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DE LA TERRA
: EN CAS DE FOC

i

DESORGANITZACIO

cadadia que passa

nous efectes de la lamentable, de la vergonyosa situació de les coses
pfibliques a Torroella. Es trist tenir-ho que repetir
tantes vegades, es dolorós for~llular carrecs constantnient desgrallar per dir-ho aixis, un rosari de
culpes i d'acusacions.
Prb es aixis; les circunstancies superiors a les
voluntats i~nposeuaquesta norma que'ns veien1 obligats, per decellcia ccl'lectiva, per patriotis~ne,a fiscalitzar sempre, a censurar el conjunt i el detall, en
I'actuació del honles representatius del poble, en els
directors de la cosa pública.
Cada dia anem descobrint més mancaments i s e s
deficiencies; mancaments i deficiencies que responen a la manera de ser general, que per dissort
nostre, es natural que ex~steixin,es lógic que passlll,
es al cap i al fi consequencia in~nediatai precisa de
la desorientacib, del desgovern, de la desidia, e n tot quan f i referencia als afers nunicipals.
Concret&m, que mai com ara, es necessari puntualltzar aspectes del mal; que mai corn ara, es necessari parlar dels remeis a aplicar.
Fa poc te~nps,uns quinze dies, quan ja havia entrat en caixa :'liltlm número d ' Emporion, que's
produí un irlcendi en uns pallers de I'era propietat
de D. Manel Murtra.
Al anunci del sinistre, la majoria dels veins, portats per aquell esperit d e carltat i germanor qu: regna en-els nostres pobles, i que tant honora el C 1r6cter e~npordanés,oblidant els agravls i les enenilstats, si es que existeixell, ro111 un sol home acudeixen a cooperar amb el se11 concurs personal a fi de
ajudar a extingir e l foc i aminorar aixis els seus
tr~stosefectes.
Veus aquí uns moments exemplars de companyerisrne i de ciutadania; exeniple que nosaltres elogiern
con1 se mereix; exemple que nosaltres voldríem servis de norma a la gent nostre, a fi de que la seva
norma de conducta, tingués la niateixa generositat,
el mateix desinterés, en tot quan se referis a les
obres del comú.
c '
Homes i dones, xics i vells, cada h b amb els medis de que disposa sdajuntnn per a fer menys sensible la desgracia, per a fer mes eficap el relllei. Si
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el poblc procedís d'aquesta manera en tots els problemes vitals q ~ ~ e ' afecten
ns
tné$ directament, si tingi~Csselnpre llna semblant abnegacia, tingueu tots
la seguretat de que la resolt~cib de rnoltes qiiestions una solució tant dific~ritosa. Es que I'indiferencia en aquestes coses es causa selllpre de
I'inefic,lcia.
Doncs bé; es precís dir-ho bent. alt, per a que
tothonl 110entengui. El poble vá respondre amb el
gest nol~lei generós que sempre té en selnblants casos; els que no resp~nguerehtant dignament foren
els dlrcctors, aquells a qui pertoza organitzar i ferse obeir.
Per d e prompte I'organitzaciÓ municipal, en cas
d'ince~idi,es lamentable, millor dit I I O existeix. Una
bonlba ins~~ficient
i unes quantes galledes, cada vegada ell menys nombre, perque van desapareixent,
i prou. Ni un aparell adecuat, ni sisquera una perSons experta;
rés absollltall,enl,q l l e sigllifi-.
qui orEilllitzaeióo previslO.
L'espcctacle era en veritat vergonybs, i nosaltres,
torroellc~icsfins a les f ~ b r e smés inlirnes, ens septiem enrogir la cara. Allí totliom marlava i ningú
obeia; ;¡prop del lloc del incendi, nlotts curioc,os,
qt~e'screien ei1 el dret de dlsposar i que creien
ta!nb2 s c g ~ ~ r a l l ~,e lque
~ t la seva sola presencla era j,¡ lllla garantia ci-acelt. I nent tres tant el
cord6 tlc galledes, era sovint t~erlcat, I sempre ins a f ~ c ~ eI ~~lle~ltrestant
~l;
el foc anava fent via i si
1116sI I O ' I ~ feia era perque ei vent no era favo-able
afort~~l~;~datnent.
En 1cs111nql~tt'lsveins de Torroella poden donar
n~ercks:I la Providencia, si es que no tenen que plorar mks s o v ~ n tels efectes del ~ncendi,perque lo que
es ara per ara, no Ili saben1 pas posar el remei ind l s p e ~ ~ \ , ~ lpel
) t e a evitar-10s o per lo rnenys arninorar-10:.
PONS.
01E6lEIm

FILOSOF~ES

L' EST1 h
Henl sosfinguf diferenfes vegades q u e 'Is anhels de c ~ ~ l f uir reforma
a
socia!, deuen a n a r jnforrnPfs de I'esperit crisfiii, ja q u e s e r z n més
profitosos, i p o f s e r linicament
per
d u e s r a o n s ;perqu~humaoamenfparlanfladoctrina cristiana ?s Ja sola viable i eficaf la sola -

despullada d'errors i exageracions, la sola que
confé bases sblides per Part i la benhauranga
privada o colecfiva, com seria faci1 demosfrar
comparant-la amb tofa alfra ensenyanga o teoria heterodoxa ;i perqu8, siguenf en nosfre supbsif la continuació de l'obra del Crisf, font de
fofa verifafi bellesa com a Deu que és, confindr2 l'eficacia, fermesa i dignifat de l'obra del
Redemp for de l'Humanifaf.
Aixd sembla cna pr8dica ;perd no'ns imporfa que la defensa que fem de l'enlla~culturalrel-ligiós,resrrlfa *un sermonef. Les delicades
poesies misfiqr~esde Mossen Verdaguer,potser
resulfen discorrenf a m b tanta sutilesa, frogos
de devocionaris. i Qué hi fa que s'assen~bliun
arficle periodístic a un frog de la liferaturasublim d'un Bossuef, del salteri' de David o de
Santa Teresa dejesús? En fof cas 10 que'm sabria greu fora que1/meu sermonef fos mal girbaf, no que tingués esencia de sermonef. Mes,
confinuem :
No n'hi ha prou que procurem amb fofes les
forces que fofa empresa culfural,pafribfica o civilifiadora vagi informada de Pesperit cristi2,
hem de concedir una part imporfanfissima a la
manera, a /'es fil, a /' exferiorifaf. PerquB anc
que no judiquem a fall de perifGrics que 10 esencia1 o quasi esencial sigui la forma, creiem imporfantíssima, imprescindible la manera, l'esfil,
per a la major eficacia de /'acció. No donen
per venfura capdal imporfancia al ritus, a la cerimonia, a l' exferiorifaf, no solamenf la societat
crisfiana, sino, fambé la masbnica, la profesfanf,la mahomefana, la rel'ligió dels Vedes. fofes les rePligions antigues i modernes, la ver dadera i la falsa? No fou un poefa Mahoma, no
foren liferafsels enciclopedisfes; no son frogos
de liferafurales paraboles, no en son verifables
poemes divins e1 missal i el breviari del sacerdot del Cafolicisme? TreiBu als liferafsdels peribdics i deixarBa a la premsa ensopida i impopular ;frei2u la bellesa de la vida i fasfidiargu
als homes.
Les ref6riques, ben enteses, son necessaries
per a arribar al cor de l'humanifaf, que es 10
que deu prefenir tofa obra culfural i civilifzadora. ¿Qui, per rigurós moralista que vulgui
ser, pot considerar per exemple al vestit amb
. el fi únic i esclussiu de cubrir la nuesa i resguardar-nos dels canrbis de femperafura i Qui
no pot deixar de donar cerfa imporfancia no
sols al vi esquisif que's beu sino al gest amb
que's beu i el vas amb que ell es servit?
Aixb en la practica massa sovinf ho oblidem;
i aixis fa llasfima d'assistir a la major parf de
manifestacions culfrrrals, d'especfacles i diversions, en els quals noS posa pas I'acurada diligencia per a que resulfin arfisfics i de bon
gust. Desde '1temps en que estava en son apo-

on

gBu el
/uin de Serrallonga, represenfafa
les places públiques, i'ls jocs dels salfimbanquis, alegria -de la mainada, fins als nosfres
dies, sembla'que en pobles i poblets no s'ha
avengaf pas gaire en teatres i distraccions.
;Quin llevat d'ignorancia o descuit es manifesfa en cerfes comedies, en certes vef/lades, en
certes atraccions, en certs concerts, en certa
prempsa, en certes i ben certes coses que no
gosem especificar a fi de que no'ns caigui a1
cim fot un ruixat d'improperis.
Traiem-hos, dolics, l'esfigma de ruralefs, i
amb pocs i molts medis, cerquem la bellesa de
nosfra culfura, diguemne cultura, i gue'l bon
gusf i l'excelenf fons vagin sempre agermanats
a f i de no ser la riota dels homes enfesos i de
no confribuiral rebaixament esfGficde les mulfifufs.Sigui nostra obra culthral una obra que'
contingui al Crisf en son -sí;sofa unes severes
ikleganfs columnes i arcades, en una mena
d'arca del bon gusf i de la esquisidesa arfísfica. Malfiem-nos dels que opinin que les bones
cangons i els bons versos, la bona pintura i
l'arf en general, son romangos indignes de
preocupar-nos; no sercin mai capassos de dirigir un ex8rcif que lliberti als pobles de l'esclavituf moral 'imaferial; fof 10 més serien bons
per dirigir uns soldafs de carfró; son el mellor
opi pels qui pateixin insomni.
LUCIANUS
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En els Últims debats del Parlament espanyol, Catalunya hi há tingut com sempre una influencia
gairebé definitiva; ella amb tota I' idealitat, amb tot
el sentit practic de la seva ánima ha invadit les esferes de la política espanyola, estil madrileny, ha
descorregut la cortina que amaga les velles oligarquies, mostrant tot un fons de corrupteles i de ficcions; ha provocat grans,caudals de llum i a la seva aparici6 s' han esvait les ombres i la politiqueria nefasta ha sigut retuda.
ER la discusió dels progectes de reformes militars, el primer que v i descobrir la negació, la miseria de la nostra organització militar, v i ser el diputat nacionalista-republich senyor Rodés; i el seu
discurs posi de manifest,les tristes, les vergonyoses realitats d e la desorganitzaci6 del nostre exércit, degudes Única i exclusivament, al sarcasme de
la política centralista, que lluny de purificar les
institucions, que lluny d'esmenar defectes i remeiar els abusos i els mals, corrompeix tot 10 que
toca, empestifa i contamina amb m6vils rastrers,
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arnb procedimen.ls innobles, tot quant se relaciona relllei als mals del nostre poble que arrocega una:: j'
amb la vida del .Estat, ja siguin en qüestions de . vida miseriosa i afeblida per forides malures.
. .. .. .. .
ja
es
llora
de
que
dign-ifiquern
el
nostre
esperit
...
minucia i d e detall, ja sigui!^ qüestions substancials,
amb
Llna
illveslidura
de
cultura
i.de
moral,
seguit
indispensables, per la seva importancia', a la vida,
d'una acl11nci6intensa que 'ns porti a passos de ge- ..
a i' existencia col-lectiva.
Després del senyor Rodés, una altra veu repre- gant cap IlorilZ )nS d' ambient nles pur i de visions
sentativa del c,italanisrne militant, de Cataluoya en- mes Ilu!'nirroses.
El noslle Ateneu s e n s . reparar en sacrificis, va.
tera, la veu del sen.yor Cambó, va fzr una nova;
intensific:llll
cada dia m i s la seva acció . i amb el . '
potser una rnés viv.a dissecció, de les reformej
con~urs,clltllSSiaSta
del llostre jovent, s a b r i ilnpomilitars i sobretot de la manca de sel:tit d' uns
Governs, que devall! d' interessos secundaris,' sar una Ilorlna d'actuació i podrá obrirse pas. pe[
posposen les suprellles aspiracions nacionals , 1nig de Ics files incultes i rutinaries de la gellt d.e
menyspreant les gras correl~tsde vida que van de Casa, i selllbrar la llevor sana i vivificadora que ha
la perifzria al ceritre ; g r a n s cdrrents de vida :de portar la regeneraci6 de la nostra Torro ]la. .
Pdraules d'alnor i sentiineots de patria son ]'esenque son el resultat de grans necessitats a satisfer, de grans rerileis a aplicar 'al estat afren- ', cia del esl)erit de la nova vidl i devallt dc ell, quetós d' Espanya, e n aquets moments culr~linants darall esvaits corn el fum i I'ornbra, els antagollisen que tots els pobles del m6n, especialrllent els mes Psrs~)llalSO Politics que hagi pogut reallimar
d' Europa, decideixen la seva sort futura.
la trista [lo!iIica de personalismes, que per espai de .
I mentres el perill d'aquest daltabaix slapropa; tarlts allYs lla privat entre nosaltres, i que ha sigut
els Governs d' Espanya liliops i esquifits, s' entrete- -cauca ~lillcipaldel nostre retrassanlent en tots els
nen en lluites. bizmtiaes, tanquen les Corts i rele- ordres dc la vida¡ara llloll aviat veurem onej3r en I' hostatge del
guen a l oblid aquells projectes que poden constituirse en factors de reconstitució i de reivindicació. Ateneil I;+ !]ostra bandera,. ernblema d1 amor, selltiestatal.
ren1 nous encoratjaments per aplegar sota d' ella
~ t s ~ r del
é s se~lyorRodés, i després del senyor nolis adc.l)tes que veuran resurnirse en el seu simCarnbó,.vé el senyor Maciá, que amb autoritat que bo!isrlle iota la ideologia de la gran falnilia catsddria la colnpatrncia técnica i una molt pura i molt lana.
El llostre optinlisrne es gran al veurer com creix
sincera actuaci6, enfonza fills al cor de ia política
centralista, causant de totes les tristeses i d t totes entre flos;lltres I'afany d' estudi i conl les arts i les
les malures pbbliques, enfonza, fins al cor d' aque-. Ilet:es, cO!llerlcen ja a tenir un bon nucli de ferlla política el punyal que' n temps del feudalisme, vents ennrllo:ats.
A tots pertoca el portar-hi el corlcurs del nostre
S' anomenava <<rnisericordia~,
i arnb un gest sensae j f o ; ~ a, fi de que I'Atzrler~,lluny de desmaiar vegi
cional lleriqa a la fa^ de I' Espanya polatiquera, la trioi~~far
glotiosalnent els seus progectes de n~illoseva acta de diputat, col11 si ser~risfast'ic per aquera i ¡es seves iniciatives cu!turals.
lla desastrosa governació, conl si I' al~lbientcorromO;~!i!llisli~e
seritirn al veurer con! ell va creixent
pdt d' aquells llocs, ofegl~ésla seva anirna o conta- cada
dia IIICS;C O I I I esdevé ja la societat rnes podeminés el seu nom imlnaculat.
rosa d e 'l'orroella; corn les seves vetlla'des, tlsc~rConi el senyor Carnb6, el senyor Maciá, es llides, se veuen afavorides per una gran'gerltada
anunciador de grans mals inevitables, es anuncia- q:le ja C O I I I ~ ~ I aS ; interessar-se
~
pel bon gilsr, i que
dor del desastre final, que de seguir aixis les coses, ja \.a cor~~l)renerit,
I' eficacia d'lrna ben oriellrada
. c a u r i sobre Espanya.
acci6 de c11lt111.a.
Catalunya h a dorlal ja el remei. A 1116d ~ l gos
Es incl1lj)table q:le 1111ss ~ r ~ t i ~ n etant
l ~ t snobles,
verr~antsesta la seva aplicació. Si no ho f d n , la
q
g
e
1111
t
l
~
l
)
i
l
l
l
tan
herniós,
han
de
florir
d i l ~ s tots
conducta del senyor Maciá, ltaurá de tenir, tindra
els
cors
I
tiirrs
tots
els
esperits;
es
impossible
que
seris dupte, seguidors. La burla ja no's pot tolerar
plal~t;~
q
~
r
c
aixis
floreix,
no
dongui
el
seu
fruit,
una
rnés i sabut es que C a t a l ~ ~ n ysea recorda sempre
a si mateixa, i que 'Is catalans de cor, eri el mo- f r u i t qrle j;l anem percibint, corn el vé donant ei
i I'aciivitat del nostre jovent.
ment degut fan sempre honor al seu no111 i a la seil)', I'e~~lussias:ne
seva historia.
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BBICERI.

CARNET
Sentim una alegria intima, un optimisme intens,
al contemplar el desenrotllo~intelectual que cre.x i
Se manifesta espleridorosament dintre la vida de la
nostra joventut torroellenca, preludi a' un jorn de
grandesa iiemancipaci6 esperitual, miraculós i Únic

VARIA
L'APLEC DE SANTA CATERINA

En aquesta diada, el sol acosturna a mostrar-se
galant amb la Santa, beneint la festa amb els serls
esplendors, prodigant-nos generosment aquella
escalforela tarlt plaei,td en aquesta época fredoral.

Si heu anat al Apleci al ésser a dalt del Coll no
3.er Es posi en escena la bonica comedia d'en
heu girat la vista enrera, us heu perdut cri bell es- Pompeu C r e ~ h e t.Flors i violes^.,
pectacle. El corriol es serp gegant que lentament
La representaci6 d'aquesta obra obtingilé un éxit
puja, p~rja,.escalant atrevida el cim. Es una proce- tan gran, que no's recorda éxit semblant en cap de
ssó interminable, ordenada i ferventa, d' una foscor les vetllades celebrades.
seriosa, de la que sobressurten d' en tant en tant,
Es una comedia senzilla per6 elegant, agradable
petites taques rialleres: les bruses de color de les i distreta en totes les escenes. Hi abunda arreu la
noies, les roges barretines dels jaios, els uniformes nota cómica que's el género que més agrada al
dels civils. Mireu la gent que puja; families sence- nostre públic tant esquerp de 10 sentimental. Es
res, la mainada al devant saltironant de alegria, i per aixó petser que assoli un éxit tant falaguer; no
els grans darrera amb I'avia que tot i tant vella com obstant cal fer constar que 's de bon gust saber
es, no li marica encara el dalit per enfilar-se mun- apreciar el valor literari i teatral d'aquesta obra.
'tanya amunt. Ella n'es portadora del ciri, en comL'interpretacid fou la mes justa i cuidada. Les
pliment de la prometenqa feta en hores d'angunia i senyoretes Boix donaren a llurs papers un caracter
de sofriment .... Mireu les noies'z~iib.el pit pante- tan propi, que'ls feian viurer en el més pur realisjant, vermelles de cara, curulles de salut, mes bo- me. Especialment la senyoreta Rosa que feu una
niques que mai i amb un perfúm de muntanya que ter resa^ tant simpatica i tant ingenua, amb gran
enamora. ~ i r &alli, al fons, com a últim terme de seguretat talment corn I'autor I'habia imaginada.
aquest bell quadro, la munió gris de teulades de la Ratlli a moments a I'altura de les millors actrius, i
vila que resta serenament quieta, i el riu i la plana si no fos per la por de que'ns tractessin d'ilusos,
que resplandeixen hermosament als raigs d' aquest fins diríem que va estar inimitable.
En Lloret, en Vert i en Castells sortiren molt ai501 tebi de ~ o v e m b r e .
Gireu després la vista cap a I'altra banda. La vi- rosos de son treball, tant que no desdigueren del
si6 carnbia d'aspecte, encar que no dC,atractiui be- bon nom que disfruten de aficionats notables. En
llesa. La blanca hermita, que per I'obra d'una ena- Plaja feu tant bé el aRafeln, xicot encongit i silenmorada, ha devingut inmortal, -s' aixeca riallera en ci6s, no menys temerós que'l rotnintic d'en xRala tristor de la fondalada. La campana repica esbo- m b n ~(Castells) que's setis dubte el que ha reprejerrada donant el Deu vos guard a les colles que sentat millor.
I per últim en Capella arnb el CD.j u a n ~potser
arriben. El remoreig de la multitut es confón amb
perqué
es el tipo que's destaca inis de I'obra pels
els compasos de les sardanes que acabat I'ofici toi cridaner esca la cobla. 1 la l~ostra dansa entre-mig d'aquelles seus xistos i pel seu geni r~~ndinaire
muntanyes, sembla mes nostra, té regust de la més tigué felississim celeblant el públic les seves sortialta catalitat i ressona en cada cor, mes pura i des amb esclat uninim de rialles.
El treball de tan bons intérprets obliga a aixecar
triomfdnta.
L'dplec de Santa Caterina, sota la lluminositat la cortina més d'una volta per a acallar els aplauserena del cel, es la festa més típica de tots aquets diments inacabables.
Per fi de festa ens donaren el sainet de don Sanencontorns. Es festa de joia, reposada i fervent, que
ajerlnana I'alegria i la devoci6; la sanitat i la bel!e- tiago Rusiñol .La Lepra.. La senyoreta Boix (C.)
sa. Veiéu, sinó, les noies quan devallen, amarades estigué més bé que en la cotnedia o al menys va
ie sol, despentinades graciosament i amb aquell agradal-nos més, puig varem notar que'ls papers
perfum de ro~nani i farigola que té olor de san- de característica li queian molt millor. La senyoretetat ....
ta Boix (R.) referma I'éxit obtingut abans. Dels afiJUNY.
cionats s'hi distingiren en Rubau, Castells, Vert,
Capella, Matas i Plaja. I molt bé en Rossell, Ferrer,
Casellas, Bou, Vert (P) i Solés. Dos d'aquests van
debutar. Ells i sos companys tots xicots de pervinL A VETLLADA
dre s'en pot esperar quelcom de profit puig son
DE L' ATENEU
entusiastes i segueixen p i s per pás 1' obra de cultura que IIAteneu vS desarrollant.
Felicitem coralment a tots els aficionats, al peEl diumenge dia 21 la Secci6 Dramática del nostre Ateneu va celebrar la XVII vetllada intima amb rruquer senyor Séculi, a n' en Viñas pel bon gust
la cooperaci6 de les notables actrius giroqines ger- en arreglar I'escena, al apuntador Geli i al actiu
traspunt Fonyuerna i s'ho mereixen en especial el
manes Boix, baix el següent programa:
President i Secretari de la Secció Dramática en
lner Interpreta I'orquestra Montgrins la simfonia Joaquim Vallespi i eu Josep Castells pel gran acert
de I'ópera *La Tosca..
en escullir les obres i repartir els papers, tasca de2.0" La senyoreta Rosa Boix representi el mo- licadissima i exposada a series equivocacions.
aóleg ~ L que
o es' la vocaci6n~ que es guany6 al
final molts aplaudiments.
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Acabada la vetllada amb el més gran entusiasme
e s comenti I'éxit obtingut expressant cada hb els
desitjos de prosseguir javant, sempre avant! procurant que cada din siguin mes interessants i més agradoses les funcions a celebrar. Es parlá d'empendre obres de més trascendencia, corn .Terra
Baixa., .La Mare* i d' altres, per6 un company
molt a temps insinua que no era segur I' éxit d' aquestes obres per ben represenlades que fossen
fins que '1 públic, púbiic selecte que acudeix a nostres vetllades mostri un marcat interés en les obres
dramátiques i acepti el treball de nostres aficionats
nó com a joves coneguts que saben fer colnedia si
n6 corn a fidels interprets que s'esforcan en fer sentir la forca dramática o trágica d' aquestes grans
obres que tant han enlairat la dramaturgia catalana.
Al despedir-nos de les simpatiques i notables
actrius gironines no lliancaren pas les mostres de,
agraiment i el desig de poguer comptar amb elles
en les vetllades futures.
'

PALET.

- - - -

L A FIRA

DE SANT ANDREU
Alguns dies abans de la fira, se notava a Torroella I'anilnaci6 que sol ser preludi d'aquets aplecs.
Per altra part el temps prometia ser inmillorable;
els establiments feren els preparatius necessaris i
gran número de parades aixecaren ses veles a Pla$a i a fora Portal.
Per malaventura el temps presenti un cambi soptat, el garbí comensá a bufar i la pluja vingué a visitar-ncs burlant-se de nostres ilusions.
Plogué el diumenge i aixis continui el dilluns vigilia
de fira. lr~evitablementaquesta semblava condemnada a 111orirde rnollena.
No obstant com la pluja pará el dimarts al mati i
Torroella recobrá un xic de esperanca que no resulti inflindada.
Comensaren a arrivar pagesos acompanyant bestiar. Aquest omplen5 rápidament el lloc destinat a
fira de bestiar.
Poc a poc aná aumentant I'animacib, demostrant
de una vegada més el renom i el crédit assolit per
nostra tradicional fira de Sant Andreu.
Els establiments s e vegeren visitadissims, especialment les fondes, restaurants i hostals.
Al sa16 Jou on I'orquestra ~ N o v ?Armonia. de La
Bisbal era encarregada d'interpretar el programa
de ball, i al Menestral, la joventut de la vila i de la
encontrada buscava esplai a sa afició predilecta.
Els cafés de la Lliga Republi'cana, Coll i Comers,
tingueren contractades algunes atraccions siguent
'

també nombrosa la gentada que acudí a satisfer
aquesta novissima ~lecessifatciutadana.
En resum, donat el rnal aspecte que presentava
la vigilia, poder11 donar-nos per satisfets de la fira
.
que resulli rnolt més que regular.

mm...

En el nostre pais, els agricultors se pieocupen.
molt poc, I'inmcnsa illajoria d'ells, d4adobar les Ilegums de seca, con1 son les besses, I'herp i les guixes. Així ens trobkm amb les migrades cullites que
generalment obtenen aquets cultius, chllitis que podrien donar gran rendiment, aumentant-se considerablement, si's rccorr ia als adobs minerals fosfopotásics; con1 ho demostra la prdctica i per a demostrar-ho a n h a exposar un curi6s experiment
que es un argu~ncntdels mes convincents per a probar lo que diem:
Un agricultor del poble de Morales de Toro (Zamora) D. Celesli Gonzalez Perez, va dividir en dos
troc;os exactarne~itiguals un terreny d e seca siliciargilbs molt sec, deixant una parcela sens adobar i
fertilitzant I'altrc amb escories de defosforisacib i
sulfat de potassa. Després de passats alguns dies
d'aplicats els adobs se varen sembrar de besses abdues parcel-les i durant tota la primavera no va plourer ni u n sol dia, lo que, corn es natural i fácil de
cornpendrer, va perjudicar molt les plantes, que no
varen poguer desenrotllar-se en llurs condicions
normals.
Malgrat aquest contratelnps, que tant va perjudicar son creixen~cnt,els adods varen mostrar d'una
manera eficacia rndisc~~tibie,
com veurem per els
datos que a conli11uaci6doném:
De Irs d~tesparcel.les la una no rebé cap classe
per hectarea un rendiment de
d'adob i s'obting~~i:
900 kilogran~sd e gra i 600 kilograms de palla.
L'altre adobada amb escories de defosforisaci6 i
sulfat de potassa proporciona en la mateixa extensió de terreny 1.i67 kilograms de grá i 900 kilograms de palla.
Creiém que aquests datos son d'una evidencia
tan clara que treuen tota mena de duptes al agricultor mes pessirr~istaque per un moment puga duptar
de I'eficacia de dits adobs.
Aném a. donar les fórmules generals que renden
millors resuitals en el cultiu de les eslilentades Ileguminoses, besscs, guixes i herp que son per hectárea: Per a terres arenoses: 200 a 25d kilograms
dcescories Thorilas i 400 a 600 kilograms de kainita. .
La fórmula per a terrenys caliqos e s 200 a 250 kilograms de superfosfat 18/20 i 100 a 150 de cloruro potissic,

I per a terres argiloses, pobres de cals: 200 a 300
d'escories Thomas i'80 a 100 de sulfat 'de potassa.
Abdues rnateries de cada fórmula se barrejaran
intimament i la preparació obtinguda d'aquesta manera se distribuirá a aixam i s'enterra per medi de
un treball superficial alguns dies abans de la sembra.
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DE-MAS

SOLANES.

de la Companyia d'electricitat demanant s e consigni 'en el próxim i successius pressupostos una quantitat per a pagar-li el deute que li té el'Municipi.
Se nombra al Sr. Alcalde i al Regidor Sr. Sala
encarregats de la distribució dels puestos pfibl'cs i
cobro dels arbitres els dies de la fira de Sant Andreu.
S'aproba !'extracte dels acords de I'Ajuntament i
Junta Municipal del mes dlOctubre.
S'acorda passi a la Comissió d6Hisendaun compte de D. Joan Solés.

Obituari.-El passat dilluns v i morir a Girona
donya Adelaida de Pastors viuda. de Llobet, niare
A j u n t a m e n t . - Sessió del 18 Novembre. de nostre distingit i entranyable amic D. Lluis.
Presideix I'Alcalde, Sr. Simón i assisteixen els ReUna 111orte.dificant, resultat'd'una vida exemplar,
gidors Srs. sala, Elias, Garcia, Roense i Gali.
va ser el coronament d' una existencia que havia
S'aproba I'acta de la sessió anterior.
passat pel mon per prodigar la generositat d'un cor
S'acorda quedar enterat de la carta del Diputat a
afable; per a consolar al desvalgut en sa aflicció;
Corts per el Districte, Sr. Peyra en la que diu que
per a escampar's son entorn una flaire de virtut.
ha escrit al Ministre de la Governació reconienantCom esposa i com a mare, evocava la finada, el
li amb interés no aprobi la supressici del puut de la
Guarda Civil d'aquesta vila proposta per el Tinent record d'aquelles figures de dona que posa en tot
l'amor de la seva anima, en el cumpliment de la
Coro~lellJefe de la provincia.
Se presenta la memoria de les obres aplassades seva sagrada missió.
Nosaltres en un darrer tribut d'homenatge, endel plánol de les Escoles i Quartel de la Guardia
viem
a tota la fartlilia de Llobet i en especial a
Civil la que trovada conforme s'aproba, acordant-se
exposá al públic per '15 dies el plinol memoria, nostres amics D. Lluis i D.a Pilar I'expressió del
pressupost de les obres i I' expedient de venda de nostre condol rliés sincer.
lamines.
ba íesta de Santa Gaterina.-El
dia 25
S'acorda passi a la Comissi6 d'Hisenda el compdel prop-passat, festivitat de la Santa, tingué lloc
te de I'arquitecte de Girona Sr. Roca, d'import 200
la celebració del tipic aplec en la her~nita,cantantpessetes per la redacció de la mernoria anterior.
se un solemne ofici en el que ni prengueren part
S'aproba el compte dels sulllinistres dels caballs
.Els Montgrins~, tocant-se després sardanes. El
de la re~nontadels mesos iie Febrer al juny de
dia
veritablement magnific, va fer qrle la concoaquest any.
Se concedeis perrnis a D. Geliis Corretjer per fer rrencia que hi asisti fos non~brosissirna, veient-se
obres de reforma de fatxada en la seva casa del apar de Torroella, colles de La Escala, Estartit,
Ulla, Bellcaire, etz.
carrer de I'UniÓ, número 30.
A la nit se celebri al Teatre Coll, I'acosturnat
S'aprova el progecte de pressupost ordinari per
a I'any 1916 i s'acorda exposar-lp al pfiblic per ball que resulti molt Iluit. El raril fou regalat a la
senyoreta Lloveras de ~alaffugellpel nostre con15 dies. Se procedeix al sorteig dels dos Concejals pres- soci Benvingut Solés.
sumptes per el primer districtesenyors Hereu i AlaRebuts.-Heni rebut del consell deInvestigas 6 havent sortit el senyor Hereu el qual ha sigut
ci6 Pedagógica, un follet explicatiu dels <<Cursos
proclamat Concejal electe.
de Vespreb per a mestres, mestresses, professors
***
especials, institucions i estudiants, que tindran lloc
23 de Novembre.-Presideix el primer tinent de en el recinte de I'Escola Industrial de Barcelona.
Alcalde Sr. Sala i assisteixen els Concejals senyors
El temps.-Després
d'haver-se modificat el
Elias, Garcia, Mundet, Clotas, Bofill i Gali.
temps en sentit favorable, el vent de garbi fou
S'aproba I'acta de la sessió anterior.
causa
de una pluja .inoportuna que perjudici netaacordi passi a la Comissió dlHisenda I'instancia presentada per D. Joan Gispert com encarregat blement la fira de Sant Andreu.
'

'

Incendi d6unspallers.- Quan estava en
premsa el número anterior se declara un incendi
en uns pallers de I'era de D. M. Murtra. Acudiren
a sofocar-lo gran nombre de vehins que lograren
aillar I'incendi. Se'ns diu que foren uns parvulets
de tres a quatre anys els que ignocentrnent calaren
foc als pallers.
~ e 1 i g i o s e s . - ~ acomensat en nostra Iglesia
parroquial, el novenari de la Purissima.
Nomenaments.-Han sigut nomenats D. Pere MorquCs i D. Rarnbn Galibern dipositari dels
fondos,de I4Hospital i vocal de la
respectivament. L'eleccib ben incertada mereix nostr?
aplaudiment.
4

unta

Seccib d e foot-ball.-Per

a organitzar el
camp de sport s'arrendari un camp de tres vessanes
..--aue
- reuneixi
.- ...-- .--.condicions.
- - ..-.-...-.
S'agrairá als ~rop'ietarisque 's trobin en possessi6 d'un tro^ de terra aprofitable per a dit objecte que presentin proposicib d'arrendament.

N o u restaurant.-Definitivament el restaurant Espanya que ha establert a or ro ella D. Josep
Hospital s'in:~t~guri
el dia 30, primer de la fira de
St. Andreu,
El nou local edificat sobre el cafk, reuneix inmillorables condicions, de confort i d'higiene.
La decoracib resbbn a les exigencies del bon
gust. El piiblic correspongué als sacrificis del Sr.
Hospital ornplenant I'cstablirnent.
Felicitern coralment al propietari del nou restaurant i desiljcl~lque trobi recompensa el seu esprit
d'einpresa.
,

D e s p r e s de Ies eleccions.-En eJ sorteig
per a resoldre 1-empat entre els c a n d i d & t s ' ~ r s T ~ a ss6 i Hereu resulti favorescut el darrer:En conseqiiencia quedar5 elegit regidor D. Genis Hereu, al
qui felicitem.

-

Transit renuat.-Després de les'reparacions
fetes en el pont sobre el Ter, en la carretera de
Corsá a Verges, s'ha obert novament al tránsit pablic de carruatges i peons.
Ascens.-Nostre
bon company 1' inteligent
mestre de 1-Estartit, D. Francisco Font, a conseqiiencia de la correguda d'escales en l'escalafb del
.Magisteri, ha sigut ascendit a la categoria de 1800
ptes.
Nostra felicitaci6.
N o u dentista. -Cada dilluns visitar6 a Torroella D. Enric Monells, dentista que segons anoncia el prospecte repartit per la vila, fou director
del laboratori de ~ r b t e s i sdental dei Dr. Carullo
de Buenos Aires.

Encar de la fira.-Havent-se

anonciat la fira per a el diumenge de la fetxa, han permanescut a Torroella gran numero de' carrets i els tradicionals caballitos amb gran contentament de la
gent menuda.
,

_

Nomenament.-Ha
sig& nomenat secretari
en propietat del poble de Serra nostre bon amic
jbsep sabris.
Nostra felicitacib:

Nornemlmenfs.-El nostre bon amic n4Esteve Trull, ha sigut &signat per a ocupar 1' important cárrec tle Sub-delegat de veterinaria a Barcelona.
Aixis tnatcix nestre estimat col'laborador en Jaume bo sa comí^, lla sigut destinat a S. Sebastián
com a Registrador interi.
A tots ells els hi fem present la nostra felicitaci6 mes cordial.
P e r f e n c t n c i e s d e mines.-A nom de la
societat comercial ~ComptoirGeneral des Mines*
de Paris, s'lrn solicitat la propietat de 280 pertenencies de arri1 :mina de ferro,nomenada <Don Luis.
sita en terme de Pals, en els paratges coneguts per
Masos de Pals, Puig de can Pou, Puig Parat i Puig
Roig.

Per la l l e n g u a Catalana.-L'
c Ateneu
Montgrí. i Emporidn han enviat la seva adhessi6 a la an~~nciada
assamblea celebrada dissapte
passat en el Centre A. de D. del C. i de la I. de
Barcelona, pcr a tractar de fer un acte d'homenatge a la llengua catalana.
S'acordd celebrar el dia primer de I'any una gran
Diada patrihlica quins detalls s'anunciarin oportunamen t.
Foren aprobades les segiients conclusions:
Primera. Creacib dauna comissi6 encarregada
de la defensa i nacionalii'zacib.de .la llengua cata.
. . .. . .
, ianal. . .
- -- .-.--- . .. . . . . ..
ségona. lnt'eressar del'; pa;lamentari~ catalans

que pels mitjans que el seu patriotisme els aconselli, procurin conseguir a la major brevetat possible:
l.er Que en les escoles públiques de Catalunya
sigui obligatori ensenyar als deixebles en I' idioma
catalá.
2.on Que en Ies Universitats, Instituts i Escoles
Normals de terra catatana s' estableixin tátedres,
tambC obligatories, de Llengua i Literatura catalanes.
3er. Que per a exercir qualsevol cárrec públic a
.Catalunya, sigui també obligat conCixer perfectament la llengua catalana parlada i escrita; i
4art. Que sigui respectat i reconegut oficialment el dret dels catalans a usar son idioma propi
en tots els aetes de llur vida pública i priyada.

REGISTRE CIVIL

Dia
Dia
s
s

Dia
Lluisa

NAIXEMENTS
12. Cayetano Al~gostoJin~énez.
DEFUNCIONS
15. Rafel Vi\adevall Badruna, de 77 anys
15. Angela Salis Coll
de I7 D
30. Marti Borrat Agusli
de 66 D
MATRIMONIS
27. Francisca Maruenda Busquets amb
Caritg Puig.
mmrnr.

MERCAT DE TORROELLA
CELEBRATEL D[A 29 NOVEMBRE 1915
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- NOVEMBRE
DIES

VENTS

.

de 20 a 22 ptes. quartera
de 9 a 9'50 U
U
de 9 a 10'00.
a
de14'50a15'00~ e
de 14'00 a 15 00 <<
U
de 15 a 16'00 U
a
de14'00a15 U
de 35 a 36
U
de15'00a16 a
a
de 18'00 a 22'00 <<
un
de 16'00 a 16'50 a el mallal
de 1'80 a 1'90 dotzena
de 8'00 a 10'00 parell
de 3'50 a 4'59
U
de 5'00 a 7'00 a
U
de 2'50 a 5'00 a
U
de 6'00 a 8'00
una
de 4'50 a 5'00
quinti
de 4.00 a 5 00 U
de 14'00 a OO'CO
arroba

.

U

.

quart el.:^ equ~vala 80 litres , la
carrega (pes) a 120 l i i 1 0 ~; el quinta, n &U 1<1los; I' arroba
a 10 lc~los;el inallal d'oli, a 1 1'200 kilos o 12'40 litres.
El lnnllal de vi, l.iL48liti es.

-

ALTURA EN mim.

N. NW.
7 t.
7
13 t.
N. NW.
14
N.
19 n.
N.
20 m.
28 t. n.
S.
S.
. 29 m. t. n.
30

TOTAL..

es-

'

Moviment de poblacib durant el mes de Novembre

Blat .
.
Civada.
.
TERCERA. L'Assa~nbleate d'acordar la seva ad- Ordi .
.
.
hesi6 a l'obra de la Dipujació d'usar el nostre idio- Faves .
Esparcet
.
ma, solidaritzant-se amb la seva conducta i expresar el seu desig de que totes les corporacions ;i- Fav6 .
Besses.
.
bliques catalanes i especialment I1Ajuntament de Mongetes
.
Barcelona secundin i segueixin I'exernple:
Mill
.
Bestiar porqui .
Reiormes.-S'eus
diu que hi ha projectada Oli
.
Ous
una notable reforma .del local que ocupa el ~ C i r ,
culo de Cat6licoss en forma de que aquest, queda- Gallines
Pollastres .
rá altanlent millorat.
Anecs
Les obres, cas d.aprovar-se dit projecte, comen-' Cunills.
.
~ a r á naviat.
Oques
Patates.
. .
C a ~ am a j o r . - En la cova de la Fonollera el Aufals .
.
caqador en Narcís Pascual mati dies passats una Tocinos grassus. .
her~nosaguilla.
EQUIY:iI,EI\'CTES : La

Estació p l u v i o m é t r i c a d e 1 ' A t e n e u
t a b l e r t ~per l a S . A. B.

'

0'2

ES

EL MEJOR

-

3'9
13'8
15'2
8.7:

.

I

.

4118 .

lmp. de P. Ribas. - Palafrugell.

- Telkfon

362

Representant a Torroella : D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agusti 55 ,:

