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Deixant de banda les grans ciutats on, si res
mCs no, el costum, fa que hom no s'astori de
res. en els altres pobles i poblets de la nostra
terra i en la nostra estimada vila mateix, la majoria del públic (inclós I'element femenf) contempla I'aven~dz: feminismz que, rc~etim-ho,no
consisteix en res més que en fer a les dones
conscients, amb un esverament i fins i tot amb
una hostilitat ben injustos, sols comprensibles
per I'aferrament a les velles teories rutináries
dels que els experimenten.
Que algunes dones o la majoria d'elles, no
vu!guin encaparrar-s'hi i prefereixin seguir en la
seva inconscikncia, és naturai, a causa de la ignorancia que pateixen. Com tampoc no 6:; estrany de segons quins homes per la mteixa
causa. Perb d'aquells que tenen coneixemznts
g~~icralq
s , ~ segiieiiel:
e
amb arefiiió el desenrotllament de la vida actual, que profunditzen el
~nalesrar social i s'ofendrien si els diguéssim
!.eaccionaris o simplement conservadors, és ja
més estrany que es deixin dominar pel conservadurisme fins al punt de prerenir que les dones
sols han nsscut per rentar els plats, planxar la
roba, fregar a terra, criar (no educar) els fills i

que amb aixó llur missió est6 complerta.
Alrres ja veuen que aquests revellits tbpics,
creats per convenihcia i descárrec de I'home,
són insuficients, i transigeixen, per6 tenen por
que el compliment de llurs deures socials i polítics allunyi a la dona de la llar i porti aixó una
pertorbacid perjudicial a la falnilia.
Ni els uns, ni els altres consideren la qüestió
imparcialmenr. Els primers per qub consideren a
les dones en nianifesra inferioritat, suposant-les
incapacitades per a resoldre els grans problemes
de la vida, que molles vegades tenen treballs per
a resoldre ells. Els darrers, perqui?, encara que
concedeixin rotes les prerrogatives, temen que
falti l'equilibri que, fet i fet, és I'essbncia de I'esperit ben constirurt.
Les raons a oposar als uns i als altres s6n
ben senzilles: si les dones fenen les mateixes
possibilirars d'intel.ii&ncia que els homes (cosa
que actualmen! no s'atreveix a negar ningú) les
seves acrituds depmdran de la farmacid cuiural
que ringuin. Si aquesta és nul'Ia, la dona sers,
espirlrzaiiacnt , i,-;.esponsaj::-. Si ;s s e va educació es veduzix a uns quants coneixements d'escola primária al vell isril, ser6 ja més capac de
desenvolupament, perb sense posseir veritables
armes en la seva lluita pes la vida. Si es preté
educar-Ia deixant de banda sa missió en la IIar,
aquesta ~ n a i ~ c a rdz
a cor,sistencia, i en canvi,
la dolla que iingui una culfura purament domhs-

tita, no podrir tampot: cótnplir s a missió princi-

pal, que 6s dirigir I'educatió dels seus' fills, no
llur ensenyanca solament, i vetllar perquL el
m6n no pugui posar en perill la felicitar dels
éssers estimats que é s s a propia felicitat, cosa
que no podra fer en cap manera sense conhixer
el món amb tots els seus perills.
La dona espiritualment ideal (sixó no ho negarB ningú) seria la que a u n s coneixements
generals, poguCs afegir una profunda preparació del seu paper en la llar; que pogués fer dels
seus fills u n s éssers equilibrats ffsica i moralment; que poguks bastar-se a ella mateix6 en
cas de necessitat; que comprengués i e s posés
a to amb les respo~sabilitatsqne pesen sobre
tots en les hores presents. Aixb sense perdre
aq~relladelicadesa que Cs I'~ssl?nriade la feminitat.
I aixb, és molt difícil d'aconseguil.? No; donant a les dones una educació i ensenyament
amples, posant-les enfronr dels problemes humans, i fent-10s coniprendre que de la seva
reacció depen la seva felicitat i la dels éssers
que les volten, totes e s posarie!] en el ]!oc que
els pertoqués.
Generalment, I'estat dle&erit d'una dona no
independent, reflexa el de tols els hornes que
tracta. I si la majoria de les dones renen una

migrada educació i estan carregades de prejudicis, no e s troben en nivell gaire superior els
homes que les volten.
Tots els joves que critiquen a les noies le
seva lleugeresa i ignorancia, no s6n capacos
de fer res per fer nhixer en elles altres aspiracions i pensaments. més enlairats. I é s perquL
els compiau allb mateix que critiquen, ja que si
110 els complagués no ho cultivarien. Quants
són els joves que tinguin ganes de treballar per
al millorament propi i de les noies que els volten? Pocs, desgraciadament.
Per tant, abans de parlar, s'han de posar
les coses a! seu lloc. Que les dones faran etzegziacies ei a o tener~ ans bona preparació, es
evident i elles poden evirar-ho preparanf-se;
perb que aquesta preparació rambé la necessirell
els homes, e s evident també, ja que rnolts no
tenen tanipoc idea de llurs responsabilitats.
Així sense necessitat d'abandonar llurs frivolitats, propies de la joventut, els nois i les
noies, (ja que les persones madures no estan ja
per aixo) abandonant llurs recels i prejudicis,
hatirien de col.Iaborar i interessar-se en la tasca
dzl seu perfeccionament. Que tothom e s posi al
seu lloc disposat a la batalla per la cultura.
RITAVALLESP~
TORRENT

REFORMA

Exemples
Les principals reformes agrbries europees
obeieixen a dos tipus facilment diferenciables, A
aquets dos grups se'ls pot anomzfiar radical i
evolutiu.
1,'estat adopta un criteri geomhfric. De les finques que passen d'un nombre determinat d'hect8rees (80 per exemple) s e n'expropia la resta.
Per I'estat les explotecions agrícoles no són més,
que, rlna agrupsci5 d'hectcirees cc!indanfs. No
repara en tes caracterfstiques del terreny, ni dzl
clima, ni dzl cultiu intensiu o extensiu, etc. etc.
POLONIA. - La reforma agrária polaca ha
estai potser amb la de Rumania la reforms radi-

estrangeres
cal més perfecta. Només que a la nació balchnlca
I'han duta a terme, i a Pol6nia no, a causa de
contingkncies poliiiques.
E s per tanf, una reforma frusrada. 1 consti
que en calificar-la de perfecta, no vull consignarhi la meva aprobació. Peró, cal reconeixer, que
I'obra legislativa poiaca en la diia materia é s
molt completa.
Les frases dures sdn disfressades amb exquisit enfimisme. No s'expropia, sinó que es realitza
una compra forcosa de llurs terres, als propietaris que siguin mals cultivadors. E s compra
forqosament als terratinents tot el que de les se-

EMPORION
s

'va propierats excedeixi de 60 a 180 hecthrees,
segons indrets i determinats cultius. A Silessia,
aquest lfmit augmenta fins a 400 hectirees. Els
boscos també son expropiats i e s paga el 50 per
. 1013 de llur valor.
En l'ariicle priinei.de la Ilei del 10 de Juliol de
1919 es destaquen conceptes molt interessants i
recomanables des del punt de vista thcnic i econhnric.
aEI regim agrhri de la República Polaca, diu
el text legislatiu que tinc a la vista, t6 de recolzar
en les explotrcicns agrícoles que felien per base
e! principi de ;a propietat privada, aplicada a di. ferents. tipus. d'extensi6 variable, sblidament
constituTda, i susceptible d'una producci6 intensiva. L'acci6 que cai dese;lroi;lar en aquest
seniit, comprBn la formaci6 de noves propietats,
mitjan~antla colonitzaci6 i I'ampliaci6 de les petites propietats actuals, fins aconseguir I'extensió
necesshria per al funcionament perfecte d'nna
unitat agrhrisr:).
LITIJANIA.- S'expropien totes les terres que
excedeixen de 25 hecfirees. No s'indemnitza els
membres de l'extingida familia Imperial dels Zars,
ni els aristocrates.
ESTONIA.-S~~expropiades totes les terres
de la naci6 en benefici de I'estat. S6n respectats
els terren>~scomunals i eclesihstics i les petites
.propietats.
X E C O E S L ~ V A Q U ~A L'estat
.
amb un criteri geometric, expropia ]es finques que excedeixen de 150 a 200 hecthrees. Encara que una regi6
sigui despoblada, I'estat expropia tot a116 que
passa del límit anotat.
No es paga indemnització ni als membres de
la familia regnant dels Haspburgs, ni als nobles,
aristocrates, austroalemanys i els seus aliats. A
qui no sigui xecoeslovac o no s'hagi significat
ccjntra I'impzri dominador, i a!s exfra~~gers
residents a Xecoeslováquia que haguessin lluitat a
favor d'Alemanya o Austria. Aquesta enumeració
de propietaris expoliats acusa u n fi nacionalista
molt accentuat.
La ferra expropiada zs paga en certs casos
en mefalico en titols arnorfirzables, malgrat ésser
aix6 darrer un procediment injust de pagament.
D'altres exemples podríem esmentar encara,
PerÓ, com que la nostra feina adquiriria propor-

.
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cions desproporcionades a un article periodistic,
ens limitarem a ressenyar breument dues reformes, exemples respectius dels grups anteriorment esmentats. La d'itdlia i la de Rumania.
'L'itaiiana w verifab!ernen: noteble com s referma
de tipas evolutiu, i la Rumana la inés completa
de tipus radical.
La reforma agrhria italiana es caracteritza
per i;ltroduir en la 4zgisIaci6 la facv!tat d'zxpr6
piar en cas de deficient cultiu i crear un orgue
encarregat d'aquesta funci6. Es a dir, que atxi
c o p efi les reformes radicals la característica prit;iária 6s que I'cstaf expropia amb carhcter gene. ral, en el sistema evolutiu es pot donar una
reforma agriria només amb que s'arribi a introduir en la legislació la facuitai d'expl-opiar pzr
deficient cultiu, creant un Institut de Colonitzacid
per a posar-la en prhctica.
Perqu,h la colonitzaci6 quan es fa d'acord
amb un criteri tkcnic, produeix sempre resultats
favorables. Un Institut de Colonització seriosament organitzat, no com I'antiga llei de colonitzaci6 espanyola, el qual :concedePxi Hibertat
per expropiar les terres mai cultivades i susceptibles de millora, és sempre una orientació acceptable. I en el cas d'ltália per tractar-se d'una obra
inspirada en aquest sentit, institucib que comptava amb excelents directors de reconeguda
compethncia agríco!a técnica i social, i abundant
diner que I'estat li proporcionava, ha produl't resultats francament positius per a ia naci6 i I'agricultura italiana.
El feixisme ha adoptat posteriorment d'altres
modalitats. Consorcis per a millores, arrendament coactiu de finques mal cultivades etc. etc.
L'actual politica agr?ria italiana esta inspirada a
intensificar la produccib. Les proporcions asso- .
lides en deferminars cultius es realment notable.
<<Labatalla pel b!at,> un fet que tanta ressonincia
ha tingut, ha aconseguit augmentar la producció
en n12s d'un 50 per ;OO. Es ilne ilástin~aqge les
dictadures també facin coses bones, perb es u n
cxempie que nosaltres hauríem d'imitar.
RL!MANIA. - Es de les reformes agrdries
radicals la més característica i la més co~npleta.
Rumania, és u n pais que ha viscut amb molts
segles de retrard en relació a !a civilització occidental, per haver hagut de soportar el jou de la

tirania furca, com en un i-lgim primitiu. Ara, peró grácies a la facilitat de relacions de l'era contemporánia, Rumania cada a n y guanya mig
segle; per6 encara avui 6s un pais f o r ~ atrassa
a
t.
El ii primordial de ¡a reforma agsi5ria rnmana
6s la inajor proauccid de la terra, i es justifica
I'expropiaci6 per utilitat nacional.
S6n expropiades les terres de la corona, de
les entitats de dret públic, deis extrangerq, les
finques dels absentistes i dos milions d6hect6rees
propietat dz particulars a partir de 100, considerant aquesta xifra com a mfnim intangible.
Es crea una caixa errcarsegada dc les funcions
expropiatories i de pagar als propietaris expoliats,
Els beneficiaris als quals e s concedeixen les
terres e s classifiquen de la següent manera: els
llicenciats de la guerra europea i de la be!cdnica
de 1913, les vidues i els orfes dels morts en campanya i d'altres mbrits bélics per I'estiI, sense
tenir eri compte la capacitat agrícola dels futurs
treballadors de la terra. Per aix6 Bratiano, el

cabdill liberal mort no fa pas gaire, es queixava, i deia a un amic meu que per aquella ocasid va
visitar-10: Hem:fet un xic de demagbgia bélica,
Tamb6 deia que el seu desitg hauria estat prepa- rar amb ensenyanca récnica e!s bolls pagesos
sora la tutela de Ifestat. Per6 els acon.teixements
es precipitaren i hauran de passar uns anys fins que el pagés aprengui i la reforma pugui donar
els seus fruits.
Els camperols que rebien les terres pagaven el 70 per. 100 del seu valor i la resta, I'estat.
Aquest 6s el resum esquematic d'algunes reformes agriries extrarlgeres que porto a les pa- gines d6Emporion, amb I'únic desig d'ilustrar
I'opln'lb en aquest afer de la rcformz zgrária que
tan apassiona, si e s que a aix6 pot contribuir la mzva modzstfssima calfura, 50 i esperant que
tindrem ocasió de parlar m6s detingudament de
la reforma agriria espanyola.
-

(Sobre els darrers esdeveniments)
Joventut; desperta. Deixa per u n moment les
teves supkrflues aficioiis i fixa la vista en les
planes dels peribdics on és parla encara de la
darrera vega revolucionaria, declarada solament per afeblir el regim republica que governa
la nova Espanya.
Trista nota per afegir a I'histbria polirica del
nostre poble; més trista encara per afectar d'una
manera tan directa a la vida social de Catalunya.
Repassant fredament els fers, els !robem
tots ells fills de la més gran inconciencia, moti\rada per la manca de cultura de I'elernenr trebaIlador. D'aquest estat d'incultura se n'ha fet un
joc perillós posant en pugna el capital i el freball: dos factors indestriables per al progres i
per a la mateixa vida de les nacions.

-

Valent-se d'aixo, els directors de les associaciolis obreres aixequen per bandera el le- ma digníssim de les reivindicacions obreres;
perb, en realitat, el quL fan és portar-10s a una
lluita fratricida que en definitiva, a cap resultat pracric pot cond'uir-10s.
Indubtablement, caminem vers u n regim social més j u s t i més digne. ?erb, aixo, cal que .vingui per evolucid; mai per I'iinposició d'una
rninoria.
Hi ha persones que creuen iaycssible que .desapareguin les diferencies de classe. En I'ordre estricramenr material, potser no que no podzn desapareixcr. Sempre hi hau!d qui rinara ,
més i qui tindra menys; fins i tot, quan s'hagi
trobat u n mínim de benestar per als menesrerosos
Pero en I'ordre mora1 no som pas gaire llunyk-

per a veure implantada I'iguallaí, absofula. Si no
fos així, per mi, no acabariem mai més amb
les lluites fratricides. Només dins d'un rigim de
convivbncia social, pot existir la vertadera ger;
lganor ei1tre ela homes.
E s precfs naturalment, que el capitalista e s
desprengui -d4una bona part d'aquesta rígida
importancia que ell mateix s'ha atribuil i sobretot, que s'zcabi amb I'egoisme de qc3 molts
estan posseits, car &saaió el que els fa apareixer als ulls dels trebaliadors com uns explotadors o s u r ~ lL t i ~ a n s .
Ara t+; (*al que el rreballador per la seva
part augmenti el seu grau de coneixements; la
se&ailtura. E l s directors de les seves associaciorrs Iraurien d'insiiiuir centres d'orientació
a fi de donar-10s una instrucció acurada que els
fes comprendre el regim de govern més convenient per a I'assoliment, sense pbrdues ni transhals. de les seves justes aspiracions; i una vegada aIx6 acomplert, acceptar sempre.la responsabili:.slt q:re pertany a cadascw dins de la
vida activa de la nació.
D'aquesta forma s'evitarien les vagues de
caracter anarquitzant, car llavors, el plantejament d ' u ~ avaga s ~ r i afruir d'un estudi fet a
conscibncia i per tant, carregat de raó.
.Ben mirat, perb, el mal no ve de I'obrer ja
format; el mal prové de! seu perlode inicietiu.
Durant la joventut fbra ~ n é sfacil d'iniciar-10 des
de centres dedicats a finalitats educatives: polítiques i socials, on pef mitja de conferkncies
poguessin interessar-se pels problemes més
vius i trascedentals, capacitant-se per a la discussió amb un complert coneixemerlt de causa,
coneixement que, un cop arribat a la m a j o ~edat,
el faria insobornable per aquells elements professionals d ~ 1desordre, que de bon cornencament al'ludiem.
Si el jovent atengués aquestes recomanacions, es desliimdria de I'einb!.~;ricioi-a
indiferencia que. en certs casos, gairebé arriba als limirs
de I'ignorancia.
P . VICENS

-

LLICONS POPULARS DE
LLENGUA CATALANA
ARTICLE NEUTRE ESPANYOL
1. En castell6 existeixen tres articles definits:
Masculi: el. Ex.: uEl nifio llora*. -- Femení: /a
Ex.: aLa nifia canta, - Neutre: /o. Ex.: uA 10
tuyo, tu,; UNO.siempre e s posible hacer lo mejors; cLo que quiere e s sdlirm.
8. En catal6 nomes existeixen els artícles
mascuií i femení. Lgarric!e neutre castell6 !o, podem traduir-lo a voltes pel nostre masculí el, /'.
Ex.: El que tu vols és sortir,; castellá: aLo que
!u quicres ns s a l i r ~ .
De consegüent, C s una falta dir i escriure:
d o que tu vols 6s sortir,; eLo millor sers que
estudils ¡a Ilicó,.
3. Alguns escriptors sense pensar-s'hi gaire, tradueixen /o castellá per so,
B& ús de FO,.per bé que antiquat. En FO
que, espanyol 10 que. Ex.: <<Coque tu vols e s
sortir^. TambC: <cel que tu vols>>
En lloc de ago' (aixb) en p e r 90, g o és.
També e s correcte en les expressions 90 del
meu, g o de/ teu, g o del llur, etc., significant
all6 que és meu, all6 que és feu, alld que és
d'ells; et1 casreilá 10 mio, /o tuyo, 10 suyo, etc.
En els números vinents anirem exposant fil
per randa les diferentes traduccions del Jo neutre castella; ara amb exemples comenqarem de
veure algunes d'aquestes traduccions.
EXERCICIS
C o que més avorreixo és la vanitat dels estul rs. En castellá: (Idque más aborrezco etc.)N o sabria esplicar-te com és ae bo en Joan. (En
castella: 10 buerro que e s juan)-El que tenen
de dificul tos els versos, és un bon acabarnen t
(En castellá: Lo aifi'cil de 10s r7srsos en un
buen final)-El que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú (Castella: 10 que no quieraspara ti, no 10 quieras etc.)-Els manaments de la
Llei de Déu s'enciouen en dos, co é s (aixd és):
amar a Déu sobre tores les coses i al prbxim
com E tu mateix per I'amor de Déu- Que far6
dema? El que fa sempre: dormir, menjar i pas-

sejar-se, (Castelli: Qud bard rnafiana? Lo de
siernpre. dormir, etc.)-El que jo er dic. (Casfellá: Lo que y o te digo).

CONSELL
No diguis e/ dever sind el deure; i tractant.se del dever que el col'legial ha de complir en
sa casa: un dibuix, una-composici6.. . podries
nomcnar-!o la tasca.
..
LUCIANUS

a

Secci6 escolar

Utilitat d'el .dibuix
Parlaré, avui, en aquest número, dei dibuix,
com un coneixement necessari per una complerta educació.
El dibuix ja es practicava eh temps de I'hohe
primitiu. En !es parets de les coves prehistbriques pintaven ninots representant escenes de
cassa i altres coses relacionades anib eis cost u m s d'aquell temps. Aix6 vol dir que el dibuix
é s tan vell com la vi.da dels homes.
Seguint les generacions que marca l'histbria, el dibuix arriba als nostres dies considerat
sempre com una de les coses més boniques i
educatives. El dibuix, doncs, es pot dir que és
una de les arts que més s'han practicar i 6s
practiquen. Amb rot, encara hi ha persones que

RE UN^^ GENERAL)
La nostra primzra entitat .cult~rralva celebrar
dies passats reunió general-de socis per a procedir a la renovació de la seva Junta directiva.
El president, Sr. Castells, feu una exposició de

creuen que el dibuix no serveix per a res. Quad
porten el n'oi a I'escoia diuen al mestre: Mentre
li ensenyi de comptes, de Ilegir i d'escriure, ja ..q
4
n'hi ha prou. No; precisament el noi' d ' a v u i - 6 ~,,..;
al que rn6s i ~ ~ t e r e s sd'apendre'n.
a
N o vull pas
dir que per al dibuix el noi tingui de descurar bj
les altres ensenyances, sinó que. fent seguir les
demés Ilicons, pot dedicar-se .igualment a di- :?
buixar.
2
Una .persona que sapiga de dibuixar té un
gust més refinat que les altres. I s a p veure i <
apreciar les coses que la vida li presenta. 1.a "
seva cdsa, per exenplz, encara que siyci humil
fara més goig perqub la tindra ben arreglaga i
amb ordre. Si u n dia hi vol fer ulla reforma, se- '
rá feta amb gust i amb isril. Allí on segons qui .,
no hi veu més que arbres i tetrocos, el dibhixant
ho veu amb altres ulls i endevina allb que jo no i
sé con1 explicar-ho.
Mol!s nois, diueu: A mi rnLag:ada molt cl
dibuix perb no em veig amb cor d'apendre'n. ;
Tots, tots els que vulguiri, poden saber poc o 2
molt de dibuixar, només cal.tenir aficid a embrutir'paper i no cansar-se de fer cbrrer el llapis. ,
De Torrcella, si és fes aixf, podrien sortir bons
dibuixants com e s demostra .amb els alumrles i
fan aprofirats que han passat per la nostra es- '
cola, que són: en Geli, en Porcada, I'Esquena,
en Thornas, i tants d'altres. Ara també ja en
comericen de sortir i jo voldria que entre aquests
hi hagués els Opissos i els Juncedes de dema.
P. CASTELLS

d

la tasca desenrotllada per la societat durant I'any'
1931. Posa de manifest, primerament, quant I;ecessita la r~ostravila de. !'obra pacient i constructiva que realitza ]'Ateneu. Es lamenta sobretct
que una bona part del jovent d'avui descuidi !a
seva formació espiritual i oatri.otica deixant-se
arrossegar només que per aficions insanes i ma. tcrialistes. Establi el contrast, que, mentre I'element vulgarment dit sexe fort, contradiu cons-

- tantmenr la seva aparo,nt civilitat, en canvi les

noies, o una bona part d'elles, cada dia es mas;
tren mbs interessades en I'assoliment d'un grdu
superior de cultura que les faci aptes per a qualsevol empiesa. Ilealment, nG ha p3s passat desapercebuda I'assist&ncia de la dona al miting i
a la conferbncia, d'enq8 de la República. TambC
és comentada molt favorablemenr la seccid femenina quc sostcnen un grnp de simphtiques dami- seles a les planes del peribdic EMPORION.
Aquests fets; i altres de més eloqlients encara,
1
s6n els que dollen motiu al president de I'Atz,
neu per fe!. un acabat elogi de !es noies ;arroellenques.
. Passant en el terreny de les concrecions s'esmenta la virnerd randa dz conferkncies qus
I - celebra' ]'Ateneu en caure la dicfadura, c0ilfGrr.ncies, la finalitat de les quais fou el retrobament
I
de I'espejt públic, retornant-10 en el marc de les
- seves propies i fecundes actuacions. Davant del
resultat d'aquell primer intent, hom cregug necessari organitzar lin curs de gramhtica catalana, el
- q~ralva confiar-se al llorejat poeta Mn. Francesc
Viver. Des de llavors. les lli~onsde grambtica
catalana venen dondnr-se setmanalment a 1'Ate' neu. Cal subratllar també en aixó la major
1- assist&nciade la dona.
Finalment, remarca Castells el fet més important dut e terme per I'actual Junta directiva; és el
d'haver possibilitat la represa dl<<EMPORION~>,
1
el peribdic torroellenc per exelhncia en les planes
del qual hl batega I'esperit modern dels nostres
dies, i on s'hi acullen totes les inquietuds i les
més nobles iniciatives.
Despres de les paraules del president, el tre- sorer, Sr. Adroher, va llegir I'estat de comptes.
Heus acf el resum:

-

-

1

Total d'ingressos. . . 1.207'50 pies.
id de despeses . . 688'80 id
Existgncia ec csixs . . 518'70 ptes.
Davant d'nn resultat tan falaguer, la gzneral,
Per aclamació, ratifica la seva comfianga a la
Junta directiva. Aquesta, per tant, segui~hcons- IlruTda de ¡a següent forma:
President . . . . . Josep Castells
Vice-president. . . . Martí Comas
Tresorer. . . . . . Josep Adroher
-

. .

Bibliotecari. .
. Narcfs Plaja
Secretari
. . . . Jaume Rossell
Vice-secretari . . . . Albert Dalfd
Vocals . Josep Marull i Francesc Mas.
El Sr. Marull dolis Ics grhcies er; nom de
tots. I com a darrer acord, es prengu6 el de reanudar seguidament les conferbncies, confiant les
tres primeres: al Conseller de la Generalitat, Sr.
Ventlrra Cisssol; 31 ponent en la redscciC de 1'Fstatut de Catalunya i diputat a Corts, Sr. Martí
Esteve; i al director de Ia Fundació Bdrnat Metge i tambe dipiiat a Corts, Sr. Joan Estelrich.
En mig d'un gran opt~n~isme
va aixecar-se !a
reunió general de ]'Ateneu.

.

AVIS. == T1 fet d'acceptar EMPORION
significa per nosaltres la conformitat a fig u r a r com a suscriptor. En c a s contrari,
preguerri a l lector se serveixi lVetornarel
peribdic.
EN FAVOR D'UNS VELLS.-La campanya
a favor dels dos vellets desvalguts va donant
els seus fruits.
Dies passats se reuniren a la Casa de la Vila
les autorirats de Torroella i els presidents de'les
Socierars, per tal d'organitzar la recaptació de
cahals per a dir objecre.
Tors palesaren la més bona volunlat i el millor desig, fil1 dels sentiments caritatius que
animen tot Torroella. Es prengueren acords
dels quals donarem compte. Quan la suscripció
comenci donarem el nom dels donants.
VISITA. - Se'ns anuncia la visira prbpera
del culre doctor D. Maxirnf Sanrniguel de La
Camara, catedrátic de la Universirat i del seu
ajudant I'il'lustrat doctor D. Lifiis Solé, els
quals venen s Torroel!a per a fer esrudis geológics a m b destí al mapa geolbgic de Caralunya
(Fulla de Torroella).
Els sdludem amb respectu6s afecte i eis desitgem una estada plaenra en nosrra Vila.
ELS CACADORS D E LA CONTRADA. Els cacadors de la contrada es reuneixen per tal
de fundar una Societar que arrendi el vedat de
la nostra m3ntar:ya.
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EMPORION
------

EI dijous
. .
passat celebraren una reunió al
.
.
.
.
Saló Jou,
Ultra els de Torroella hi havia elements de
. .
Bellcaire'i de La Escala.' . . . '
Pariarerr, Caqcest assumpre que interessa
els aficionats a la &cera; aqui forsa abundants.
'ELDAR^.-~a. crescuda' 'clel' Dard ha 'inundat moltes terres d e la seva baixa conca.
EL TErclPS.-DesprCs d.ilria temporada de
freds i de plugek, sembla'que ei' temps tendeix
a millorar i els sfmptomes de la primavera e s
.manifesten arreu.
Durant la quinzena hem tiilgut ei goig d2
contemplar la plana nevada i les muntanyes del
Montgrí i de les Gabarres cobertes amb un
blaric mantell.
Aquest aspecte nou del paisarge fou molt
passatger.
.MALALTA.-Es troba greument malalta la
mare de nostre bon amic i suscriptor E n Martí Vert.
OBRES.-Han comencar les obres d'enrunament de I'anriga i-glesia de Sant Agustí.
BALL. - En el Saló de Rall del Cinema
Montgrí s e celebrh el diumenge passat un 1IuYd
ball.
TEMPORAL EN MAR - Amb el llevant
d'aquesrs darrers dies e s produY en nostre mar
un temporal aparat& com poques vegades e s
pot contemplar.
EI temporal desferma algunes barques i
s6emporta.algunsormeigs. Per sorl.no s'hagueren de registrar desgrácies personals.
LA PARADA DE SEMENTALS. - Pel fer
d'haver-se crear Ia Direcció General de Ueniaderia, aquest any.deixarem de veure els ripics
soldats de la Remonta.
Aquest any la Parada de Semen:als sera dirigida per I'lnspector municipal de Sanirat 'Jererinária del Diphsit de Hospitalet i Don Josep
Marull. Han arribat 6 bonics exemplars de Sementals, 5 cavalls i un .Gual-6.El nom i raca de
cadasqun es com segueix:
Magloirc de Barion, de raca Ardanés.
Mon Vesir
>>
>>
Belga.
Derive
>>
>>
Brerd.
Tempetueux
>>
s
Brerci.
Turenne I 1
>>
>>
Bretó.
Batidor, guara de raqa Catalana.

------ --- ----
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U N A INTERESSANT EXCURSIO. DE <<VIATGESCATALONJA,.- per als dies 27 i 28
d4aquestmes, viatges Catalbnia~de Barcelona organitza una interessant .excursió en auto- car per I'Emporda i la Costa Brava.
L'itinerari a seguir 6s el seguenr:
Dia 27: Sortida de Barcelona
dos quarts de vuit, davant de <<ViatgesCatalbnia,. Granoilers, Hosialrich, Girona (visiia Care'dral, Banys
Arahs i Devesa ), Figueres (dinar), Castell6 _
dCErnpuries(visita catedral), Roses. Cada'qués,
Port de la Selva, Llansa, Figueres (sopzr i dor- .
mi¡)
Dia 28: Sortida de Figueres a les vuit. L'ES-.
cala, Empúries (visita rti'lnes), or ro ella de
Monlgri, Palafrugell (visita al tar barroc Esgle- sia Parroquial. u n dels més no!ables dr Caralnnya), St. Sebastia, Palafrugell, Palamós, Plaja
d'Aro (dinar),, Sant Feiiu de Guixols,(visital S!.
Eim i S'Agard), Tossa (visire vila vella), Arenys
de Mar, Mataró. Arribada a Barcelona a les21.
Horn té la impressió de que seran en gran
nombre els barceloni~isque aprofitaran I'avi- nerltesa per a coneixer les belleses naturals i
arrisriqces del nos!ro Empordb i la incomparable Costa Brava, centre obliga1 de totes les excursions per aquestes contrades.
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NAIXEMENTS.-joaquim
Sala Cebria, nat
el 13 gener. = Maria de la Gloria Bayó Baqué,
el dia 15. = Maria Ferragut Dalmau, el dia 14.
Rosa Aiaball Escarra. el dia 18. -- N . Pascual
Deusedas, el dia 24.
MdTRLVON/S. - Gener, 16: Enric Güel!
Trias, arnb Francisca Garreta Farre. = Febrer,
6: Florenci Tauié Ro!g amb Esperanca Pons
Moner.. = Febrer, 27: Josep Reinés nzrich amb
Carme Bonet Figa rola.
í?EFLlNC'/ONS. -- Teresa Perr". R a s i o ~ : ,
86 anys. =Joaquim Sala Roca, 45 anys. =Marrf Teixidor Coll, 86 anys. =Jnoquim Cr~isfbfol
Isern, 56 anys. = llor en^ Sagarra Espias, 75
anys. = Maria Puig Balles~e;.,78 anys. =Jaume Pujol Palomeras, set mesos. = N . Pascual
Deusedas, un mes.

-
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GARATGE PARC
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PUPILLATGE
G a s o l i n a ,

D'AUTOMOBILS

P e t r o l i ,

SERVEI

Grasses,

etc.

PERMANENT

S a l ó de S a n t J o a n , 2 i 4 - T e l e f o n 5 0 . 5 6 9

I

B A R C E L O N A
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PELO Y VELLO
Extirpación radical por la electricidad
GARANTÍA ABSOLUTA DE Q U E JAMAS
B

Matilde Cabrero
Anselmo C l a v é 28, I , Chaflán
o
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REAPARECE

C o n s u l t a de i n f o r m a c i ó n g r a t u i t a ,
S e admiten a l u m n a s

g§
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-: T I N T O R E R Í A

E.

:-

M O N T H O I G

•: Rentáis en sec :Encárrecs 1 dols a lea 6 hores d'entrega
-: Plisats a máquina '•Taller: PRIMITIU ARTIGUES
Despatx- AVINOUDA DE LA REPÚBLICA

EBANISTERÍA

EDUARD

DE

VIÑAS

-: MOBLES DE TOTES CLASSES :illlP " %
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Nou propietari: PLACID OLLÉ PARÍS, amo de la
acreditada " FONDA SIMÓN
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•
•

•

•
•

HABITACIONS CON PORTAB L E S , A M B AlGUA CORRENT, I VISTES A LA RAMBLA. CAMBRA DE BANY.
PENSIÓ COMPLERTA DES
DE VUIT PESSETES. SER.-. .; V E I A LA CARTA . v .
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C U Í N A IMMILLORABLE I
PREUS ECONÓMICS, TROM BAREU A LEUROPA ffi
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BOQUERIA, 12 (Tocant a la Rambla)

•

•
•

B

A

R

C

E

L

0

N

A

•
ot>

•

<§> oto <§> <%> oto <§> <§> o%> *t? oto <§> <$ <$> <§> <$ oto oto oto 0*0 o$> <go <%> <§> <§> <§> oto oto oto oto otooto
<§>
oto <§>
oto

