonet, rector tlel rnentat poble. El finat era un noi
bonaad6s i inlcl-ligent i molt apIicat.
A son senyor oncle, a sos pares i demés fanlilia
fem present cl nostre greu condol per tant dolorosa párdua, i als nostres lectors els hi supliquem
una oraci6 pcr 1'8ni1na den Lluís Bonet, a. c. s,
F e s t a m a j o r de P a l a m 6 s . - E n
la reuni6
dels presiderlts de les societats recreatives de citada vila, s.nct)rcil no fer res extraordinari amb motiu de la fesln major.
El cassino *La UniÓnv far2 un sol ball, la nit del
21 i ies denli!s societats farán I'ordinari el diumenge segiient, corrt ja tenen per costúm.

Corpus. 1-011 celebrada la diada de Corpus
amb la s~llrt~~rritat
acostumada dels demés anys.
El marí I'otqltestra ((Els A'lontgrinsn canta i toca
una esculliil,~t nis sa durant els Divins Oficis.
.A la t n r t l ; ~ ,¿I les 7, sortí la process6 de 1' Iglesia

Parroquial : I I I I ~extraordinari acompanyament. Hi
vejereni. rc1)rcscntaci6 del Magnífic Ajuntament, el
cabo-co~nantlantde la G. C. d' aquest puesto; els
col-legis dc rlois hi aportaren una nodridissima representaci6.

E! reriips ~)crtnetCefectuar la processó amb tota
comodirnt S P I I S ~pluja ni vent.

C

SE !Eh!

CEEfi

en esta. immillorabe i
en condiciotts ventatjoses. Passeig del Marqués de
Robert. Dor1i1r6nraó an aquesta Administració.

R e b u l . . I-lan arribat a nostre poder els dos
darrers tii~lllcrosde I' important publicació (~Lectura P ~ p u l ; i ~El penúltim 109 publica cLa Llengua
Catalana-, dcn Josep Balari jover; el 110. <<Versi
Prosa., d c t ~Jo;~quin:M. Bartrina. En el nílmero vinent se p~~l)licará
<<Endavantles atxes., den Joan
Aloies i C;~sas.
l..

1;

PORTIC, primer llibre do versos . . . . . 2 ptos. I!
I'
A R C A D1 IVORI, llibre de versos. . . . 2
,, Ir
C O N T E S D'ANDERSEN, traduccib. .0'50,, ;
LA DONA D'AIGUA, flndersen. . . . O'S0 ,, I
L E S S E T P R I N C E S E S , de Macterlink . O'S0 .,, i:
L'HORA TRANQUILA, llibredeversos. 3 ,, /I
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De nsnta o L'RVENC, Borcelono ; a Iu IlibrerIo Dalmau tor:: les, de Girona, i u I' Rdministroci6 d' EMPORION . :::

&

Dita p~tl)licacibla despatxa en nostra vila en Rafel Bou, c:;\rrcr de Sant Agusti.
Promc:tatge.-Ha
sigut demanada la m i de la
bonica i sir~tpaticasenyoreta Na Josefina Gornez pel
distingit f;~rniacéuticbarceloni En-Iosep Ma. Perez
Tolzana.

Amb la nostra enhorabona els hi desitgem un
sens nombre de felicitats.

ESTARTIT

Comuni6.-El prop-passat diumenge dia 23,
celebraren la primera comuni6 solemne els nens i
nenes d'aquest poble.
Amb tal n~otiu aparegué I'iglesia arlisticamentadornada amb abundants ranlatges i flors naturals.
Al mati hi hagué missa de comunió amb plática.
per el Rnt. Dr. D. Frederic Dalmau, i a la tarda a
El ball del sa16 Jou.-Degut
a les moltes lliés de les oracions acostumades, predica un eloqueritissirn serni6 dit orador sagrat. Unes hermoses
contractes que te I'orquestra .Els Montgrins.,
nenes
d'aqueixa vila cantaren alguns motets i una
aquest saló tancará ses portes durant ¡a temporada
d'istiu, per a reanudar sos balls, al Setembre. Els despedida a la Mare de Deu, acompanyades al ar-mensuals de societat continuarán fent-se iguzln~ent. monium per una monja del Sagrat Cor.
L'iglesia estava plena de gom a gom, sortint-ne
A g r a i m e n f . - L a secció dramá tica del A teneu tothom molt colnpiagut. I-Ii vegerem a disfingides.
ens prega fem constar son agraiment al Sr. Ramón families de Torroella.
Skculi per 10 bé que caracterisa i confeccioni barEstiueig.- Sabem que son moltes les farnilies
bes i perruques per els aficionats en la vetllada pas- que dintre de poc se traslladarán an aquest poble
sada.
a passar liisliu. Tenim ja entre nosaltres als nosDik senyor, havent-se retirat de son establiment tres distingits amics Sr. Carreras (a) Cua i farnilia
de barberia, se dedica exclussivarnent al treball del de La Bisbal, que estaran aquí una bona temporada.
pos tís.
Cumplim el prec de la secció draniática i felici- Imp. de P. Ribas. - Palafr~lgell.- Teléfon 362
tem a! Sr. Séculi.
Representant a Torroella : D. Eduard Vinyns, Carrer d c Sarit Agustí 36
G a s a m e n t . - E l dia 22, contragué matrimoni,
nostre amic i consoci en Ioan Garcia, amb la simpática senyoreta na Riteta Serra.
Els nuvis sortiren de viatge de bodes cap a Barcelona i Valencia.
Desitgem a la parella llarga lluna de mel.
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Per a iniormes a GIRONA, a la tanda de teixits d e JOAN MATAS, Rarnblr:
: & d e :a LIive~ta:,f5, p e r Ia perf dei riu, devant del caEé Norat. - Per z; ez~ á r r e c al
s mateix d o e ~ v etots
,
e!s d i s s a p t e s , en la c+sa del Sr. M a t a s .
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