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litat de lo qlle passa, salvant sempre excepcions
honroses, rccau en la desorientacib de les classes
que poseeixen la direccib, encara que sigui a pre-

-DE LA TERRA

LA QUEST16 DE LES
ESCOLES PÚBLIQUES

cari.

Nosaltres
no'ns exoliauem
.
. . com no s'ha ates a la
qÜes:iS de dotar dcEscoles a Torroella; es que per
nosaltres, com per tota la gent que esperitualment
16 solvencia, el problema escolar es fonament de
tota la vida social, i s'ha de resoldre costi lo que
costi.
Com volen que'ls nois aprofitin en els seus estudis, si no senten aquella veneració, aquell amor que
]'Escola dell inspirar? Com volen que sentin aquest
afecte per I'escola, si aquesta no'ls hi ofereix més
que inconloditats? Com volen que'ls nostres professors pírblics, dels que Torroella se'n deu sentir
orgullosa I,cr el seu zel i per la seva in!el.ligencia,
puguin obrar amb amplitut, i amb mis eficacia, si
estjn manc;lts de la protecci6 de les Autoritats 10cals, que ignorant la seva responsabilitat, els abandonen i els I l i neguen.els medis indispensabres?
¡Quin trist concepte haurán forniat de nosaltres
tots quants llagin vist liestat de les nostres escoles!
¡Quin trist concepte haurem de formular nosaltres
de nosaltres mateixos, si no poseln un remi¡ rápid
i efjcaq, an \s., ,rials qrlecns veneri a sobre!
la nllli 1 1 ; ~prou. EI poble de Torioella es honrat
i conscien!; ell cansat de lluites politiques estérils,
vol ipi~~re
tlc realitats, no de promeses, i vol que
aquestes rci~iitatssatisfacin eis seus possibles i les
necessitats.
EI poble de Torroella honrat i conscient, vol .ser
.
constructi~t;el poble de Torroella s a b r i exigir, si
es precis, pcrque el poble de Torroella es un poble
digne.
El poble de Torroella sab inspirar-se en una
gran corrent d'amor. Amor per aquesta vila, que la,
vol rica i ~noderna.Alnoran el concepte que vol
se tingui de si mateix. Amor a I'ensenyanqa i a 'la
cultura, bast: primafia de civiltati vida forta. *hoi.
an els infarlts que vol que siguinholnes -útils, que
se vegill tractats com 'se mereiren els fills de
les seves entranyes.
Amb seny i prudencia que'ls nostres administradors vagin a la resolu¿i6 del problema de les EScoles Públiques. Sino bri; +es dels 'nois i noi&;
-~

Sentim al escriure aquestes ratlles, I1acumulacib
d'una serie de diversos sentiments, trasumpte de tots
aquells que parlen a la consciencia i que floreixen
als llavis dels tots els torroellencs que fan honor
an el nom que porten.
Son aquestos Xntiments d'indignacib i de verganya alhora; d'indignacib devant de I'abandb dels
interessos coinunals de la cosa pública per part de
les persones que administren el nostre municipi,
que des de fa .temps venen demostrant un gran
oblit, una culpable deixadesa i un descuid imperdonable. De vergonya, al Pensar que sobre nosal-.
tres pesa I'estigma oprobiós de la nianca de civisme, de I'incultura i de I'indiferencia.
Vergonya devem sentir tots al veure qlle tot un
poble consent en tenir unes Escoles Públiques, en
un estat indescriptible; brutes, miserables, ruinoses,
sense condicions de cap mena, sense la llum i la
ventilaci6 precises, sense un lloc d'esbarjo per a 'Is
nostres fills. Unes Escoles on aquests s'agombolen,
viuen apretats i sentelt. un fistic instintiu per aquell
. lloc que tindria que fer les seves delicies. VergonYa Per un poble que Pertnet que'lsseus fills siguin
tractats amb aital abús; vergonya per un poble que
no sab exigir dels seus representants, d'aquells homes que ha elegit, el cumpliment del deure més
elemental de correspondencia, d'atendre a que tots
els ciutadans-i mis encara els intants-puguin
viure d'una manera adequada i digne del home i
del ciutadá.
,. .
Avui que'l problema de 14ensenyanpa,es el que
preocupa fondament an els homes més eminents;
avui que tots els organismes que
tenen consciencia
. .
de la seva missia, se proposen com a obligacid primordial el millorar en lo possible lescondicions en
i procuren dotar les Esque ''ensenyanca es
coles de totes les ventatges higiiniques i de comoditat, i faciliten an els professors lots els medis
adequats i son millor procedir, el. fet que succeeix
5'Toiidelia denioitia un gran'retrassament, que de
Be; col.lectiu,'serb un'indici 'faai'que'lis faria sos- $no f o t s . el$. .vilatans.
- ,
- tiriar&i qu'e" fer vaid;t' els
'la &j6sibl&re&mpbib' del
-.
f;b;itre",b;biei P , ~
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NOUCENTISME
Alguns lectors ja han sospifaf que nosalfres
aniivem a consfifuirun nou parfif; es més; com
\
que no estimem el renec i creiem amb la jo ven fuf i la ciencia moderníssimes en el valor relligiós, aquesf parfif diuen que es de drefa; i encara molt més; com que veiem i confessem Peficacia del Crisfianiime en Pacció social, se'ns
ha fifilaf de carlistes.
Alabat sia Deu. Hi ha molfes gents que prenen el rabe per les fulles i confonen el sol amb
un pB de munició. Son els que creuen que fot
bon cafalanisfa ha de porfar barrefina, que fot
conseqüent republicá ha de fumar calinquenyos i fot caracferifzafmodemisfa ha de portar
els cabells llarcs.
Nosalfres,perb, com haurd observaf la persona reffexivs que sab de bona tinfa que no tot
10 del mon es auserda i que la ment de la jovenfufsana i esfudiosa d'avui no s'ha de midar
amb la ronyosa migacana de les opinions i
ideologia dels xarucs de la polífica espanyola;
mds que un parfif-republica' o mon2rquic -o
una parfida, de bandolers o de fresi110 o una
penya d'eminencies, hombres-cumbres que diríem, de caf2, formem una escola. Una escola
constructiva. Que vol dir: un agrupament d'homes que fenen /es seves orientacions, els seus
amors, les seves docfrines, dins 10 que anomenarem pomposamenf Noucenfisme.
Noucenfisme que significa, amor a les grans
fradicions de PHumanifaf o sia a la sólida civi/isaciÓ que's va desenrotllanf en /,Historia; reconeixemenf profunde del valor rellipiós per a
/'individuu i la sociefaf;predilecció per la sociologia davanf la polifica; preferencia marcada de /'educació davanf l'il'lusfració i culfura
infel'/ecfuak aaborrimenf al democrafisrne que
s'afreveix a imposar el gusf arfisfic del poble
baix i inculfe i que prefé donar tanta forca al
vol d'une escura-xemeneies com al den Menendez Pelayo' exalsamenf de l'Auforifaf per sobre '( xorc individualisme:..
Noucentisme que significa amor al clasicisme
i sereniiaf en els procedimenfs, mesura, ordre,
concert, abolició de fofes les cursileries i beneiteries del Vuifcenfs,o sia romanficisme,garro-

fades als confraris, ridicula independencia de
la Rab, que per discorre scenfrega a I'absurde
de separar-se de la primera norma del ben-pensar, de l'auforifaf Divina, creensa en Peficacia
de l'illusfració sola, illusfració que ha produit
tants criminals llefrafsi pobles fanf degradafs
com els pobles d'Egipfe i Roma ...
houcenfisme que'ns ha de permefre ajunfar a
fots els homes de bona volunfaf,sens demanar10s-hi llur chdula polífica, en un cercle d amics
de /'honradesa, de Pafició a Pesfudi, de Ja modernifaf,per a frebaJJar per al progrés de nos fra vila, tant escualida en qüestions d'ideals i
projecfes de melloramenf moral i maferial, que
no sembla sinó una cendrosa dintre l'esplendidesa del Resorgim?nt Cafalá.
Molt findria que enraonar i discbrrer seguint
e/ fil que soc agafaí. Avui, que s'aconfenfi e1
llegidor amb aquest esboc del nostre Noucenfisme, que anirem fonamentant i esplicanf en
articles successius.
/ ara, /ecfor, si ets esquerrd -aixÓ de dretes
i esquerres ens recorda que som encara en
femps en que 'Is homes es dividien en moros i
crisfians- no f'es veris per l'esperif crisfiá que
campeja en ma filosofia. Llegeix el prblec a
/'obra famosa, potser a la mellor obra en prosa de I'acfual renaixement literari cafala' "Marines i boscatges", i veurás que l esperit crisfia'
no es cap vergonya per a un home que's preocupa d'assumpfes inte/'lecfuals.Llegeix... perd
es inrifil que ' f recomani cap lectura si f'assusfessis per aital mofiu. Avui la Ciencia ...
Prou. He promés no filosofar gaire avui,
LUCIA NUS

EL GOVERN
I- C A T A L U N Y A

-.

-,

Portats d'un estricte sentit de imparcialitat con-,
siderem empr6 imprescindible el dedicar uns comentaris al banquet del .Tibidabo, celebrat pels elements del regionalisme catali amb les forces econ6miques baicelonines i dedicat als parlamentaris.
catalans que donaren a la .Lliga. Regionalista2.unq
., ,.
,,!!!;
serie de conferencies, que han sigut publicades en
un llibre sots el titol de -El pensament catalá i el
;-I,:

conflicte europeul~,en els seus diversos aspectes
econb mics.
Aquestes Conferencies que foren causa del acte
del Tibidabo, constitueixen un dels fets més notables d'aquest últim temps del moviment de CataPROA'IMADAMENT fara' una setmana,
lunya, marquen en la vida del mateix una fita imquc'l dignissim senyor Recfor de /. Uniportantissima, per el valor iptrinsec qze presenten versitat de i3arcelona Dr. Carulla, va venir a
i alhora per ser un punt fon?mental en la orienta- Torroella arrrb l'lnspecfor de la Provincia de
ci6 i desvelopanlent de la nostra ascenci6 política. Girona senjPorIbarz, per a veure /.esfaf de les
A son degut temps dtrdiczré~n el comentari que's, Escoles pÚl~liques.
mereixen actes tant trascendentals.
Com cs ntrfural e1 Dr. Carulla va indignar-se
forfamerrt,
L-rcienfinconcebible la desidia de/
El banquet del T~bidabo,fou com tots els moAjunrarncnt
devanf de la frascendencia de PESments del regior~alisine, un ~ n o ~ n e nd'afirrllaci6
t
més que de plotesta; afir~l~acib
devant de la desi- cola publico. El Dr, Carulla deu creure fambé
dia, de la mezquinesa, de la inconsciendia del go- que per resoldre aquesfa qiiesfió, es infanfilalvern Dato que per dissort nostre presideix els des- l e p r 18 frisfil sifuació económica, perque si no
tins de la trista Espartya.
hi ha diner.\ sc'n busquen, pro no deixen de
En el banquet del Tibidabo se renová la llista consrruir-.$c. Ics Escoles.
No sahor~si els nosfres represenfanfs varen
de solucions presentades per la Mancomunitat al
excusar-.$c.
rccordanf els freballs preliminars
esclatar ei co~iflicteeuropeu: bons a I'exportacid,
rea/irzar.q
Is/
fen~ps,ensenyanf-li els planos i
zones franques, crédit, industries de nova planta.
S'acusa al govern d'inepte; an aquest govern els comptc.s p s f a f s en aquesf concepte, en deque havia enganyat a Catalunya, prometent-li re- rnosrracici i / ( - / zel d'algún dels nosfres concesoldre a les seves necessitats i les de tota Espanya; llers.
diguent a la representaci6 cstalana que mantindria
obertes les Corts si api ovaven els pressupostos,
E m 1 un dia, que volíem carregar.nos de
tancant les Corts deixant totes les qiicstions ecorad, i aleshores firar pel dref, si ho
nori~iql~es
sense soluc/ó; mantinguent la seva pas- crhjem pcrrilrcnf.
sivitat amb les Corts tancades.
Ara recordem a ~ perque
d
femem que si conTol Catalunya lla sentit I'agravi; els partits poli- finúa la nosfra passivifaf devanf de 10 que patics han viblat, i junt amb les forces económiques, ssa, un dia s'akarin irades les pedres dels cahan Ilensat lrna acusació formidable al Golrern, que rrers.
de tenir solvencia hag~reraabandonat el lloc que
ocvpa. Catalunya, deia En Canlb6, no vol forniar
h'Ti.'E poc onejarard en el local del "Afepart, no vol ser responsable, en I'enterrament de
I I C I ~Jlonfgri", la gloriosa bandera caEspanya. I per ac;6 Catalunya ha parlat.
talana.
EI Govern ha enganyat a Catalunya; ell s'ha j u Ser2 rilolirl dc joia per fots els cors aimanfs
gat el pervindre d'Espanya. Arnparat amb la capa
de
les cost..\ CIC la ferra, aquesfa bella manifesde la neutralitat, s'ha cregut invulnerable; no ha
sabut veure que els e'squitxos de la guerra arriben facio dc p~//t.ia;el veure com en amples plecs
fins a nosaltres, penetren fins a les entranyes de la saluda al I *iananf, que li dirigeix els millors .
nostra terra. Amb la seva passivitat, amb la seva somriurc.5 r/c 1 ' Snirna.
Tots c1.s / ) O I I S forroellencs, com perfanyenfs
inconsciencia, anib I'esquifirnent del aire que 'I vola
la
grsn filmilia cafalana, la volen veure ben
ta, ha condemnat a mort a Espanya, si es que a
I'hora de la liquidaci6 del actual estat de coses, forta i rriomfc7nf,cobrice/ant els cors pafriofes.
han de sacrificar-se als pobles estancat's i febles.
Catalunya que com cap altre regió, sent la neceOUES T pobre escura xameneies que dassitat d'una política cristallina i nova; que té penrrcl;~rnenfha visifat nostra vila, es fof
sament propi, perque fé una personalitat ben defiun confc d ' infants. Negre, bruf, espellifaf, de
nida, ha dit per boca dels seus representants més
cara csfiwnj-ai esguard tenebrós, es falmenf e/
autoritzats que condemnava als governants i que Papullcgc~~dari
d' hisfories i rondalles, i' Ogre
sentint desiljos de una existencia vigorosa, demaferofge qrlc ' s menja '1s nens dolenfs en la
.nava.el cumpliment de les seves aspiracions.
seva mansió dels boscos selvafges.
No ha sigut escoltada. Caigui sobre el Govern
L ' ecoisfa ha visf com paraba immediafala responsabilitat de lo que passi.
menf la rclequería d ' una criafura, al mosfrarli la seva mare / ' escura-xameneies que pas. . ... . .
H ~ D M - ~
saba. L ' ecoisfa ha vist fambé com e1 segruien
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estols de m a i n a d a , a prudenf disfancia i en acfituf g e n s franquiJifiadora, mentres e l bailel
q u e 'Is c o m a n a v a deia cloguent el puny:
-Coi, deixeu q u e s ' acosli!
Trista condició la d ' a q u e s t home, e r r a n t
s e m p r e d e n poble e n poble, f o t sol, rebufja f del
fracfe de g e n s , solitul p a o r o s a , f r o b a n t n o m é s
al s e u p a s , cares c u r i o s e s i burletes, s e n s e
senfir m a i aprop les rialles ingénues de la main a d a , n i fruir el goig inefable d' u n a caricia
feta per u n e s m a n e f e s de nin:..
Vef-aquí c o m la f a s c a d' a q u e s t p o b r a escura-xameneies, negre, bruf, espellifat, d e c a r a
ferésfega i e s g u a r d fenebrós, n o es sols d ' esc u r a r xameneies; té f a m b é la m i s s i ó d ' espantar a l e s criatures..

.
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PARA LOS SECANOS

A la vista de terrenos virgenes, huérfanos de tod o cultivo, especialmenle en las zonas secas y poc0
favorecidas de las Iluvias, es cuando rnás se lamenta que no sean explotados con plantas tan rústicas y productivas como las chcteas mejoradas,
que en las indicadas tierras podrian rendir forrajes
en abundancia para 10s ganados, o en Último término cantidades itnportantes de materia verde para
abonar la viiia o 10s frutales.
Se adaptan 10s cactus o tunas a todos los terrenos, mientras no sean húmedos en exceso, con lo
que podrian cubrirse de vegetación vastas extensiones hoy del Iodo irnproductivas, que pasarian a
convertirse en c e n l ~ o sde importancia ganadera, ya
que las grasientas palas de las opuntias constituyen
un suculento alimerito para Ioda clase de ganado;
a más, la produccibn de estos vegetales es tan considerable, aúti en las tierras mas secas e ingratas,
que hace se les considere como la forrajera ideal de
10s secanos.
Resisten 10s cactus 10s climas más secos y extremados y adáptanse en las m i s variadas tierras. De
sus especiales condiciones de resistencia y rusticidad son buena prueba las vastas extensiones del
desierto africano y de América, donde s610 la opuntia domina y es el Único vegetal que en estos sitios
d á a 10s rebaños el alimento y el agua que necesitan.
El sentido utilitario y práctico del pueblo norteamericano hizo descubrir en 10s cactus un elemento importante d e riqueza. EI genio del mag0 de 10s
vegetales, el hibridador Burbank a quien di6 a conocer la revista agrícola aEl Cultivador Modernom

-de Barcelona, introduciendo en Espaíía las semillas, mejorándolas por seleccibn y con hit-iridaciones, traniforln6 algunas variedades en otras d e
lnucho m i s valor, Inis nutritivas y sin espinas.
Rzducidas y sttaviz3das por el arte p sentido d e
observaci6n, la naturaleza -salvaje de 10s cactus
acrecent6 en cllos su fgerza vegetativa, liber6 s u s
hojas de la mayor parte de sus apéndices espinosos e hizolos m i s productivos y civilizados, por
decirlo asil estos hijos del desierto, elev6 su condici6n basta hzsta ponerles al nivel de 10s vegetales
industriales creadores de riqueza y bienestar.
El génesis dtl encurnbralnietito del c a c t ~ ~toma
s
estado, pririlero como planta para 10s lugares y
tierras m i s desheredadas, ascendiendo luego para
ocupar lnzj6res sitioj y en fin, para pasar a las tierras de riego y ser sol~ietidosa todos 10; cuidados
del cultivo, de 10s abonos y del riego; en estascond~cionesllega a rendir tnasas tan importantes d e
forraje, qlre sobrepasan a cuanlo se seiiala para las
mejores plantas y a todo 10 que puede la ilnaginacibn concebir.
Apesar dd 10s liechos repefidos y probaclos del
valor de 10s cactus, la duda y el escepticis~iiohan
llegado a negar las condiciones de estos vegetas,
solo por el hecho de que algunas variedades que
Burbank señala cotno inermes, no lo erau en absoluto o por que no alcanz~bansiellipre las enormes
producciones que se asignaban; sili tener en cutnta
que la carencia de espinas varia según las variedades y que 10s rendimientos,'conio en todos 10s vegetales se sl~bordi~ian
a la benignidad del clima, a
las aguas, a las tierras, a 10s abonos y al cultivo.
Adaptados en s11lugar apropiado i al i n f l ~ ~ j do e
factores favorables, es injusto negar :el papel que
pueden representar 10s cactus en la riqueza agrico- ,
la y ganadera de muchos paises, que sin ellos la .
tienen rnuy ~iienguada.
Confirman estas apreciaciones lo que acerca 10s
cactus hace constar la prensa americana.Ultirnamente urla revista de Wdsliington, daba cuenta del concepto qne li~ereciaa 10s expertos del Departaotento de Agricultura de 10s Estados Unidos, quienes
estilnan 10s productos de 10s cactus, en 10s años
m i s malos, entre 23 y 25 toneladas por acre, equivalentes de 64 a 178 toneladas por hectirea.
<<EIFenix. de Montevid~o, comentando estos
datos, aííade qae el forraje producido por 10s cactus lo corne con mlrcho [gusto el ganado y hace
adelnás constar que 10s stpos de cactus obtenidos
por Burbank, se prestan, por la abundancia de las
frutas, a ser utilizados económicamente por la destileria.
Planta resistente a las, inclemencias, muy rústica,
creciendo en cualquier terreno, salvo 10s muy hh~nedos,como hemos dicho.anteriorrnente, cubriend o asimismo las calvas más infecundas, que lleva
la producci6n a las tierras m i s abérrimas, tales
son 10s vegetales que ~ u r t j a n kha obtenido. Según

.el periódico señalado el opuntia inermes o cactus
Burbank, hállase muy cultivado en el Sur de la
República Argentina y cada dia son ~nayores las
extensiones a 61 dedicadas,
Los modestos ensayos de su cultivo hechos en
'España estos ííltimos tiempos, aconsejan también
consagrarle mayor atencibn.
Bien lo merece planta tan rdstica y sobria, que
.arraiga vigorosa en las grietas de 10s riscos y en
las mas desnudas y áridas tierras, como produce
forraje abundante de conservacidn casi indefinida,
.en Iss condiciones que ofrece para dar aún en pleno invierno pasto tierno y fresco, tan inapreciable
para la produccibn de la leche y para el engorde de
10s terneros.
E~xtendiendoy cuidando, como merecen estos
.vejetales, muchas de nuestras zonas poc0 favorecidas por la naturaleza, seguramente hallarian me.dies para aumentar en proporci6n notable las-pro.ducciones y, su riqueza. Poco habria de costar el
-ensayo, que consideramos conveniente lleven a ca;bo 10s agricultores.
R. DE MAS SOLANES.

E L CONCURS DE HISTORIA

- - -

DE CATALUNYA

7

LLIBRES

.

Hem rebut la Memoria de la gesti6 'de la Junta
Local clc Protecció a I'infantesa i Repressió de la
Alendicitat de La Bisbal, en la que's demostra I'activitat clcsplegada per dita Junta 'i . en especial pel
secretari senyor Carreras i ~ a d r b s .
.Aisis Iarnbé el drama <~Impremeditacid~,
d'En
Suriñacl~Badell, publicacib de la colecció alectura Popillar,.
.El vi~li~rn
dels Jocs Florals d e La Escala, del prop
passat :~riy,on poden gustar-se les notables composicions premiades, el disclrrs del President-Mantenidor I',n Ambrbs Carribn i el del Secretari Eb
Francesc Serrats, actiu organitzador d'aquest Certamen.

-

NOTICIES
Gonclccorac16.-L'ilustre patrici Sr. Comte
de Torroclla de Montgri, Marqués de Robert, ha
sigut co~liiecurat amb la gran creu de I'ordre de
Carles 111.

.

Hem arribat ja al temps anunciat per a la celebracid del &Concursde Historia de Catalunya. entre nois.
Podem prefixar, per a satisfacci6 de tots, que 'I
nostre ~Concursvserá un ésit falaguer, tenint en
compte el número dels inscrits, els premis oferts i
I'organitzaci6 del mateix.
El Concurs tindrá dues parts: I'una consistirá en
els exámens dels nois inscrits devant del Tribunal
Calificador, format pels senyors Massb i Torrents,
president, Carreras, Viñas i Capellá, vocals i
Camps i Arboix, secretari. Probablement tindrá
lloc en la sala de lectura del Ateneu Montgrí; el dia
fixat pels exámens será el 1 de Setembre, com se
avisará oportunament.
La segona part consistiri en la repartició de
Premis, a qual efecte i segurament el dissapte o
diumenge següent als exámens se celebrará una
festa, baix un programa seleclissim, que publicarem prbximament, junt amb la ilista complerta dels
Premis, que an e h ja publicats se n'hi han d'afegir
molts aliris importi"tissims.

P r e n r i a d e s . - E n els exámens de final de curs,
del Col.lcgi de I'Inmaculada de La Bisbal, que respon a f<)lcsles exigencies modernes, han sigut prenliades 1)cl seu aprofitament les joliues senyoretes
hlaria Mr~rtra,Concepció i Maria Salellas, Josefina
hlaruny i Morltserrat Vives.
,i\ totcs clles la nostra feiicitaci6 i encoratjament.
Esct1rs16.-La
passada setnlana realitzaren
una esc11rsi6 a Expuries, I'Arcalde de Matar6
senyor Ar;~iib,els concejals d'aquella ciutat senyors
Fargas, Novellas i Pruna i el contratista senyor
Soladó, junt amb els regidors gironins senyors
hlartorell i Regás i els empleats del Ajuntament de
Girona senyors Dalmau, Balari i Sendra. Foren
acompa~iyatsper D. Lluis de Llobet, també regidor
gironi i per nostre company senyor Camps i Arboix.
Visitaren detalladament les excavacions d'Empuries i admiraren la bellesa i n c o ~ n ~ a r a bdcaquele
lla badi;! de Roses i d'aquella plana exuberant.
El Restaurant avilla Teresitan del Gambo de La
Escala, scrvi el dinar amb !'esplendidesa i esmerci
per ell acostumats. Aprofileni l'ocasi6 per a elogiar
áqyell lloc que vindrá
. . , . . a augmentar les comoditats
de la visita a Empuries. .
:.
.-.. ,. . ..
IjesprCs el popular
. . ..
fotegraf
=.. i,> .-, ... senyor
..Esquirol
.
.
-tre:,&é fdtograf&s.d& ~xcurstonistes,que prom'iteren
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guardar un afectuhs record del nostre Ernpordá i
dels seus encants.
E s t i u e j a n t s . - H a n arribat per a passar la temporada d'istiu: Vda. de Majó amb son fill Carles,
Carolina Massanet, Mercé Puig, familia de Quin-tana, Rambn .Mascort, Aifons Mercader, Vda. de
Camps i fill, Joan Eugeni Sala, Lluis Ardura i senyora, Trótola de Lorenzo i candelaria Palau, Lluís
d e Llobet i familia, Paquita i Josep Comas, Robert
d e Robert i Joan Miquel.
'

S'A R R E M D A

la casa de la senyora Vda. de Gumá,
situada en la Plaqa de les Mesures. Dirigir-se a la
senyora propietaria. ,

R e l l i g i o s e s . - EI dia 11 se celebra en I'orat!ri de les Relligioses del Col'legi del Sagrat Cor,
llna solemne funci6 dedicada al Nen Jesús de Praga. Hi predica amb eloqiiencia i zel apostólic nostre particular amic el Rvnt. Joan Llorens, pvre.
E l s M o n t g r i n s . - Tenen escriturades pel
present mes d'Agost, les seguents festes majors:
S3nt Feliu de Boada, dies 1 i 2; Pals, 4 i 5; Sabadell, 6, 7 i 8; Castelló de Ampuries, 10, 11 i 12;
Rosas, 14, 15, 16.i 17; Pont Majó de Girona,' 22;
Torroella, 25, 26, 27 i 28; Bellcaire 29 i 30. .

Visita.- El dia 23 arrivá a nostra vila el Rector de la Universitat, Dr. Carulla acompanyat del
i.nspector de primera ensenyanca Sr. Ibarz, per visitar les escoles públiques, siguent rebuts per I'arcalde accidental, i la Junta local d'instruccib pÚ-blica.
El resultat d'aquesta visita fou el clausurament
de les escolesa causa del intolerable estat de . l e s
mateixes, de'tot lo qual ja'n parlem llargament en.
altre lloc d'aquest número.

Bandera G a t a 1 a n a . - Desitjant que la ban-dera bandera barrada onegi a Torroella, s'ha oberturla suscripció popular per regalar-la al Ateneu,
realitz~ntamb tal motiu una festa patribtica en !a
que 's donar6 una selectissi~na audició de sardanes, de tor lo qual ja avenqarém lnes detalls en el
proper número.
La primera llista de donants, la publicaré~il en
el número vinent.

EE \EN 8tBB CAS8

en esta, immillora be i
en condicions ventatjoses. Passeig del Marqués de
Robert. Donarán ra6 an aquesta Adn~inistracib.

F a l s rumor.- Com sigui que d'uns qnants
dies an aquesta part, ve propagant-se amb insistencia un rumor, que fereix greument I'l~onorabiB a r a l l e s . - Dos vagamon-ds que anaven de litat dels respectables masovers del mas .La Pagepoble en poble, demanant almoina, es barallaren s a ~ ens
, creiem obligats a fer pli"olica la veritat perper fútils noliu us, el dia 16 del prop-passat, Ilui- que tothom la sápiga.
tant ardidament a cops de pedra, resllltant de la
La noticia d'en~barc,no es pas certa. Ln ocorrebatalla amb no despreciables cont!rsions n~iltues.
gut es que el nego2iant de Cruil!es Illiq~~elViñals
L'epileg tingué lloc en el Cuartel de la G. C. aont
propietari de la vacada, que en e¡ susdit mas, cuiforen portats els contrincants.
dava el masover Sr. Figarola, mi~jantsant certs
N a i x e m e n t . - Nostre estimat amic el cone- pactes, cregui convenient retirar-la; i delega pergut compositor de sardanes Joaquin~ Vallespi, ha que ho verifiqués, an el Seriyor Joan 7 nu:er no
la seva llar anlb el naixement d'una com a Secretari del lufje, si116 con1 a apoderat que
vist a~~merlrar
es legalmeili, del nomenat negociant Senyor Viiials.
xamosa nena. Nostra enhorabona.
aix6 es lo Únic que va verificar-se sense cap
nles incident, i en curnplirnent tant sols, de 10 esll
tipulat en un contracte.
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Vo1co.-El dia de la festa del barri de Estartit
volca el chmret del veterinari de Verges, ocupat
per aquest i nostre amic en Martí Vert. Segons
diuhen el v,olco fou degut a que un altre carrualje,
que portava una excesiva velocitat, topi amb ells
tirant-10s abaix d'un terraplé i Ilentsant-10s a gran
distancia.
Els dos reberen greus contusions finguent que
ésser traslladats a Torroella en altres carruatjes,
doncs el charret queda esmicolat.
Sentim vivament I'incident i desitgem una rápida curacid a nostres amics.

DE VERGES
De m o r a l i t a t pública.-Les
persones aimants de la decencia i moralitat públiques, se
'queixen molt justament de la negligencia vergo,ayosa de les autoritats en reprimir la frescura de
.certa gent qui, a ple dia, 's banyen en el lloc més
públic del riu, com es a baix mateix del pont, ben
.despullats de tota vestidura com despullats en absolut del més rudimentari sentit de vergonya i decencia. Cada any, del nostre 'record, s'havia previl~gutper l'autoritat la prohibici6 baix cástic, de
banyar-se en llocs públics. Perqué aquest any se
han descuidat de recordar aital prohibici6? Es que
.ara ja no vigeixen ni les regles de moralilat?

del novell sacerdot i els seus padrins de Missa
Nova en Josep Vilá i Codina i na Carme Elena Arnau i Vilallir.
A m b aiti~l motiu, visitaren nostra poblaci6 els
nostres cornpanys de ploma Mossén Antoni Doltra
i en Lluis ti. PIB
Als nostres amics el Rvnt. Lluis i 'son germá
h\ossén Narcís, sos pares i padrins, nostra sincera
felicitacib.
Pr0mctfatge.-Ha sigut demanada la ma de
la virtuosa senyoreta Francisca Borrell, de I'acreditada sastreria Vda. Borrell, de Palafrugell, pel
rlosrre belivolgut amic ]osep Albert, la familia del
qual resliicix en aquesta vila.
Sostra sencera enhorabona.

Alarma.-El
diumenge dia 18 a mitja tarda,
Nou )~~fje.-Per defuncib del dignlssim far'corregué I'alar ma (que sortosament fou infundada)
,de que havia caigut una criatura al dipbsit de la rnaceutic 1). Joan Ros, que venia siguent-ho de
font pública, que, per reprobable descuit de lesau- liarc Ienips, quedá vacant'en llostre poble aquest
toritals, fa temps que permaneix obert amb greu cárrec.
perill de la salut del veinat. Com no se sabia donar
D'entrc els lnolts vergelitants que sol-licitaren
ra6 de quina sigues la criatura caiguda, totes les ocupar-lo, lla sigut elegit nostre particular amic
.dones corrien esverades buscant d'aqui d'allá a llur D. El~ric'l';~uler,al qui amb aital motiu doné~n !a
mainada i aleshores que 'ns ferem cárrec del fet enhorabolla desitjant-li bon acert.
tristissim de que la lilajoria de les dones de Verges
ignoraved aon passen les tardes del diunienge els
ba Eesfa del Roser.-La part musical dels
seus tendres fillets. Pensin els pares que si alguya festeigs cllle amb motiu de dita festa cel-lebra nosvegada succeeix una desgracia com la que aquell tre poble durant els dies 19 i 20 del futur setemdia se suposava, els Únics responsables son ells, bre, anirh a cárrec an el Centre Canig6, de la reper la seva negligencia en complir com a bons nombradir orquestra a P e p s ~de Figueras, que es la
pares.
única que, per ara, hi ha contractada.
Els nostre-Batlle, fins després d'aquella alarma
Correu rumors de que an el Café Amer hi lla el
no 's degué fer cárrec de lo perill6s que era el te- prophsit de fundar una Societat, i contractar, si es
nir obert aquell dip6sit; per aixó immediatament va posible, ;I la notabi!ísima orquestra .Els Montdisposar que fos tancat amb pany i clau. No hay ,orins* de Torroella.
mol que por bien no venga.
Del I(:rraf a l a terra. - Allisonat per el
M i s s a nova.-El dia 12 d'aquest mes celebrá Cinc on segons sembla vegé en una gel.licola les
a la vila de Verges la primera missa, el nostre ben- proves cl'l~nnou paracaigudes, un noi del poble,
volgut i col-laborador nostre, Mossén Narcis Sa- quin I ~ O I I sentim
I
no recordar, pujá damunt la baguer i V~lá,fill de dita vila.
rana del terrat de casa seva i ,va repetir-les amb
Fou dirigit el cant per I'organista de La Bisbal, éxit fent 1's d'un paraigües.
Mossén Rambn God6 i Mossen Joan Perramón, viSense causar-se cap dany ni desperfeccionar tan
cari de Palafrugell i executat per la Capella de La senzill aparell, baixi magestuosament molt content
Bisbal. Feu les alabances de Sacerdoci des de la fins a terra.
sagrada trona amb extraordinaria eloqiiencia el
El proposSrn per una recompensa.
Rvn!. Carles Vidal, qui demostri magistralment
que el Sacerdot era el Carni, la Veritat i la Vida.
L'altar estava bellament adornat.
Era assistit el missa-cantant pel M. I. S. Canon- ULLA
ge Iglesias, que feia de caper de Mossén Mosquera
Posta Major.-Com.cap any fou lluida la fesqui exercia de Diaca i de son germá I'il'lustrat seta
d'aq~~cst
joliu poble; aixis ho feia preveure el,
minarista de arc el ona MossCn Narcis Sagu'er, de
programa
de
festes. .
Subdiaca, fent de Mestre de Cerimonies Mossén
Pere Pol.
..
El dia 22 despres de voltar els'carrers ,l!oiipes-.
tra
.Els Montgrins~,anunciant el comeiisament d6
Tenien seient 'd'honor an el Presbiteri, els pares

.

la festa, i ! hagué ofici solemne amb I'assistencia obra aprop dels chors d'homes i nens, mereix elodel Arcalde senyor Junquer i I els regidors senyors gis entusiastes.
os altres confiem molt en el be social que dea@
Payet, Subirana, Puig, Gironés, Vilanova i demés
autoritats. Se canti la #Missa de Nostra Senyora se desprén com també confiem en una notable exe-de Montserrats d'En Sancho Marraco, a corda so- cuci6 dels esmentats chors, pels que nosaltres no.
la, amb acompanyament d'orga i a dos veus; la no- pcdem tenir més que paraules de Iloan~a,esperant.
table tenor senyor Suñé i la del bariton senyor un dia poguer-10s presentar com un motiu de fort:
Garganta, que poseeix una hermosa veu, garantia orgull per la nostra comarca.
Els nostres aplaudiments, sincers i fervorosos,
de ven turoses esperances.
pel
senyor Carb6, pels chors i per tot el joli~r po-.
LCuExposici6Escolar. organitzada pel p'rofessor
En Eliseu Carb6, mereix un calur6s elogi, que pro- ble d6U11á,que sent desvetllar-se la seva ánima a
va la diligencia de dit senyor mestre i I'aprofita- un mon de pau i de claror per ells fins ara desconegu t.
ment del treball i I'aplicaci6 dels alumnes.
Despres a plasa, s'estrená la sardana #La TiVisita.-El segón dia de la festa, el senyor Recplairem original del senyor Carb6, revelaci6 d'un tor de I'Universita't de Barcelona, Doctor Carulla,
respectable temperament musical, inspirat i desin- atnb I'Inspector senyor Ibarz, acompanyats del ar-.
volt. En Ie seva execuci6 sobressurti com sempre, calde, la Junta Local d'Instrucci6 i el propietari
fent les delicies de la plasa, I'incomparable tiple senyor Llobet, visiti I' eExposici6 Escolar, fent
dels ~Montgrins. En Victor Bou.
elogis del treball i la diligencia del senyor Mestre..
Els dies 22 i 23 en el concert de la tada, a més
de l'orquestra, qual elogi hem fet tantes vegades,
hi prengué part el Chor Infantil, baix la batuta del ESTARTIT
seu fundador senyor Carbb, cantant-bellament les
canqons escolars ((Agrairnent. den Sadurni; ~ H i m - Festa major.-Els dies 26 i 27 se celebra
ne a la Bandera, i .EI Maestron.
corn cada any la festa major d'aquest poble.
Aixis també se distingí el Chor d'homes ~ U n i 6 ~ Un cel plé de claror i una mar blaua, tontribuiamb -Flors de Maig. den Clavi i aL' Empordia ren a hermosejar la diada.
den Morera. El tenor Suñé canti una Aria de la
La cobla -Els Montgrinsm toca niagistralmente,
qarquela *La Tempestadn i també una c a n ~ 6a la com sempre, el nou programa de sardanes, que
Verge durant la processb, demostrant posseir una feien b6 de ballar devant d'aquella naturalesa ingran ductibilitat de veu i un art molt remarcable en comparable.
Es digne d'esment la notable Exposici6 Escolar
el dir, arrencant forts aplaudiments la seva labor.
La process6 se vegé com cap any molt conco- organitzada per nostre dilecte amic En Francisco
rreguda, figurant-hi tot I'Ajuntament, el dignissim Font, que vé demostrant des de fa temps una zelojutge senyor Pont, propietaris i altres personalitats. sa activitat i una orientaci6 pedagógica mereixedoLes sardanes a p l a ~ amolt concorregudes, foren ra dels més sincers elogis.
executades pels ~Montgrinsncom sols ells saben
La extraordinaria gernacib que hi concorregué,
escampant-se per la delitosa platja i fruint dels enfer-ho.
Els balls a I'envelat resultaren molt Iluits, tenint cants de la nit serena.
lloc lcúltim dia, un concurs per a -premiar els vestits
Incendi.-En la nit del 27 al 28, se cali foc a
de més darrera novetat, resultant-ne guanyadores
I'era
de Sta. Agna, on hi havia gran quantitat d e
les senyoretes Gracia Vidal, Maria Busquets i Magarberes, qrre quedaren totalment destruides.
ria lunqué.
Els danys causats foren de consideracib, podent
El dia 23 se repartiren els premis per els treballs
avaluar-se en unes 2.500 ptes. Se suposa que la
presentats en I'Exposici6; sentim no recordar
els
- ..-.
..
causa originari2 fou intencionada.
noms dels premiats.
La festa d'ulli d'enguany, fou com hem dit al
comenpr la més lluida qu&s)ha~celebrat;'tot'aquest
. .
. . ; . , .
moviment
que's
nota
en
el
poble
vehi,
al Imp. de P. Ribas.-- Palafrugell. - TelCfon 362'
.,.... - .es'degut
. -. u . . , . . . .-,
.
*el i a i'activitat.d<!i~&stif
i s e ~ C i i b ~ ' < u a l Represeniant a Torroella :D. Eduard Vinyas, Can= de Sant Agus!I 36.
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