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D E L A TERRA

VICIS COL'LECTIUS

-

PERSONALISME

El Personalisme es fill directe de la manca d'individualitat propia, de la carencia d'ideal.
El Personalisme es manca d'individualitat: perque suposa I'adhessib a un temperament més fort,
d'una men!alitat més ample, d'una Anima més desinvolta. El que esta dominat pel Personalisme vé
a ser com una niena de parássit, que necessita de
un apoi, d'una base per la seva exislencia. Es una
especie de captaire de la super-personalitat de Paltre. I un home aixi .esta destinat a ser I'ineficacia
mateixa.
El ~ e r s o n a l i s h ees carencia d'ideal: perqué I'home que posseeix una forta vida anímica, se sobra
prou a si mateix; té la suficient independencia de
producci6 per a no viure una individualitat enmanllevada; i aquell propi ideal dona una tal forca, que
ve a deslliurar el nostre esperit d'aquell cúmul de
petites miserietes de la vida. Veusaqui una nova
utili!at de posseir una base de cultura o d'idezl: el
fet de pogoer precindir més dels altres, de viure
.amb m i s independencia, de poguer fer cas ornis
dels veins que critiquen, que judiquen, que malparlen.
El Personalisme suposa sempre una base d'inseguritat, perque donada la lleugeresa dels homes, el
contacte constant, origen'de topaments i de renyines, porta indefectiblement un canvi de apreciacib
i en conseqiiencia apartar-se d'aquell per el qua:
abans haguérem fet qualsevol. sacrifici.
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públic, que soli les més sensibles i les de més difi?
cil remei'.
Quina idea nlCs pobra dona de s i el poble. que . .
dominat per el Personalisnle viu en mig de la iaseguretat i du continuu flagellat' per xorques lluites .
internes! Qui~ntesesperances q u e ofega, activitats
que mata, vides que sepulta i arrocega cap a la
negacib!
El Perso~ialisale es un gran mal de les poblacions d'esci~ssaintensitat de poblaci6, on tothom se
coneix, on tothom s'ocupa massa dels altres, on la
vida ja rrduida de si, sense cap gran corrent de
idealisme, sclise cap gran motiu generador d'un estat determinat, que sotmogui la canciencia pública.
El Personalislne ha fet bona presa de la' nostra
Torroella, filis a constituir-se en un delsvicis mes
arrelats. A la seva propagaci6. ha con tribu¡ t molt la
'manca gaircl~kabsoluta d'ideal, la .seguida lluita -:
politica bu'ida de tot senfit de realitat i fins morali!zadora de la lnés eleniental ortodoxia paífica.
El dia q t ~ cdeixeai de obrar mirant si som blancs .
o negres, dc si hi lla aquell o aquell altre; comensara el dia ilc la nostra veritable renaixensa. Quan
pensem 901s atnb ('ideal i deixen1 de banda la persona, acluell clia assolirem el nivell de cultura, benestar qlte cl cor desitja; aquell dia serem el gran
poble del pcrvindre.
Si tots cori11.ibuirn a la lluita contra el Personalisme, aquesta realitat sers aviat un fet.
.'
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DIVAGACIONS: E L

NOUCENTISME,

EL VUICENTISME .I LA MANDRA

*'

EI Personalisme es causa d'apassionaments i be
' disturbis, perque mancant el mdbil d'un ideal, guia
I '
7[*.i.,-als esperits l'ex'altament i la passió, d'on se despre. nen pertorbacions en tots els ordres, sobretot
en el
L % - - .
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jo, com tof bG espanyol, som.variable com
un panell de campanar. Ho som u n a mica per .
coniiccid. Perque
en la vida de
Phohe,
com en - ,.
. . . . . . . .
.,.
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/a natura dels elements, bufen vents en diferentes direccions, i crec posat en rad que la nau 7a vida -sCacomodi an el venf, si es que'l vent
moltes vegades no s'acomoda a la nau. La dona e movile s'ha dit com a menyspreu de la
dona. Ben ntiraf, aixó es per a ella com una mena arelogi. Perque sil'home, venf que mou el cor
de la dona, no es pas un fipus dimmobilitat, no
es iPldgic que la dona sigui varia i mudable. La
verifafes immufable: aixó es cert; i també es
immutable Pherrnosura. Perd varies i mudables son les expressions de la veritat i de la
bellesa. La veriiaf rel!igiosa fou en ranfic festament la Reiligió judaica, i ho es en el Nou
Testament la Relligió Cafólica. Hermosa foti la
concepció del Parfenón grec i hermosa es /a
concepció del temple de la Sagrada Familia
del geni den Gaudi. Recordo que en cerfa ocasió se'm digué amb espressió massa vulgar
que jo no fenia cul per seure; i jo vaig replicar
que 10 que no tenia jo era cadira a propósif.
;Oh, beneída immufabilitaf,mandrosa rutina!
Quina sabiduri& (?) no confenen aquesfes espressions, que condensen la nosfra mandra
prehisfórica: ~Szmpres'es fef aizis; no volgueu
introduir cosfums noves; no f escarracis, que
aixís hem nascut i aixis morirem; visca la gaIlina visca amb sa papida; si'f poses a redemp tor moriras crucificaf; val més una cuplefisfa que cent apósfols de la culrura~.

delicia d'aquestos ex-suscriptors. Nostre periódic que cada dia va acostant-se més al noucentisme, els ha estat una descepció. Perque en
nosfra vila, 'hi ha qui forceja per desvetllar
nosfra sdn arcaica, estúpida, ineficag del vuitcenfisme?
Uns barbres truquen a les porfes de /'Imperi.
Som nosaltres, els barbres de la cultura, qui
volem entrar al cor de Torroella. Torroella,
vila vella...
111

Lector amic: casi, casi esqueixaria les consideracions que acabo d' escriure confra la
mandra vilafana. Ai! un benestar deliciós s'apodera d e mos membres; una sbn dolga m'invadeix; .
fofs els membres caiguts, fofjo per ferra.
buidat de fofa forga i fot desig,
la pensa poc a poc se'm desaferra ...
I ' m vaig trobant tant bé an alla' enfre mig,
i 'rn va in vadinf com una immensa pau''.
"

Cbrrer darrera la ,aloria.
darrera la fama.
treballar? Oh, com me fan mig -riure aquelles
esfrofes ~orriljesques,massa mogudes, alenfatories a la comoditat, gens favorables a la
mandra:
,
Fama, esperanza, sin cesar conmigo;
femplo en mi corazdn alzaros qr~iero:
que no itnporfa vivir como un mendigo
por morir como Pindaro y Homero,#
N

1I

Aqui com en fanfspobles i'poblefs, ens fem
poc cirrec de queels Iemps passen. Isom irn1nutab1es'~om
les piriimides d'Egipfe. Els nc.
tres prohoms son forga pira'mides. / 10 que es
més de doldre, que la nosfra imrnobilifates del
pissaf se.p;e. Lo que -vol dir gué anem forca
endarrera. El vuifcenfs, per n ~ é sque sembli
paradoxal, es molf més afragafque'l frescenfs.
En Ramón Llull es molf mé8 próxim a nosaltres que PEspronceda; no' sempre Pafrq? dependeix dels anys franscorregufs. Estem a rruif
cenfs en feafre, en l/etres, en polífica, en -ho
diré?-administració municipal, i en vies de comunicació. Les baixes que hem finguf del periódic, //e-vatd ' alguna deguda ir la ronya vi/itf&na,.han:sigutcasi esclusivarnent de vuicenfisyes: un periddic rabiós, esclussivis fa i de po(ifica'menuda,2 tall de ~uifcents,
hauria fe! la
.-.
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Temps passaf PAfeneu fingué la mala peh sada de designar me per a donar una conferencia. Com que /a meva conferencia devia ser
al menys la fercera de la serie que s'infmfava
donar, i la segona ni ha vinguf ni per ara f é
probalifaf s de venir, respiro amb confing a. El
heball que Suposa la conferencia! Enraonar
mi@ hora; perd abans preparar-se per a enraonar mifja hora. No enraonanf aquesfa mi@
hora ens..esfalviem.feina jo i el públic: voleu
.més venfafges?
I aixó d'escriure? S i no fora per safisfer un
deGer d amisfaf
envers
mos companys de rc.
.
dacció,
-. . ja hauria desat la
Cada dia van,
crei&nf.mes aficiohs en llegir en detriment:d e .

rescriure. S u p o s a n f que's f e de passar el rafo,
q u a n no's f e s6n, Qualsevol escrigui i jo llegiré, e n c a r a q u e la gloria, f a m a i honor liferari
m'en valguin menos.
Per6 sobre fot, Pideal, es el dormir. Confaf i
rebafuf, v a l més d o r m i r e n u n b r e ~ o lvuifcenlisfa q u e arrocegar el carro del noucents. Res
descarrapai-se, progecfar, desvef/lar se, rumiar, c a m i n a r i-diguem la p a r a u l a fafidicatreballar. TREBALLAR? No, mai:
Non-non, non-non, la non-non.

LUCIAN i i s

L A CUCA
DE L' AUSERDA
No foren infundats els nostres ten~orssobre la
reaparici6 de la cuca; la plaga es desenrotlli riolt
prompte, d'una manera tan intensa, que es cregué
del cas denunciar-la imr?;diatament al conseli provincial d e Foment, de.manant que dels cabals procedents de I'iniport d e defensa contra les plaguesdel camp es procedis a la seva extinció.
La primera cornunicaci6 s'enviá a darrers de
riiaig, en 15 de juny es repetí dient que la plaga,
amb carácter alarmant, abarcava ja 50 hectaries
d'auserdars, amena~antgreument destruir dita forratjera, i en 25 del niateix mes s'insisti novament
manifestant haver pres tant greu-increment que tenia
seriament alarmatsels agricultors, els quals veien.,
destruit per moments el seg6n dall.
Es recordava a més que el curt període de per: manencia del coleoptcr en estat de larva fa- precís
..
el tractament amb gran promptitut i.oportunitat.
.
~ a 1 ~ r atot
. t aix6, e s determina a venir a comen. . ..
? Z;ar la campanya d'extinció d'nna plaga que dura
'1 - . escassament un mes després'd'have'r-la denunciada
o sigui quan-era ja inútil tota temptativa i irreme. -. diables els perjudicis; de manera que calgue refuF
. .
,...
i. .,. sar per extemporani I'oferiment.
-.!.-.:..:
,
En vista d'aitals dificultats ens decidirem opor.:<:
tlrnament a combatre la plaga pel .nostre compte,
I:'., " '
:L-.
-empleantla c o n e g ~ d afbrmula a base d!arseniat de
vk indicada en .els
. cartells de terapéutica
'

0

del Aluseu de patologia vegetal de Barcelona, tan
dignament organitzat i dicigit pels il'lustrats enginyers senyors Clariá i Nonell. Els resultats foren
completainerlt satisfactoris.
Les clrqlres eren a mil.li-ons, realitzant una tasca
destructiva il~tensa;en ruixar la userda cacen en
terra tornant a pujar aviat impel-lides per la seva
gana insnci;~blc,a les veintiquatre hores se'n veuen
ja de mortes ulla bona part i a les quaranta vuit
no en queda uaa'amb vida.
En quant al perill de la toxicitat del preparat, res
podem dir-[te, pkrqué, con1 que la extensi6 tractada; encara qlle important, era petita en relaci6 a la
tjtal que conreem i les plantes e s trobaven encara
tendres, de manera que e s trigá molts dies a ta.llarles, ni ens 1)renguerem la molestia de posar-la per
separat, dcplt a la confian~aque ens mereixen les
afirmacions dels dits eliginyeis, que asseguren que
passat un liics del. tractament no calipensar en cap
mena de perill.
Rrridirit cldte a la veritat hem exposat més
amunt ami) pena 10 que ens succeí I'any passat
amb el Co~iscllprovincial de Foment; dever hostre
es ara esplicar, i ho feni amb molt gust, el que ha .
passat nqlresl ; I I I ~ .
L
A les priliiercs aparicions de la cuca es'. denunciá al senyor co~iiissariregi, qual senyor rebC la
comunicacii, e127 de maig;el 28 e s rebia ja con-.
testa ai!l~acii~nII;\ sortida dels enginyers agrbnoms, :
el 29 re1~ic.111
la visita dels senyors Clariá i Nonell,
el primer ilc j~lnydisposavelli ja d'insecticida per a
cioc-ceritcs vessanes o sigui per a I'extensi6 demanada de IIIOIIICIII, i el 4 arribava un ajudant del
servei agron01nic per a donar a tothom instruc-,
cioiis d'nplic¿~ciOi intervenir en la organitzaci6 de
la camp:lr)y;l, la qual sers, seris dubte, una de, les
niés cooiplctes .i entusiastes. . Basta sol;~mentdir que el ,priniers dia de repartiment d'insecticida concentrat se'n despatxa per a
. .
la preparacih de 200 hectblitres, continuant encara
la dernanadissa,,i ens complavern molt en, afirmar
que les aplicacions fetes fins ara han respost per '
complet a lo que d'elles s'esperava.
Es menester no escatiri~arel líquid, la quantitat.
del q~1a1dcpbn, naturalment, de I'espessor i alqada
de I' auserda.
, .
Ara maleix acabem de veure una part-d'un auserdar en la qual s'ha fet 11aplicaci6 a.ra6' de 100 l i - . :
tres.per vessana (i!.287meltres. quadrats), e$;sent 61
resultat molt iricon]piert, pu[ix queda molta c uca vi-

.

,

va; en canvi I'altra part ha estat tractada a ra6 de lar Agnefa, porfant en una m8, una venerable
180 litres, i malgrat ésser molt invadit i no haver imatge de Sanf Josep, i amb Palfra foca una
encara transcorregut les 48 hores, amb treballs campana. Amb gravefat, realsada per la triss'arriba a veure una larva en vida.
tor del moment, *beneheix., aixecanf enlaire
Els escCptics, els indiferens, els apatics, han es- Pimatge del gloriós Sanf,presentanf-la als nútat aquí excepcio:is tnolt rares; I' enlusias~lle amb vols negrisssims.
que tothom ha respost, deixant les niil ocupacions
Es descapdellen els llampecs ifls trons se
precises, propies d' aquesta Cpoque, per a donar succeheixen horrissons, en 'mig d'una pluja
preferencia a la campanya contra la plaga, consti- diluvial.
ueix un espectacle encoratjador, senyala ben clar
Després ..... fot passa. Gracies a Deu no ha
el canvi idiocincrássic que af6r.tuiadimint ve nosiguf més que aigua.
'tan-se en la clase agricultora, marca un avenc preEls bons terrassans recobren la franquilifat
cursor de prosperitat icoinpensa degudament els
perduda. S'esqueixen els núvols; els vailefs
afanys dels iniciadors de la canlpanya.
xipollegen alegrament pels clots i rierols, i I'eI no podem pas. fer punt sense enco~iiiaren I' alt
coisfa s'enmiralla en la blavor esfimada del
grau que es mereix en I'activitat i bon zel del senyor
cel pur.
comisari regi, dels enginyers senyors Clariá i Nonell i de I'ajudant senyor. Vilas, a tots e k quals deu
aquesta poblau6 viu agrairnent.
MBQEGEN el Mas, dos groFds lladoners
NARCISCAMPS.
i algunes escacies. Un gos esllanguif
dorm tranquil lament sota /'ombra profecfora.
Bellcaire.
Les gallines pico fegen' incansables per la terra,
MBWPrn.
cercant per enfre'ls brins de palla els grans
escampats del blat brú. L'afmdsfera es xafogosa.
Tres vaileis espifregafs,fent de ses mans i
espatlles enginyosa escaleta, s'enfilen pel fronc
d'un
arbre. Ells ja de dies saben que allí, al
L A tempestat llunyana es va apropanf r2pidamenf. Prompfe'l cel queda cobert cim, amagaf entre les branques enfrellassades,
d' espessos núvols d ' una foscor esgarrifosa, hi ha un niu de cardines, i encar que menuts,
experts cagadors, han esperat fredament, senque ennegreix sinistrament /a vila.
se
impaciencies, que ' Is fendres aucells fossin
A dalt del cloquer branden frenhtiques ies
campanes ulocanf a f e m p s ~mogudes per unes avivats:

O
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dones vigoroses.
S'escampa /'alarma per la vila, i xics i grans
desde ' / s terrafs, desde ' / s carrers, contemplen
amb el cor nuat el pas del grop imponenf de
frggica bellesa. Sónen frons apaigabats. La
foscor es intensissima.
Trencant el silenci enguniós dels que guaifen, se senfen veus: -Te la mateixa cara de la pedregada d'ara
quatre anys..
-iDeu ens guard!
D~.-~-erauna porta, resa fervorosantenf una '
vella; Sanf Marc, Santa Creu.:.
Esclata un //arnpec i fot seguit un fró horrorós.
Passa pel mig de/ carrer, /'Agnefa, la popu-

.

.

L' arbre aes aif i costa d'arribar-hi. Tant se
val. Elis, conscients de la seva gesfa, no perdonen esforgos. L'ardidesa del seu poc seny
eis porta a la victoria, i arrencant a/ cobejaf
niu de les branques amoroses que /'aguantaven, s'esmunyen fronc avall.
Cofois de sa gran proesa, contemplen llarga
esfona les petites cardines que baden ingenuamenf la boca. S e sent de prompfe el vol d'un
aucell que piula desesperadament. Es la mare
que retornava a la llar amorosa, ara perduda. .
Cerca els-seus fills de branca en brahca amb
folla desesperació, piulaiif tristament, immensdmenf... E f s vailets criden: ila vella? /la vella!
i amb llargues canyes l i colpegeit en mig d&
,,
graii gitiai-a'.
, >/A

Dela-porfadel Mas; surf una dona superba
al!itant a, un infanf: La dona shperba, devinguda mare, confemph aquella escena crudel, i
riu llargamenf.
.
.
L 'afmiisferke s xafogosa.

..
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Toia virolada del Marqrlés de Camps; Biblioteca
Popular de ~L'Avenqnrlotl~bres141-2.
A eoriq2ir la tant celebrada B~bliotecaPopular
vé aquest nou llibre del Marqués de
.de (~L'Avenq~,
,Camps. La Toia virolada ofereix colors esplendents
i un baume exquisit.
Ja des de un principi la lectura se fá antb un
amor que va c r e i x e ~ a~ t mida que un s'endinza en
aquelia serie de dolces e m o c i o ~ sv i s c ~ d e sper un
temperament fortissiln i que alhora tnostra la seva
Anima oberta a la sensibilitat de la vida.
Afegiu an ag6 una narraci6 desinvolta, lleugera,
perfectament portada, amb. aquell c t í ~ ~ i udel detalls
. que vos delecten,au~bsenziliesa, awb una sobrietat
armonitzada amb la brillantor d'eslil i la forsa poetica, i conlpendreu debilment els encants que ofereix la lectura de
. la-. nova obreta,
,l'interés q u e des..
perta i el valo'r innegable de totes les seves pagines;
Elles son ]'elogi 111éseloqüent per son ilmiistre
autor, q u e ka sapiiut conreuar en el seu esperit
tots els sants refina~~lents
dels poetes; qlle lla fet
que,la seva intel-ligencia servis alhora per a I'estudi científic profond i seri6s i per a prodoir aquesta
wrie de flors belliseil~~es
que te~ietila gran virtut
ae mantenir al cor en una eterca prilnavera; que
tenen el zecret d e f e r coneixer els encisos mes de'licats i arilables de la vida.
Emporión com a [nostra de sincerilat i de resIjecte se coniplaurá-i s'honorará en presentar algu-na flor d'aquesfa Toia.

talaries: La Masia dels Amors den Pdai,Briz i la
hlargaridd den Apeles Mestres, estabiint la fi!iacib
i el parelslisllle amb el gran pdemaprovenpal.
.
Sobradati~entconeguts er!s son els dots.del nostre
amic, aixis com .els seus, coneixements literaris,
avui ja proclamats i reconeguis' per tothom, per. a
fer-ne un elogi.
..

De I.? sclilpre injeressant <<LecturaPopularn hem
rebut els q~l;tderns113 Pere Aldavert Dels hysdk
la Faccia i 114 Antoni Camps i Fabres Poesies.
Talnbb Ilctn rebut un concienqut e s t ~ ~ dtitolat
i

Histori~ll(lr la Socieriad Barcelonesa de Amigos de
escrit per el nostre distingit amic, fill
la lnsirr~~iirjn
de La Bisl);ll el cotnpete~~t
professor D. Salvi Feliu
i Darr~nc~~llcta.

Heni rcl)~lltambé del conegut escriptor M. Fius
i Falb. 1111 uxenlplar del s e i d i a v a , aVido ~ova,.'

L es No,gues
V

(Passatemps.)
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Sols volcln fer consta; la ncstra salisfaccib davan! de la ]tova produccib, a l a que seguirán al-tres
mostres, q t ~ cper lo que sabem vindran, a constituir
un veritable aconteixement literari.

Era '1 dia de Sanf Anfoni.
' Via cS111/ CIC bafeig en un lloc prop' d'ací.
EIItornant de la cerimoni,
-Companys, cal menjar,un bocí110s diu la padrina, la Paula.
- Vaja!- - respon tofom. f nos posem a fau!a. .
Jo mre deii:-Menjo faras
poca cosa (una cosfellefa), . .
br-rrras ui7 COP, 7 fe n'iras.
. .
*Yr*
cap a case!&.'e
Alt: poc que així se .va passa!
Mireia en la lírica catalana per en J.Mass6-Ven15
' sere fofa alfra, la cosa!
tbs. Tipografia aL'Avenp.
El con~panyentranyable en Massb-Ventbs, ha Diris d'nqueixos endrefs, qui a taula se posi .
publicat la notable coriferencia que d<ná a Sabadell, pot pas sapiguer .mai quan ni com se' n fraurd.
sóbre4'estela d e Mireia-el gran poema den Mis- NOS varcn servir plats i plats en desmasia, . i d'una hora a la f i del dia
.. ffal-en la lírica catalana. ..
..
. les barres sempre van ma
j Ca-,. . -. . Se fixa principalinent en dues obres lirique!
.
, .
,.
. ..
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Tof vis-a-vis de jo fenii un mainatge
I
que podia fenir sis anys. En aqueix afge
om frapa un repei enfadós
quan dura més #un quarf o dos:
Naixements.-Els nostres apreciables amics
om sal/ de faula, Óm se remena,
En Lluis Ardura i En Eduard Dhvila, s'han vist
- om va, om ven, un poc per fof.
pares, respectivament, d'una nena i d'un nGn que-Aquei pallago no! Era pas de la mena
.
venen
a aumentar la joia de les seves llars.
que ' n fan los Ilepa-fills; ell menjava de fof,
An ells i a les seves distingides esposes felicite.&
un quelcom que se pof pas dire!
coralmeni, desitjant vegin creixer més i triés la feFerm sus de la seua cadira,
licitat de llurs families.
.
com si hi aguBs ésfaf agafaf ambe vesc,
roig, ambe galtes de pa fresc,
Inundaci6.-El dia 23. va apareixer una negra
i mostós fins a les pelles,
gropada que, convertint-se pels volts de Les Olipoc que s'agués, com jo, contentat be costel~es! ves en una veritable mánega d'zigua, produí una
A cada plat que veia, allarga va la má
terrible inundaci6. Baixava I'aigua pels c6rrecs i i deia:-jo ne vull, mam&!pendents en direcci6 al riu, amb una forsa impo/ l a seua mam$ un bon froc li'n donava,
sant i emportant-se'n tot lo que trovaba a son pas,
com si ja era pas prou farf!
principalment garberes. Al moment que I'allau d'ai.
jo, en m'ho vegent, me semblava
gua arribava 'a la carretera, passava la tartana que
de veure embocar un canard.
fa el servei del correu; fou un moment de greu pei me d2ii:-S;' xó aviat no s'acaba
rill que fou v e n ~ u tmercés la serenitat del tartaner
esclafar2 com un pefardfRicard Gich. L' aigua arribava a la caixa del
veicol.
Quan se va frapar acabada
Les destroces que feu en els camps d'entre Ver. aqueixa grossa repeixada;. .
ges i Jafre son realment dlimportallcia; dels masos
que fots, de rnéi en més fipats,
i camps veins se'n emporti totes o quasi totes les
a la f del desserf varen sere arribats,
garberes,El Ter, que era molt gros, ocasioná deslo pallago fa mala cara,
perfectes en la resclosa de Colomés, tant important
i, emprés, cop de panxepar, .
per aquella encontrada.'Es de creure emprb q ~ t les
t
de plorar i de somicar.
obres s'activarán, car sino els perjudicis serien en-1 be-li dic:- que fe pren, ara?
care més considerables.
Qué demanes? un bol de f&?
El Daró causa també greus danys a l'agricultura.
ja'n findries prou meneste!
De qud fe planyes? Qud remugues?
en esta, im-Son pas menjaf de fot'
millorabe i
--I que el' pas menjaf?
en condicions ventatjoses. Passeig del Marqués de,
-N 6 g és!~
Robert. Donarán ra6 an aquesta'Administraci6.
/, pe l'acabar d' enfitar,
li' n varen finguer de donar!
S e c r e t a r i . - H a sigut reposat en el cárrec de
secretah de Verges el nostre bon amic En Narcís
L' ome golós de fot s 'ennaiga:
Durin; vagi per tal motiu la noska enhorabona.
mai se frapa confent ni farf;
Benvinguts.-Hem tingui el gust de saludar a
i, si /i donaven la mar,
nostra distingida sotscriptora donya Pepita Majb, e
diria que' i ha pas prou aiga!
de retorn del seu viatge de I'Amél ica del Sur. També hem saludat al nostre benvolgut amic en Joan
.
ALBERT SAISSET. , .
Eugeni Sola. - -
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Defunci6.-Nostre consoci en Josep ~ a i r i ~ a
ha tingut la desgracia de ~ e r d r ela seva filleta de 8
mesos d'edat.
.

.

.- ,

Acompanyem a nostre amic i a s a família en son
just dolor.

bluita contra les m o s q u e s . - H e m

.

rebut
d'Higiene,
,una invitaci6 del .Laboratori
.de Barcelona, per'assislir i la inauguraci6 d e la
Exposici6 dels cartells rebuts amb motiu del Concurs obert per I'entitat esmentada. Dit acte 's celIebrará en els salons de la Diputació Provincia!.
Hem rebut talnb6 un fascicle sobre aquesta tant
4loable campanya, del que 'ns plau publicar els segiients datos respecte a la ti11~lfiplicaci6de les 1110sques: 1.000 mosques.en 11 de Juny donen origen a
20.000 en 30 de Juny; 250.000 en 18 d e ' ~ u l i o l ;
8.000,000 en 5 dlAgost; 160.000,000 en 2 5 dLAgost;
.1,750.000,000 en 16 de Septe~nbre.De marlera que
matar una mosca pel Juny es evitar-ne 1.750,OOd
en Septenibre.
. .
Es doncs del tot necessari que tant per higiene,
per estelica, per cornoditat i dignitat, Iluite~nper
tots els medis possibles contra tant asquerós ' i funestissirn insecte.

r a i~el ve~~trilocuo
aAnglada:.. Aquest agradá molt
al públic en sos nombres de ventriloquia moderna..
La "Bella Mora. bastant bé sobretot en vestuari i
decorat. EIS ~Montgrins:. també, en dos ballables
nouS que 'lis feren sentir.

.

4

planta baixa i un
pis, t e r r a t i pati;
quadra, confort. Situada en un dels
millors Carrers. 8 E LLOGA.

Casam1 or''

.

9

NOU 6 s t a b l i m e n t . - A l

carrer d e Nostra Senyora del ih)ser, (Fora Portal) establirá pr6ximament una ~ ~ a p o r t a llaunaria
c~t
I'industrial barceloni
D. Just 0t:lloa. .

..

Beca. - Desp1.6~de oposicions fetes a Girona,

ha c o n s e ~ ~ lI't'loica-beca
it
de la Normal de Mestres,
nostre collsoci en Petre Clirnent.
Koll~bl~.
dislincib es aq~restaque honra .al agraciat'i n li1 vila. Felicite111al- jove Pere Climent, als
seus pi1rr.s i als nlesrres de la vila d o ~ c sei- jove .
El
plajes han C o n l i n u a t a m b . ~ e r - Clilllent prepara fins. al illgrés en l a Norlnal en
sistencia durant la quinzena, perjudicant als agri- lesescolPS
I l a c i o l l ~ de
ls
cultors q u e ' s queixen arnb rah aquesta vegada.
n carre~ o l r sblats s'han grillat després de la sega i les . R e n n l 0 . - D i e s passats se r e ~ ~ n i r cels
ters i f e r ~ c r sper a tracfar diirlteressanis assumptes .
auserdes r!o han pogut dallar-se amb oportunitat.
.- .
referents ;I son ofici.
F e l i c i f a c i 6 . - L a 'donemo ben coral a nostre
consoci Pere Pou Martra qui ha sigut nomenat ser c $ s ( ; l o s a d e G;anet. - A conseqfiellcia
gón tinent d'enginyers en la prollioció de 1915.
d'pn lieslcc~eocasionat per les aigües en la rescloCal observar que ha obtingut un dels primers sa de Cr111cts'cns diu que ho p3drán regar llostres

'

Torroella.

A~lgllre~il
al jove tirlent una brillanlissima carrers.
Varieiés.--El
dia de Sant Joan i el dirlmenge
següent actua ell el cine la coupletista .Bella Mo-

: O B R E S D9 E N :'
J . MASSO VENTOS'
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Us usnla a L'RVENC, Barcelona ;'a- la llibrerla Wlmau tar...
.
: : les, de 6irona; i n' S Rdminist
-.

e:.--i.

- .
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Una visita..-DOS enginyers del servei agro-

,,

,,

. .

L l u m s eléctrics.-Hem
notat amb alguns
carrers cl';~q~~esta
vila qrle 's troben a les fosques,
per lo ti1111 s ~ ~ p l i qal~ senyor
~ e ~ l ~Arcalde que 's digni fer-n'lli posar de nous.

P O R T I C, primer llibro do uersos
A R C A D' IVORI, llibre de uarsos.

LA D O N A D Y AI G U A , Rndsrsan. .
. 0'50
LES S E T PR'INCESES, de Maatarlink 0'50
L'HORA TRANQUILA,IIibrede~8rsos.3

S I I ~ I ~ ¡ ( ~alI Isenyor
C I I I hTarq116sde Sent~t~erlat
qrle
ordeni li1 i~roniptereparació de la resclosa, doncs
existeix 1:r;l11 alarma; ja que la collita d'istiu . e s de
una c;~ptl;llill~portanciaper a la encontrada i sense
el rego I:I r~~iseria
a~n.enaqaráa infinilat de fantilies
que vi11e11dc la terra.

1

'

nóloic, visitaren dies passats la vila per. a. estudiar
les plag~lrsque aqoten nostres vinyes aminorant la.
produCcii)del rairn.
.- .
.

.

.

'

.

~ e f o r m 6 s . - ~ o s t r evolgltt amic en' FranciscoVila Vilh, ha efectuat importants o b r e s en la. Fitbri-.
. .

-.

'

- . .

.

.

-

_.

'

ca de curtits.que posseeix en nostra vila, millorant
i engrandint els locals ihteriors i embellint la f a ~ a na exterior.
Aniversari.-El dimecres passat se celebrá en
nostra poblaci6, I' aniversari del que fou nostre
company, el distingit poeta MossCn Antoni Viver
(E. P. D.) germá del nostre amic i company de redacci6 Mossén .Fiancisco Viver.
Re1iflioses.-El dimars últim, dia de Sant Pere, se celebrá en nostra Iglesia Parroquial la conclusi6 del mes del Sagrat Cor de Jesús, celebrantse a les set del mati Comuni6 general amb plática
preparatoria per un Rvnt. P. Francesiá de La Bisbal. A les quatre de la tarda la funci6 corresponent
cal Sagrat Cor amb besamans i serm6 per el mateix
predicador.
Dits actes foren f o r ~ aconcqrreguts.
Firmes.-S'están
recullint firmes en aquesta
poblaci6 per a unir-les a ]es que de tot Espanya
serán enviades a Roxa en homenatge al Papa, per
a mostrar-li la satisfacci6 en que 's veuria si les
circumstancies ho exigissin, el trasllat de la residencia papal a nostra naci6.

DE VERGES

-

'

M i s s a nova.-En la parroquial iglesia de Sant
Julih, de la nostra vila, s'hi celebrará ben prompte,
mitjdntsant Deli, m a c t e solemníssim.
Al mati del dia 12 del corrent juliol, nostre amic
caríssim Mossen Lluis Saguer i Vilá, germá del "o
menys benvolgutam'ici col~labo~:ador
dlEMPORION
Mosskn Narcís, cantará sa missa nova en dita iglesia.
Donades les simpaties amb que conta dintre i
fora de la nostra vila, tant el futur celmlebrant com
la seva distingida 'fanlilia, podem assegurar que
1' herm6s acte resultar2 Iluidissim.
Joi6s el c3r, endrecem per endavant an el amic
carissirn, en tusiasta felici taci6.

''

G a p a Vidreras.-Segons s'ens diu hi anirá
ben prompte, (o pot-ser ja hi sigui quan se publi
quin aquestes noves) per a exercir-hi la seva professi6, el que durant molts anys ha sigut Professor
Nacional de la nostra vila D. Pere Rius.
L'hi desitgem immillorable acer1 en el desempeny
de sa delicadissima missió.

-

A.Bárcelona.-Hi
ha marxat per a fer-hi
oposicions, després d'haver cursat brillantment I'últitució ha recullit i entregat en els liltims mesos les
tim any de la C a r r e ~ a del Magisteri, z I1Escola
quantitats que ;'indiquen a continuaci6:
Normal de Girona, nestre bon amic en Florenci.
Janer recaudat 39'60 ptes.
Gastat 39'60 ptes. Comas Ferrussola:
Febrer
s
35'00 s
35'00 . >>
~ ' h ídesitjem
.
bona sort. .
Mar9
>,
36'50 >,
36'50 s
N o s t r e s pagesos.- Se queixen sovint de
Abril
30'00 *
30'00
tanta i tanta pluja, que no sols els impideix recullir
Maig . s
31'00's-31'00 >>
amb trarlquilitat els sembrats que tants' esfor~;os
Donatiu.-Nostre' amic en Ram6n Séculi ha els hi costen, sino que els va fent malbC poc a poc
regalat al *Ateneu. una col*lecci6 de la .Revista llanyada d'istiu, que tant hermosa es desenrotllava
de montes. que 's publicava anys enrera al col-le- per tot el nostre plá. Que 'Deu hi vulgui posar'
gi d'enginyers del Escorial, en extrem interessant, remei.
ja que en ella 's troben molts articles de nostre
Els balls.-De dos queln teníem no ;funciona
malaguanyat Primitiu Artigas, referents a Torroella.
ara més que el del Centre.
-

El pa dels pobres. -Aquesta benefica ins-

M e s d e dunv
M o v i m e n t de poblacid
El pont sobre6l Ter. -S1espera amb veriNAIXEMENT
table ansietat que comencin les obres, ja que el
Dia 6 Agna Soler Vicens.
seu estat actual no pot ésser més deplorable i alta*
ment perill6s pels carruatges que 's veuen precisats
DEFUNCIONS
Dia 2 Mercé Matarrodona Pi, de 72 anys.
a passar-hi.
_.5 Maria Prats Teixidor, de 16 s
. B 9 Caterina Calabús Guro, de 1 mes.
Imp, de P.- Ribasi'- .' Palafrugell. - Teléfon 362
18 Josefa Busquets Puig, de 5 mesos.
. - .
. S . 26 Maria Garriga
-..
de.8. .- q::. .
Representint a Torroella : D. Eduard Yiyas, Carrer de Sant ~gtktl*
.Garcia,
.
'-
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