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que vessant rlobles prop6sits labora amb fé i constancia en i11ii1 obra d'interés general. Aquest esperit devant d' aitals exemples, busca amb afany
VICIS COL'LECTIUS una explicaci6 que satisfagui' la :seva petita concepció de la vida j li sembla veure sempre injereVI11
ssos amagats, aspiracions egoistes, que com serEGOISME
pents maligllts cllejen en un fons secret de propóEn la llista dels nostres Vicis col.lectius, 1'egoi.s- sits xorcs i tlc mides bastardejsdes.
L' insult nl desinterés del homeque treballa senme ocupa un lloc de preferencia.
Ell e s alhora-motiu i conseqiiencia, per dir-ho se remuneraci6 directe, amb el sol desig d'intentar
millor causa i efec- .
lina millora col.lecte. Procedeix d' un
tiva , viu constantmaterialisme repugment en-,el cor i en
nant, d' u n sentila boca deis mesment excessiu del
quins, dels egoisI
propi benestar; i e s
tes. A un perque se
per altre part origen
esforqa en ajuntar
del individualsme,
els interessos agride la manca d'especoles per exemple i
rit de caritat i de
vol donar per medi
I
de la X/V vefllada ínfima que c c l c l ~ ~avui
~í~r~
coj.laboració.
de I ' associació una
Sovint l e s defifórn~ulaa les necedia 21 la secció drarnáfica del A 7'ENEU
ciencies dela nostra
sitals de la prodr~cM O N T G R Í ~la~cooperacici
~
rlc Ics
anima, ens donen
ci6 i vol lliurar an el
moments d' esquifiI
aplaudides acfrius sen~'or.c~/cs
I pagés, per medi de
ment, de migradesa,
c a h e s d'estalvi,dels
que ens fan pesar
els beneficis i e I S
inconvenients , que
diuen q u e alguna
ens porten a regacompensecid d e u
I La comedia dran7áfica de J. Jloc.;rld, en
tejar !un apoi i una
trobar quan per a
ofrena a 1' obra coconsegulr el benefici
fres acfes
mú. Sovint instints
públic sacrifica h o
espuris se revolten
res i n ~ e sllores d e
en nostre interior
activilat,d'ent:ls~asalnb iinsentit dedomes.
mini i de mperi;i e s
An el que portat
i el sainef en un acfe, d e j . fifallo/
aleshores quan 1 a
de la sincera fé en
volun tat equ~vocada
un ideal i en un senL A MALETA B E L ONCLE
responent an aquell
tinlent de vida, obliestat, ens presenta
da fins devegades
tot el dip6sit de peels seus propis inteNo dubtem de que e1 públic torro(.llc11c,que
tits designis, de bairessos per a dedifanf aplaudí a la molf nofable ac/l.ln A GNA
xes miserietes, i escar-se a inipulsar
MORERA quan en !a represenfaciti c! ' Amodevenim plens de
una obra de cultura
res 11 amorios freballa per primer(] r'egrada a '
rezels, per I'obra que
Per exemple, que
els altres intenten
Torroella, acudir2 a una vetllada cjrle promet
aixequi el nivell del
dcnar-hi satisfacci6
nostre esperitualisconsfifuir un 2xif arfisfic.
i esdevenim covards
me, i respongui an
el bon nom de Toper a 'I desprendiment dels recursos
rroella i de Cataluque 'ns son propis* i fins secretament maleim an nya, li tirell en cara o van a Contar-ho a les amisels que amb un alt exemple de desinterés, treba- tats, que í~cluellllome busca un afany de popuiarillen amb tot I' ardiment d'una vida jove, amb 1' ac- tat, o anhclii fer-ho servir de plataforma per a u]tivitat d' un entusiasme fervorbs, al objecte d e teriors situacions.
Tot a ~ cs
b obra d'aquest egoisme que no perconseguir alguna utilitat social.
La feblesa d'aquestes constitucions esperituals, met imaginar que hi hagi un cor prou ample, prou
no 'Is hi permet capir 16acci6feconda de la genero- lliberal, prou generbs, que sacrifiqui el benestar d e
sitat, no'ls hi permet concebi: I'altruisme del home, moltes horts per a treballar impulsat per un al-
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truis~ne,amb I'objecte de conseguir una satisfacció
Riure bé. Que ' f penses que desifgem poca
pura, una senzilla millora pública; es que 'Is egois- cosa al desifiar riure bé? Desijgem fenir 1' intes n o coneixen el goig íntim del esperit després fenció del Quixof. El Quixoipof ser /a novefa
d e la realització d'una obra lloable, es que ells no
coneixen les suavisimes inspiracions d'una ánima d ' un boig, per6 d ' un boig que amb sa bojeria
alcanga 10 que no pogueren lograr molts hojove que viu d'amor, que viu de patriotisme.
mes
de peus de plom amb discursos amarafs
Amb aquesta forma no e s possible fer una obra
gran, perque aquell egoisme, aquell afany inmode- de discerniment i sensafesa; desferrar els ilirat de propi benestar, escatima uns céntirns mise- bres de caballeria i encarnar en sa personalirables, priva la col-laboraci6, mata I'obra.
faf f~bulosala verdadera gloria d' Espanya
Els torroellencs tenim algunes coses que estant
Es més, desifgem fenir 1' empenfa de Quien son període constitutiu, es el periode en que 's
xofs,
ser uns ufdpics als. ulls dels fenicis. Ells
f i . m é s dificil la vida, en que 'Is instants que passen tenen una importancia capdal. Entre altres co- riurijn, pero riuran amb suficiencia i compas- .
ses ara anem a intentar restablir la Fira de Sant si&. Ells en la Dulcines, que el Quixof pren per
lsidre i per a s6 precisa 1' esforc, la contribucib de una noble dama, hi veuen una pagesa i r6s més
tots segons els possibles de cada un.
que una pagesa: no hi oviren I' ideal, el noble
Devant d'una obra axis que tants beneficis repor- amor a la Dona o mellor a I ' Hermosura, que
t a r i a tota la vila seran molts els que hi contribuiran perqué saben que després se referan cent ve- amb D.Quixof perseguia o persegueix / ' esgades de lo que donguin, $0 e s hi contrbuiran pen- panyol casfig. Ells de la Ciencia de la vida no
sant Únicament amb 1' egoisme miserable; els altres més en saben aix6: Llunaire igual a llun&fic;
els que no 'Is hi porti cap ventatge directa el res- igual a rnani2lic; igual a ximple.
tabliment de la Fira, potser fins negaran el seu
Per6 nosalfres argüirem sempre: Home de
zpoi i la seva ajuda ...
massa seny semblanf, sino igual, a ximple, peSempre aferrats a la materia, sempre arrocegantnos pel fanc, sempre mirant cap a terra, mai, mai rd a ximple fasfidiós, que ' s pren /a vida en sea m b virior per a alcar els ulls al cel purissim plé rio i a si mafeixmés en serio que a ningú.
d e clarors, per a lliurar el .nostre esperit dels Ili* *!,
gams que I'esclavitzen, per a batre les ales fins a
Perd
no
cregueu,
fenicis,
que aquesf nosfre '
semontar-nos a les esferes d e la llum de la generositat i del ideal!
riure sigui un riure sense entranyes; en CainPONS.
poamor rnafeix: mesfre de Llunaires, cobaira

fauma.

sota la capa de sa rialla amarga, un ideal:
1' Amor.
Nosalfres en tenim de forfs ideals. Que per
riure's de l ' Humanifaf s ' ha d ' habifarper soDe les fenebrosas conspiracions dels
blunuires : RI meu compatriota de la bre d ' e/la. Nosaltres insignificants, no hi esfariem, no més que amb nosfra persona. Per aiLluna En Cprano.
x6
contemplem al món aixecafs darnunf una
Lln comú amic, a qui sinceramenf hem de ca/;ficar de selecfe,per sa posició social i per la columna, que s ' anomena fi/osofía, que esM
mesura de son gesf, Llunaire el/ a sa manera, nodrida d ' Amor a la nostra cultura, de enfuper més que abomini dels Llunaires, us pre- siasme per al progrhs de nostra benamada
població.
gunta va I ' alfre dia:
L UC/AA'US
-I bé, qu8 us proposku- els Llunaires? Que
E El H I[B
us heu figurat?
jo, Lucianus, el més insignificaf, per6 no el
menys pafriofa dels Llunaires, vull confesfar a
la pregunta, a fi de safisfer la natural curiosiQUATRE MOTS
faf, un xic agressiva, dels que pretenen ser anAquestes
ratlles
no
son
per
a presentar a I'arnic
ti-Llunaires.
Puigpey,
com
algún
maliciós
podria
figurar-se. Si
-Qud 'ns hem figuraf ? QuB 'ns proposem? ILamicPuigpey necessités presentaci6,avui
per avui
-Senzi/lamenf: rds. O melior dif, molf. Rifi- per moltes i variades raons, no seria jo 'I més inre. O encare mellor: riure bé.
dicat per a efectuar-la; jo, com ell, he sofert les
Aix6 ho enfendr*~,suau adversari: un rural censures de la gent que abomina de la sinceritat
qualsevol, parla; en Me/la, en Melguiades Alva- que s'escapa espontaniament de la ploma i voldria
que'ls periodistes f8ssern uns escolans d'Amén per
rez, en Maura, parlen bé.
a totes les esttllticies; i aquesta gent forma desgraPofs pregunfar a un aficionaf a fes /lefres:
ciadament un nucli bastant poder& en nostra vi-Qu& 'tproposes?
la. No: nosaltres volem ser sincers, no volem incensar rés més que 'I tnérit i la veritat i no s'han fetes
1 ell fe pof respondre amb jusfesa:
nostres mans per a remenar sens reposar el respall .
-Rds; molf:parlar. Mellor dif: parlar bé.

FOLK - LORE

***

de 16alaban;a, contribuint aixis a perpetuar, sino
tots els vicis, al menys totes les neuleries, tots els

EMPORION
flamenquismes, tot el bagatge d'atraq que d'estorba
I'obra dels que desitgen per nostra vila un nom bon
xic més decorós que '1 de rural en el sentit en que
'Is i1 ónics prenen la paraula.
Escric,doncs, els quatre mots d'introducció per a
posar rnon nom a prop del den Puigpey, en I'obra
silnpática i digna, d'estudiar les costums de nostra
terra; per ajudar-li a portar la creu de les burles i
mofes que haurá de soportar de la gent que trobar6
que aixó de parlar de bruixes, de canqons de mainada, de tradicions, son nimietats propies del que
no te altra cosa a fer i vol distingir-se. Perqué ja estic acostumat als improperis-i també a fastidiar els
neules que me 'Is llencen - i sé que d'aitals nimietats s'han preocupat i 's preocupen homes eminents per sos coneixements i per llur amor patribtic;
sé que en les nimietats del llenguatge i de les canqons del poble hi troba M. Verdagller la principal
inspiracib que 'I convertí en el príncep de nostres
poetes; sé que les nimietats de canGons, llengua,
versos, costums i historia de la terra, despertá i
encarrila el grandi6s moviment catalanesc, que fa
que pugui considerar-se nostra patria, com a la regió més viva de les actuals regions espanyoles.
I creieu que aquestes i altres nimietais, en que
ens ocupem i 'ns anirem ocupant, si Deu ens dona
salut i humor, poden contribuir poderosament al
ressorgiment de Torroella.
Per amor a nostra vila i per amor als mateixos
criticaires-que cap i a la f i son els nostres veinscomencem, amic meu, els estudis sobre nostra Torroella, amb el cap ben alt, amb tot el nom, amb
llegitim orgull, per a estímul dels peresosos i
exemple dels que no tenen prou valor cívic per a
figurar resolts al nostre costat o al nostre devant
en aquesta i altres empreses nobles.
F. VIVER, pvre.
-

na va anar millorant paulatinament. Al arribar a la
convalescencln el seu pare va anar a trobar altra
volta a la apcrsonas de Cadaqués, qui va entregarli u n presscrvatiu perpetu contre les bruixes,
consistint ell una bosseta de tela blanca amb quelcom a dintre. Aquesta bosseta la va portar la nena
llarc temps cosida a la part interior de la cotilla,
a fins que un dia sense saber com, li va desapa
reixer sens iicixar-ne rastre. Els seus pares creuen
firmement qllc les bruixes veient-se combatudes i
impotentes, l i varen arrencar plenes de rabia, la
bosseta prolcctora.
ALTRE CAS
./*
Un altre cas interessant de bruxeria, auténtic, va
ocbrrer trent;l anys endarrera en una casa d'un poble vehi. Al cap de mig hora o tres quarts que 'Is
seus habitalils eren a dormir, tot-d'una una ma invisible els I l i treia d'una batzegada la roba del ]Ut.
La recullien cle terra, tornaven a abrigar-se i al cap
de mitja hom mks, altra volta a terra i aixis fins a
tres vegades cada nit.Al mateix temps sentien a les
golfes u n violcnt terratrémol i totes les portes i finestres cruixlcn fortament. Amb el cor nuat d' espant regiraven cada nit la casa de dalt a baix; a les
golfes trobavc~iels sacs de farina cap 'per avall i
tot lo dern6s carnbiat de lloc, de 10 que deduiren
que tot era obra de bruixots i ho comunicaren al
senyor reclor, qui un dia acompanyat de un escolanet, va bcrloliir tota la casa, acabant desde allavors.
-

S'ha de tlir tres vegades, tenint enceses dugues
candtles bcl~cides.
Beneida Santa Clara,
pegueu una escombrada
all aquesta nuvolada.
Sant Oriol,
Jesús tinc al cor
feu sortir el sol;
Jesús tinc a la boca
Sant Agustí,
Deu me guardi a mi
fe11 aclarí:
i a la casa tota.
Sant Cebriá,
(Tres vegades al anar al llit, i tres vegades més
feli el dia clá,
modificant I'i~ltimarat!la:
Santa Creu,
i a la parr6quia tota )
no 'ns deixeu.
Si Sant Josep vol
CAS DE BRUIXERIA OCORREGUT EN NOSTRA
Fara bon dia,
. VILA 10 ANYS ENRERA
Si Sant Josep vol
far6 bon sol.
Una honrada familia de terrassans, feia Ilarc
Sol, solet,
temps que tenien una nena greument xalalta, havii~a'ma veure, vina'm a veure
vent provat ini~tilment[nultitut de remeis. Un dia
els hi varen dir que la nena estava embruixada i
Sol, solet
els aconcellaren que anessir. a trobar a una <(pervina'm a veure, que tinc fred.
sona. de Cadaqués (una ferrera anomenada Rosalia) qui tenia gran poder contra les influencies maAquets tlnlos ens han sigut facilitats per una
lignes. Personat el pare de la nena a Cadaqués, la
simpática
terrassana de vuitanta anys, genuinament
persona en qüestió, després de consultar un llibre
i de resar gesticulant d'un modo estrany, va certi- torroellenca, qui molt amablement ens ho contá
ficar que efectivament la nena estava embruixada, amb narr:1ci0 sobria i sincera.
i va entregar-li un paperet blanc iligat amb tres
JOAN PUIGPEY.
toms de fil blanc també, amb I'encárrec de que en
arribant a casa seva, sense dir res absolutament a 16 Mar$ 1915.
ningi, ho tirés al pou, sense esbrinar el contingut
ni tocar un sol tom de fil. Aixis va fer-ho i conten
que all6 va exercir tant bona influencia, que la ne-

NOSALTPES
els hem visf passar, enlla la

carrefera a l'hora fanf forroellenca del
cap-fard, dalf de un d ' aquefs veicols bohemis
fanf cl8ssics, verifablellar ambulanf. Eren cinc:
un home esguerrat; una dona desnarida, de cara esblaimada; dugues nen-es d'aspecfe mis erable, malalfig i un bailef sapaf, de nas xafo i esguard alegrement picardiós. Son els que van
en peregrinacio' per pobyes i viles prodiganf a
cambi d'unes monedes, alenades d'alegria; son
els que fan cabrioles, riuen i canfen, dissimulanf el seu dolor sota els oripells descolorifs.
Nosalfres els hem visf passar; el bailef ens
ha fef una ganyota i s'ha posaf a riure de bona
gana; I'home esguerraf menava e1 carro, al
cosfafseu la dona desnarida surgia uns draps
i les nenes raquítiques cantaven amb llur veuefa una can96 flamenca que devenía en els seus
llavis, fragedia de la seva alegria malalfi'Sa.
Ha esfaf una visió dlale,oria que passa:..
-

LAguerra europea es ja tant crónica i son
fanfs els comenfaris i suposicions que
sobre ella hem fef, que la gent ja no discuteix
amb lapassionarnenf i calor del comengamenf.
Queden encara els estrafegues de café, els
fécnics de la penya de cada café, aquefs bons
vilafans, que amb sanfa consfancia fof juganf
al dórnino, discuteixen calorosamenf la possibilifafde la desfrucció de Gibralfarper l'esquadra furca o bé I'enfrada triomfal dels japonesos a Berlin. Per millor dernosfrar les seves
feoríes solen embrutar sempre e? marbre de la
faula, dibuhanf croquis, pl2nols i mapes.
iflolres vegades la discussió acaba en disprria i veureu allavors als confrincanfs esgrimir
les seves armes, bragejanf nerviosament els
uns "El Poble Cafala" i I' " A B C" els alfres.
Mes no passa mai d'aqui la dispufa, i ser van/
el seu tecnicisme respectiu, se refiren amigablemenf. saíisfefs d'haver passaf llarga esfona
disfrefs,d'haver jugat al dómino, d ' haver begut café i demosfraf devanf d' algún oienf agríCOI (que mai falfen) els seus erudifs coneixemenfs d ' Esfaf Major. Tof plegaf per vinf c8ntims.

SE VEN UNfi CWSA

en estat imtnillorabe i
en condicions ventatjoses. Passeig del Marqués de
Robert. Donaran raó an aquesta Administració.

planta baixa i un
pis, terrat i pati;
quadra, confort. Situada en un dels
millors carrers. SE LLOGA.

CasarnTorre,

SELECCIO

- - -

DE PATATES
DE LLEVOR

Ben coneguda es la influencia que la selecció de
les llevors exerceix sobre el rendiment dels cultius. Despres del clima, el s61 i els adobs, I'esculliment de la varietat i la selecció, son els factors més
importants d e la producci6.
Més, en el cultiu de patates, si atenem a la producció en fecula o en materies nutritives per unitat
de superficie, la selecció ocupa un lloc més important que el clima, el s61 i els adobs.
Es per aix6 que avui, aprofitant la oportunitat
de la época de la sembra, volem traduir lo més
substancial de lo que 'ns diu I'eminent agrónom
francés en Garola sobre la practica a seguir per a
fer una bona selecció.
S'esculleixen els tubCrcols miljants que acostu[nen a ser els més rics, els més denses.
S e preparen quatre solucions de sal marina, previament assecada al forn, segons les proporcions
riguroses següents:
N . O
1.
,
140 grams per litre
150
2.
3.
. i60
170
4.
Després de ben rentats i aixugats els iubércols,
se tiren al recipient de la solució n." 4. Tots els que
suren, contenen menys de 19'4% de fkcula o d e
23% de materia seca, mentres que els que van a
fons en porten més.
Els tubércols surants son retirats i sumergits a
la solució n." 3 i aixis sucessivament fins al n." 1.
Els que s'enfonsen al n." 4 contenen, com hem
dit, més de 19'495 de fécula o 25'i de materia seca;
en el n." 3, més de 18'401~i de 24%; en el n." 2, més
de 17'3 i de 23%; en el n.O 1, més de 16 i de 21'8%
respectivament.
Fixat el límit de fécula o materia seca del qual
no 's vol baixar, se prepara una solucib corresponent, aont s'hi tracta tota la sement eliminant la
que sura; aquesta operació es senzilla i rápida i
ens donará aprovada la riquesa de la sement. Per
a coneixer la seva aptitut productiva, llaurem de
escullir de entre les plantes ja procedents de Ilevors seleccionades a l'aigua salada, les que presentin més gran desenrotllo, que son les més vigoroses i que generalment produeixen niés tubircols
perque son les parts aeries verdes que amb els elements del aire i del s61 fabriquen la fécula i la albúmina que queda en dipósit o en reserva dins del
tubércol.
A la selecció, totes les plantes marcades pel seu
desenrotllo, son arrancades a part, escullint-se'per
a la reproducci6, les de rendiment més elevat i
guardant per a la prcixima se~ilbraels tubircols
que s'enfonsen dins la solució-tipo escullida.
En quatre o cinc generacions se transformen aixis completament les varietats, aixecant el seu rendiment a quantitats fins aleshores desconegudes i
millorant-les en qualitat.
Com a proba d e I'eficacia d'aquest procediment,
cita en Garola el resultat de les seves experimentacions, fetes sobre la varietat d e patata aRichter 's
,
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EMPORION
Imperatorn que d e passada direm que iecomana
c o m una d e les més productives tant en rendiment
brut com en materia nutritiva.
En 1880 i 81 dita varietat li dona en petit cultiu
300 kilos per área amb una quantitat de fécula de
14'1%; la producci6 de fécula per hectária no passi doncs d e 4.230 kilos. En 1890 amb la mateixa
varietat seleccionada per Aimé Girard i cultivada
en gran escala se produien 41.000 kilos d e tubércols per hectária contenint 1.8'93
de fécula o
sigui un rendiment en aquest principi inmediat de
7.789 kilos. L'augment de rendiment en materia
fitil, fou doncs de 85,/"
I ja que parlem d'experiments en aquest cultiu,
no podem pas abstenir-nos de senyalar els resul-,
tats dels varis que en diferents sentits s'han fet per
distingits agrbnoms extrangers.
Dels experiments fets per en Gasparin, M. d e '
- C h a n ~ a n yi Aimé Girard sobre la profonditat de.labors, resclta que la producció, tant en quantitat
com en calitat, esta en ra6 directa de la profonditat, d e manera que en resumint s' aconsella q u e
aquesta no baixi de 40 a 4 5 centimetres.
Dels experiments practicats a Franpa sobre I'emplear per sement tubércols grossos, mitjants o petits, resulta més convenient i práctic adoptar els
mitjans.
Els ensaigs dlAnderson i d e Bergier demostraren
també que la fragmentació dels tubércols de sement disminueix la cullita.
Els de I'Aimé Girard sobre la distancia de les
plantes, se resumeixen en termes generals a la
conveniencia de sembrar a ra6 de tres a quatre
plantes per metre quadrat.
Efs den Garola sobre la profunditat d'enterrament d e la Ilevor, acusen certa influencia sobre el
rendiment, variable segons la varietat de patates;
e n terme mig sembla la de 10 centímetres la més
preferible.
Els de Aimé Girard respecte la plantació a distancies al ull o amb regi~laritatperfecta, donen a
favor d'aquest darrer procediment un 20 ./O de
augment de rendiment.
Els de Anderson4en Anglaterra relatius a la supresió de les fulles per a forratge demostren clna
gran disminuci6 de rendiment en tubércols, essent
una práctica a desterrar.
I per Últim, es recomanzble no arrencar les plantes fitls que els seus teixits siguin con~pletament
morts,. ja que la creixensa dels tubircols cofltinha
tant com hi ha un reste de vida en la planta; aixis
com també per a assegurar durant I'hivern la conservaci6 de les patates destinades al consúm, privant-les en lo possible de podrir-se i de germinar,
e s necessari preservar-les de la gelada, del calor,
de la humitat i de la llum, amagatzemant-les en
cellers o en coves.
Es conceptúa que mil kilos de patates ocupen un
volúm de 1'54 metres cúbics, dato que consignem
per ser convenient al objecte d e calcular l'espai
necessari per a una cullita o quantitat determinada.
'

N A R C ~ SCAM'PS.
Bellcaire.

.

Hetingul ocasi6 d e visitar I'EposiciÓ de ~ r e b ' a l l s
escolars feta per la professora dlUltrarnort, donya
Montseriate Guixá. I he quedat tant ben impresionat de 18 tasca admirablement realisada per la susdita professora, (segons demostren els treballs),
qtie no puc resistir a la tentaci6 de parlar-ne an els
bons amics llegidors de Emporión.
Mixta es I'escola d'aquell humil, poblet empordanés; i per aix6 el treball de la Sra. Guixá, es doblement pellOs i digne d e Iloansa.
Si maravcllosament ben fels i d'un gust artístic
admirable son els treba1ls.i labors deguts a les nenes, entre cls quins hi trobareu desde 'I punt de
rnitxe i de p n x e t , al més complicat treball de punta al cuisi; dcsde 'I brodat senzill de mocador de
butxaca, nl tle complicadissim i preci6s joc de taula; desde tola tnena de fistons i brzdats al relleu en
llana i sed:~,xls delicats fruiters i panaretes, confeccionats ;111lb ráfia delicadament, no ho son
menys els tlcls petits alumnes ja que hi trobariau
tambC entl-c ells, tant els problemes d'arittnética
i geo!nerri:~.com els exercicis' d'análissis; tant les
plancs d e c;~ligrafia,com els dibuixos lineals i de
orneig; tai11 els lilapes com els cossos geornétrics
en cartulitr;~.
Lo 1116sdigne de l l o a n ~ aes sens dupte I'especial
inttris qitl: g ~ ~ai ala celosa professora, al volguer
de totes !ll;incres separar-se d e les costums rulinaries que tr;~rlsformen,en aitals cassos, a l'educació
en desprcci;~bletreball de propaganda.
Les encrgics que gasta la senyora Professora de
U!!ranlorl, son encaminades a fins eminentment
práctics; i scgucixen sens dupte, les orientacions
que se~lp;il;~
la moderna Pedagogia.
Trebnll:1111con1 ella treballa, prepara a sos petits
alu:;;nes pcr a les necessitats de derná; ensenyant
con1 ella cttscnya, fará d'ells ciutadans dignes i dones noblcs i generoses que farán de llur poble un
poble nlotlcl.
Nostra Iclici tació entussiasta.
]OSEP FIGUEROLA
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MARC
Ai, Marg Margof! fanf genfil;
efs una cast? donzella
que ara sembla fofa humil,.
i ara fofa altiva i bella,
i ara ens mira amb suavitat,
i ara se'ns gira d'esquena,
després d' haver-li besat
la galfa rodona i plena.

Es lleugera com un canf,
vola pels camps i no para;
i els cabells se li desfa'n
ili venen per la cara
de tant suaus com els 1 ,
que cap fermall els hi aguanfa,
iplora i riu, i se'n ve,
se'n va i torna, riu i canfa.
'

El seu enjogagamenf
la fa anar fofa cangada,
i al bel/ mig d' un cop de vent
se despulla el cos de fada.
,Sobre la carn para el vol
I' ocell i el verd /' embolcalla,
i dol9 hi rellisca el sol
fenl la primara rialla,
Mar9 Margot, passa i no oblida
les flors, les obre besant
la corola enfredorida
per els grans frefs que se ' n van,
i ella també fuigpolida,
hoaesfa, crescuda, gran,
blanca com coloma ardida
sobre un cel seré volant,
com una vara florida
a les mans pures d' un sanf.

1. M A S S ~VENTOS.

L A FIRA
DE SANT ISIDRE
Ouan TorroeIIa fou Torroella eren famoses
Ies fires que se ceIebranen en nosfra viIa, En
e1 IIibre de -priviIegis de . Ia casa comuna1 pot
ueure's quin interés tenien iIs reis d'Rrag6 en
augmentar Ia sena imporfancia.
Tot intent de ressorgimenf no podria obIidar
auui, Ia necessitat de restabIir 10 que Ia desgracia i Ia dessidia havien deixat perdre.
Per aixó enguany tindrá continuació I'esiorc
d'aIguns entusiasfes torroeIIencs que Iograren
anys enrera ceIebrar novamenf Ia fira de Sant
Isidre. Que la bona ~ ~ I u n f aens
f acompanyi a
tots.
Quan I'ang passaf e1 aSIndicaf HgricoI~emprengué Ia iniciafiua, fou I'egoisrne que la ofegd en un ambient de miseria.
Fou I' egoisme ignorant qui no sab IIensar
una pessefa per a recuIIir-ne mo1tes.
i Que 's dIría de I'auarieia d'un pag6s que 's
negués a sembrar Ia ferra per ¿I no perdre e1
gra de la IIeuor!
Que no 's contesti amb e1 proueruia1: i QUE
SE M' EM DONI H MI DE hR FIRX !
Com si no 'ns interesses a tots eI uiure err
una casa on els cabals abunden.
Si respon Ia generosifaf de fofs;encara que
no sigui aquesta extraordinaria, Ia fira s'anunciarii degudament, s e coml>inartí un programa
atractiu, se cerebrartí entre altres coses un important concurs de besfiar. TorroeIIa n' fiaur6
honra i profit.

-

.

NOTICIES

E E l e c c i o n s d e diputats.-El prbxirn passat
diumenge, tingueren lloc les eleccions de Diputats
.per Catalunya, dites eleccions provincials.
En el districte de Girona hi venen compreses
varies poblacions d e la comarca de Torroella rad
per la que donarém una noticia respecte de son resultat.
Conforme a 10 que havíem anunciat nostre distingit amic nrAgusti Riera i Pau, actual President
d e la Diputacib gironina i Conceller de la Mancomunitat, obtingub una brillant votació en tribut a
les generals simpaties amb que compta. A més aquesta votaci6 es un alegat popular formidable a
favor de la nostra Mancomunitat.
La votaci6 en alguns pobles draquesta comarca
fou la seguen!:
Riera

Bellcaire
Cerviá
Colomés
Jafre
La Escala
Sant Jordi
Ventall6
Verges

Huguet Coromina Tuyet

f i a r c o d e f1uerra.-Ha visitat nostres aigues
el canyoner espanyol *Marqués de la Victorian
qui devant del Estartit efectua diverses maniobres
i practiques dc tir.
Gonsums.-Després d'haver estat exposat
durant el temps reglamentari el Repart de Consums que ha dc regir enguany, el dia 10 tingué
lloc el judici de agravis.
D e s g r a c i a . - Dies passsats un treballador
del hloli, anol~lcl~at
Jaume Castellb, transportant
sacs de farina, va tenir la dissort de caure, produint-se lessiorls generals i magullament de una cama.

Dalmau Valles
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Tramont¿lna'-Durant casi tota la setmana
passada, v3re111 i.disfrutar,, de una violentissime
tramontana q11c causi greus danys en els arbres
fruiters.
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El bon sctntif c a t a l á s6imposa.-Hem ob-
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servat amb s;~lisfacci6que la .Lliga Republicana.
ha imprés els seus colnunicats i rebuts en nostre
esfirl~atidiomn. Decididament el bon sentit catal5
va imposa~~t-se.

31

100

El total de vots obtigut: foll el següent:
Riera, regionalista 6,992; Huguet, jaumí 6,297;
Coromina, conservador 6,005; Tuyet, maurí 4,920
Dalmau, republicá 3360; Vallés, lliberal 3979.
Sortiren triomfants els quatre primers, de manera que amb els el'legits per Olot, Puigcerdi i els
que queden, la Diputaci6 d e Girona estará composta per sis regionalistes, cinc republicans, tres
jaumins, tres conservadors, un lliberal, un reformisia i un mauri
Nomenaments.-Han
sigut nomenats catedrátic i auxiliar respectivament de Fisiologia i Higiene de lrEscola Normal de Mestres de Girona
els nostres benvolguts amics els Doctors Coll y
Turbau i Bonoventura Carreras, que tantes simpaties han adquLit en Irexercici de la seva professid

.

R e s t a u r a ~ l 6 . - H e m tingut ocasid de veure
la restauracib que per segona vegada ha efectuat
el patrici D. Pere Coll, en la hermita de Santa Caterina. Tot I'ecliíici ha sigut emblanquit i pintat i
la Capella está notablement millorada.
Fem constar amb gust aquesta lloable obra

E s a r n e n s . - E n la e G a c e t a ~s' hi ha publicat
nna R. O. d' 11lstrucci6Pública, disposant que '1s
exa~llens pel grupos, determinats pel R. D. del
senyor Berg;~ri~in,
no comensin a regir fins el curs
1915-16.

: OBRES ' E N
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VENTOS
PORTI C, Ilrlrncr llibre do uersos . . . . . 2 ptes.
A R C A D CIVORI, Iíibre de uersos. , . . 2 ,,
C O N T E S D'ANDERSEN, fraduccib. . 0'50 ,,
L A D O N A D ' A I G U A , Rndersen. . . . 0'50 ,,
J. M A S S O

.

L E S SET P R I NCESES, de Masferlink 0'50 ,,
L'H O R A T R A N Q U I L A , llibre de uersos. 3 ,,

DE nenta a L'AVENC, Barcelona ; a Ia Ilibrerfa Dalmau Car:: les, de Girona, i a i' Rdminlsfraci6 d' Eh MONTCRI ::

o

V e t l l a d a . - El dia 14 d' aquest mes, la secció en hliquel Cristdfol va donar a llum amb tota felid' aficionats del Circ01 de CatÓlics d1 aquesta vila, citat una xamosa nena. Acompanyem a llurs pares
va donar un rato de esbarjo i divertiment a!s socis en el seu goig intens.
de la mateixa, posant en escena el drama en un acte
<<Esclatsi les peces cómiques en un acte .La
Tunyina i Retratos., veient-se la vetllada forsa
en estat immillorable i condicions ventatjoses.
concorreguda.
Donara 1x6: SALVADOR LLORET, Passeig de[,
El dia de Sant Josep, la mateixa societat celebri
una vetllada reglamentaria, que resulti notable i Marqués de Robert.
agradosa.
Un pou notable.- Prop de la Casa de
R e l i g i o s e s . - E l diumenge passat, se celebri en bombes pera elevació d' aigues potables, s' esta
nostra Iglesia parroquial, la conclusio de la novena construint un pou molt notable tant per la seva
dedicada a Sant Josep predicant-hi el nostre benvol- especial construció com pel seu diametre que megut amic i suscriptor Mossen Joan Barolés qui pre- deix 12'50 metres.
Sembla que amb aquesta forma se lograri que
dica amb adequada senzillesa i amb unci6 apostbno falti aigua potable en la quantitat ne2essaria.
lica.
Abans d' ahir d o n i comens a'l' iglesia de Nostra No cal dir si desitjarem que 'I resultats compensi
Senyora dels Dolors de nostra vila el septenari de- el sacrifici de la Companyia d'aigues aqui felicitem
dicat a la mare de Déu, en el qual hi predica l' ora- per la seva enérgica decisió.
dor sagrat Rnt. Pare Xavier Ferran de la CompaEl Pá d e l s P o b r e s . - Aquesta societat benyia de Jesús.
néfica tan lloable, ha recaudat en el curs d' un any
G o n s e q u e n c i e s d e l a g u e r r a . - T a m b é a 495'30 ptes. que ha repartit entre families necessiTorroella s'han deixat sentir els efzctes de I'actua! tades.
co~lflicteque flagella la Europa.
Aquest kxit haurá d'estimular segurament a tots
Els queviures han pujat de preu. Els dos elements quants treballen per a estendre 1' accib de <(ElPa
més esencials, el pa i la carn, se venen amb un recá- dels Pobres. que tant bé reporta als desgraciats.
rrec de 0'10 pessetes per lliura sobre els preus orDel mfssafge a Jofire.-A la <<LligaRZ
dinaris.
A f i de contestar Úna consulta de les autoritats publicanan d'aquesta vila s'han obert llistes a fi de
superiors el diumenge se reuniren a la Casa comu- que firmin quants vulguin adherir-se al missatge
nal convocats per I'arcalde, forners i paners que do- que ' s desilja enviar pels amics de'Franqa al genenaren noticia de l'existencia en gra que tenim a To- ralíssim Joffre.
rroella. Aquesta com es natural no bastaria pel
De I' Estartft.-Se'ns diu que entre els pesconsum.
cadors de I'Estartit regna gran satisfacci6; ja que
Gasament.-El dia 13 del present contrague- sembla que en aquests dies se pesca gran quantiren matrimoni en I' esglesia parroquial el jove tat de sardina.
Llorens Vilanoba amb na Maria Bataller.
Donada la crisi que atravessava I' industria pesEls desitgem eterna lluna de mel.
quera en dita població es doblement agradable la
Carnet.-Hem rebut 1' hermosissim carnet en bona nova.

SE

que els nostres hlontgrins anoncien la seva. orquestra per a la vinent temporada. En les cobertes se
destaquen en relleu bustes dels musics mes celebrats.
Felicitem als nostres amics que una vegada mes
han donat prova del seu bon gust.
S e q u e t a t . - E l s pagesos es queixen de la gran
manca d'aigua i asseguran que de no ploure aviat
les pro?eres collites sen ressentirin greument.

De la vetllada.-Es molt probable que la
aplaudida actriu Agna Morera recitara en la vetllada d' avui al Ateneu algunes escullides poesies del
seu repertori.
Naixement,-La

esposa de llostre sotscriptor

V E N UN TRULL

Defunció.-El dia 13 de Mar$ mori a Torroella I' industrial D. Lluís Durin, (A. C. S.)
El seu enferro que 's verificá el diumenge passat
posi de manifest les simpaties de que disfrutava el
finat.
Enviem a la seva familia 1' expressi6 de nostre
condol.

Film d6art.--La empresa del Cine, té el propósit de donar una serie de projeccions de la notabilissirna pel'licola ~ Q UVadis?.,
O
que tant d'éxit
ha assolit en tots els llocs on ha sigut progectada.
Imp. de P. Ribas -Palafrugell
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Representanta Torroella :D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant gusti 36

