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generositat, t : ~ ~ n b évagi I'endre~a més afectuosa.
Aquesta de.siníeresada contribuci6 té per nosaltres un altre valor encara; e s el de que persprimera
vegada hi,lta llagut entre els torroellencs una veriPARAULES DE
table solidarilal de pensar, de sentir y d'obrar, es
el de que com lliai s'ha manifestat espléndid, pode:
I D E F E S.TA : : rbs, u n batec de 110pini6 general, viscut uninime~lt
en tots els espcri!s. (Les excepcions han estat tali1
comptades, d c no cal tenir-les en compte). I a s 6
i de festa surtin avui dels
Sols paraules de trio~i~f
es en nostre crilc~ldreun indici encoratjador, com
nostres llavis, perque avui es dia de i a u b a q a .
el comens d'111idesvetllament de I'ánima pública,
Avui se realitza el miracle obrat per la joventut i
després d' lrrl solllni de trista, de fatal decadenper I'opti~nisme... avui Torroella pot estar joiosa -...
.
del seus fills; avui el vell geni de la nostra vila deu Lld.
Aquesta csperansa ens dona fortitut i ens omreviure I'ardiment i la f o r ~ adels temps pretérits.
plena de joi.1: aquesta fortitut i aquesta joia son les
PrÓ la festa que celebrenl, amb larestaraucióque
úniques rccolilpcnses que'ns son grates; les Ú n i s'ha portat a cap de la Fira de Sant lsidre, ha de
ques que viilcln; les Úniques que poden satisfernos.
ser per tots nosallres un exemple ben digne de reA q u i no Iio v ~ ~ l g uentendre
i
aixis, no podem fer
cord perdurable. D'avui en avant pellsem que l'kxit
mes qrle co~llpatiir-10;mai podrá s a p i g ~ ~ eInr feliciinvesteix selilpre les obres, les actuacions que ospurissim que's veu afalagat per
tat d'un sc'nli111t'111
tenten con1 condicions esencials I'activitat i I'orienuna realit;~l cle conseqiiencies fecondes i ab~rntacib.
dants.
Quan u'n home, quan una col-lectivitat intenten
A mes d ' ; \ q ~ ~ e lesperansa,
la
xifrada en la no imcontribuir al seu benestar particula:, volen portar a posibilitnt i!(- Irl redempció del nostre poble; a rnés
cap una niiliora pública, delre11atendre necessaris- d'aq~lellilfel l i t 1 1 1 posada integrarilent al servei de
ment a tres qiiestions; delien resoldre de primer les coses 1l11r'rlspertanyen, la consec~rcióde la Fira
eiiiuvi el qui, el cdm i el perqué. Un cop nradrlrat de Szn! 1sitl:c serveix de garantia i de defensa.
el projecte, encara que sigui un aniicip, un esqueD:s d t ; L I ;NOSALTRES
:
j a 110 S0111 insoIven!s, des
ma dzl projecte, co~ivencu!sde la seva bondat, deli de a:; iii):..\I.'I'i<IxS podem oferir les mostres del
aplicar-se tina activilat, i l n esiols, una energia i senj, tie ! ~ ; ~ t ~ ~ i vdel
i t aalllor
t,
de la nostra obra que
aixis amb consiancia, pacientment s'ha d'anar la- creiem ~l~otlcrrli!ment
orientada. El Colicurs de Risboranl e1 seu desenrotllo.
per alls nois; la restauracid de
taria 3 2 C.~l;~l~ril):a
Veus aqui la rao, el secret del triomf; veus aqui la Fira i1t San: Isidre i els treballs sobre locnlisnre,
con1 se pot conseguir la :eali~zacibd'una obra; veus son els r c s ~ ~ l l adel
t s anhel que Iia on~plenatel nosaqui la manera i~nica i segura de i10 fracassar en tre cor, S O I I Ics GARANTIES que presentern a la conels nostres i n t e ~ t s ;veus aqui la causa de I'inefica- sideraci0 pi11)licadirrant aquest primer any de la
cia, de I'esterilitat de tantes actuacio~is,del osnrer- nostra I ~ ; I ¡ S-L : I I C ~ .
sanlent debades de tantes energies.
.4qncsr> trcballs amb les seves consequencies,
Kosaltres, els torroellencs tots, en I'obra de la res- aquestes ranties ties son per ~iosaltres I:na defensa
tauració de la Fira de Sant Isidre, Ileln procedit brillant. All cls que'ns bescanten, tant els de la dreamb zquesta norma, i la seva aplicació-per pri- ta col11 el:. tic I'esquera, !ant els de devant com els
mera vegada a casa nostra-ha donat un resultat de derler;~,nosaltres, arnb el cap alt i el cor tranben falaguer, de molts inesperat per extraordinari. qui!, els I l i podrkm dir: Els nostres treballs responerz
En Pons desde aquestes págines s'liavia perrr~és de la bor~rfll:de I ' obra quc Renz emprés; si vosalfres
senyalar un carni... ara l i permeterk~tque feliciti de ensprcsrrrlcrf ~tlosfresd e la vostra actuació fecundo,
cor a tot Torroella; an els que llan portat l'crga- si vosa1trc.s esteu millor orientuts (probnblenlent en
nització material del restabliment de la Fira, per la molts casos ni orientacib tenen), si la vostra obra
seva intel-ligencia i activitat; an els que hi han es millor que la nostra, aleshores, aleshores podeu
pedra; cantin papers i nzeniin barcontribuit amb les seves silnpaties i amb la seva tirar la j~~ititcra
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bes. Si no, quan intenteu obrir la boca, tindreu que
enmudir ple~zsde vergo,iya per la vostra inutiiiíat i
per la vostra :'neficacia.

TORROELLENC:
Avui, diada de les solenlnes Fires de Sant Isidre, lli, al entorn de la taula, entre
les sonores rialles de la doria i els crits d'alegria
dels teus fillets, aixeca la copa plena del bon vi
dols i brinda per la totat restauració del nos!re esperit; enlocionat per I'intirna dolcesa de la llar benaurada, prornel soleninialment el TEU AP01 a tot
10 que signifiqui una inillora social.
Alhora aixeca la teva copa per aquesta joventut
ardida donant belles mostres de son zel i activitat,
laboia per be de nostra terra; al fer a s 6 que un
glorios optimisme saturi la seva ánima.
E n Polls arnb I'esperit iiridrá també un lloc a la
r á Ilarga~nentarnb les teves riataula; i ell r i ~ ~ molt
lles i 1116s que r i s amb els bonspropúsifsque facis.

ELS RECTILINIS

volen saber la sirperficie, e/ color, el facfe, el
regust, la pallofa; i fenen barra suficienf-perqué l'ignorancia 2s molf atrevida - per considerar beneits als que van a cercar l'ánima de
les coses. S e preocupen no més que de l aufals,
de les garrofes, del vi, de les dones i altres coses analogues; es preocupen sovint del /legir i
de l'escriure; per6 en aquesf cas, i per una singular paradoxa, donen a la llefra impresa un
valor dogmsfic, i ' s preocupen més de la bona
llefra, que del bon dictat. Recordo que un dia,
parlanf amb un rural rectilini sobre el metge
del seu poble, li vaig manifestar en fermes que
m'enfengués, que aquell metge era un pedant i
un home sense sentit comú. Em va respondre
que ell el fenia per un sabi; sab2u perqué? Perqué havia escrit una comedia i se l'havía feta
imprenfar amb lletres de mofllo.
S i son bona genf, llur bondat es egoisfa, rufinaria i efecfe de la por; i si son dolents, volen
fer creure que'ls obliga ser-ho les ganes de
adelanto. L'adelanto, no el verdader progrés i
civilisació, es de 10 més fasfigós en els pobres
recfilinis. Per el/s el capellá i Pesglesia son un
signe de refrocés. Ells a un home per fer-10
perfeccionar, i 10 mateix a la societat, l'hauríen
de matar o al menys de niufilar en ses parts
esencials i necessaries. Parlen despectir~arnenf
de retrocés, com si fjns avui els homes no haguessin f i f res de bó; com si fins que ells han
vingut al rnon, els homos que han discorregut
més i la socieraf més dignna i ben fonamentads
-parlo del Cristianisme-no hayués exisfif.
Gallecen daadelanto i llur sabiduria l'han adquirida sens estudiar gens, lleginf poc i bruf.
Enfre un viva I'adeianto i un morin els tirans,
hi engeguen un renec que fa escruixir la ferra.
Tant els bons com els dolenfs van de dref,
seguinf dref fil; pero com no saben servir-se de
les ales de l'esperif resulfa xorca llur fadigs.
En la carretera de la vida s'hi froben camps i
cafés, sales de ball i ciufafs.L'a'nima de la vera civilisació, fof g o que fa grans i dignes als
pobles i que després sembraf a la ferra produeix el verdader adel an to, es enlaire, enlaire.
Els sabis i 'Is sanfs en coneixen fes fasqueres.

ja que I'alfre dia parl2rem d'homes recfilinis,
bó ser2 que precisem una mica aqueix irorable;
i ben cert que no es per endemés que presenfem una tribu, que forma la gran massa de nosfra vila, /a que de fet exerceix l'hegemonía en
les costums i manera de pensar general.
Son recfilinis aquells de pensament migrat,
que no creuen sinó 10 que veuen, palpen o percebeixen amb els senfifs: llur infel'ligencia
llunj~de ser un occe2 d'immensos horitzons,
en el qual se descubreixen cada dia noves veritafs; lluny de ser el cami gue'ls porfa al nou
mon de la fé com l ' ~ f l 2 n j i ho
c fou per a Colón,
es un bassal fangós, capac fot /o més de criar
les granofes de les supersficions o de les despreocupacions fabernaries. An ells fambé-si
no fos que de tanf en fanf veuen un arnericano
o senfen parlar d'una Cuba, que probabiemenf
es a l'Am2rica- lo primer que se'ls hi acudiria
E f s recfilinis desconeixen la filosofia de fofa
dir de Colón, seria que era un boig, un Llunaicomplicació i maquinaria: hi han masses '(inees
re.
Com es natural a/s qui no fenen raó per pro- curves. Per aixó no solzamenf son incapagos
pndifiar, de /es coses no més en saben i en d'invenfar la pólvora, sin6 ni sisquera la cadi-

ra per senfar-se amb comodifaf.S i fofs els homes fossin recfilinis, fots hauríem hagut sempre d'anar a peu i senfar-nos cim 6 u n marge
o d'un, fronc arrebagaf per forfa venfada.
Ara mafeix, amb aixó de /a fira de Sanf (sidre; iCrei2.u que la primera idea sorfí del cap
d'un rectilini? Un rectilini haguera pensaf: a es
impossible fer rés d'imporfancia a ' torro el la.^
i hauria descancaf.
Esf2 clar que si fofs els forroellencs fossin
fenicis, ferofjamenf fenicis ...

per una besada suprema ... Una follia ubrigadora la
ha morta

...

E fots els fesfejgs que s'han celebraf en-

guany per /es gres de Santa Creu a Fioueres,
el que mes ha capfivaf a l'ecoisfa, ha
3
LUClA NUS
siguf la Fcsfa de /a F/or.
Es cosa ben harmoniosa p d Maig fforif, I'
ofrena d'rma ffor a m n v i d'un donatiu per els
pobrcs.
hbsalrr.cs hem visf a les amables venedores,
BALADES DE LS~I~.LUSIO
damiselc.r qenfils,pulular incansab7espels passeig, i11 I,, /dir cafés i feafres, oferint a fothom
sempre 'lmb gracia irressisfible, flors i somriL A FLOR ses.
L'croi.\fd ha siguf fambe escornés; ellaagradahlc casualifaf-es una. genfill'ssirna forA la n~atir~ada
s'acompleix el misteri ' d e la flo- roell~nc~
I mi-splmfada a la ciufafgermana. Ens
rescencia ... La crisanterna amb una f o r ~ asecreta ha posnr 1111 ram de liI2s, no més li quedaven
va rompent les cobertes que l'oprilneixen com la li12.s; I O ~ C ' Sles alfres flors les he acabades, ens
llosa d'un sepulcre. Una gota de rosada qae in- ha dit. Nosolfres incr2duls, li hem parlaf baix,
arr2n dorella .... i l'hi hem visf florir en sos llaquieta parpalleja es el bateig de la nova flor ... El
vis un cklr~elliuna rosa a cada galfa.
sol que amb gran amor vivifica toia cosa, acabar6
Ri7niJ)lila vall, uns quanfs rurals, cara de pa
I'obra comensada per la seva vital.
morsno, /)aladrejaven devant d'un cartell de
Al naixer a la Ilurn té la flor un instant de cándi- toros. /\'o per agd es trencar2 l'arlnonía del
da vergonya i enrogeix fins a cobrir-se de porpra. 1Lf3igf101-i!, 11empensaf nosalfres, i hem seguif
El bot6 de foc es un l~olocaustea ies belleses de pas.qci( l r r i sofs l'encanf de les flors i sornrises,
11 l cl p c ~ ~ f ni17011.,idable
m
del r8m de /;/cts.
la natura ... Sig~rent una repetició es una novitat rcs/~li.ti
corn totes les seves grans i delicades n~anif-stacions. La crisaritema bé pot ser la concreció del
bes de la terra a m b el sol ...
C C / csld cobuf d una c8pa cendrosa,
L'atre transparent i suau convida a caminar pels
Ili:;a, de núvols; al f ~ n sdel carrer el
I . I ' mig fapaf de Ja mateixa cendrosa
viaranys florits... y la dania herrnosa aceptani el ~ ~ ~ o I I / . L , Jcslci
nnrrol'1c1c1.Poca gerrf franzifa pels carrers. Els
,- convit del dia, passeija la seva gracia que I'inveicarrcr:, cslcin solcafs e11 fofa sa ,-e,oluIar llargateix d'un mantell de reialesa.
ria, />(.I* ulra in.Gnifaf de reguerons, com bns peElla al veure la crisanterna, desgrana' dels seus
rifs 1 /)~.rsisfemfs
rius, que s'han oberi un //ifun
llavis u n somriure que's una r2velacib ... La crisan- xic p1-olij17,i ara ' Sjunten, ara fornen a sepatema enrogeix més que mai i en sa petita flaira rar-s ( , lormanf innombrables isles, penhsules i
c o n ~ i ~ ~ rde
~ i rerra,
l s , ara negrenca, ara més griIlenga un sospir ... La flor ilalusionada estima,..
sa,
h,
I
I
.
I
T
~
G
C
/
~
amb
escorn6rar1'cs i alfres desExtremin~enlsde joia. Desfallit~lerltsd'amor ...
P C I . ~ ' ~ ~ . J Cabsorviuf
S,
enganxíi/ola com rm cranc,
dia e s un somni i aquest son~niper ella e s la' vida.
les pIclnfcsdels escassos deaml,ulants que de:esti es sever i la fi s'acosta.
safic11perills i incomodilafs 1'17nombrables per
1 goig ha signt massa viu. La ditxa excessiva. anar ( I sos quefers o simplement per cambiar
lusi6 crudel.
de posició Ilenganf-se heroicamenf, salfanf re,
faig~
a pobre flor se colltor~a. Palideja la seva ra- perons, enfonsanf-seen el f a n ~copgaf
~t coloraci6. Els seus pétals se. contrauen com de /CS canaleres que passa a fravers de/ pa-
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raigues, per a assaltar la casa d'una familia
coneguda. La bruticia quedar2 enclafxada als
carrers i formar2 els nous fonaments per a els
fufrrrs pilons de bruticia, que al recobrar la
primavera sos dominis i secar-se la' ferra, se
present&
als ulls dels pacífics vianants com
immortals monuments aixecats .a llaor i gloria
de nostre Magnífic Ajuntament. l de cap a cap
dels carrers, quedara'n els profons solcs de les
anfigues riereles, solcs que be prou anirem fapanf amb les escombraries de l e s cases, les
desferres del menjar i'l'auserda que involunfariamenf vagi desprenguent-se dels-carros quan
refornin dels camps.

P ERMETEU-NOS

que senyal en^ un nou
triomf a les ventatges que va' conseguinr
la nostra actuació. Permefeu-nos que' ns atribuim, potser indegudament la conquesfa... anavern a dir la redempció, d' una jovenfut qríe fius
avui resfava envolcallada amb un vel espe's de
indiferencia,amb una densa boira d' inelfi'cacia.
En 1' intent-avui realitat gloriosa - de la restauració de la Fira de Sant Isidre, hi ha confribuif amb un poderós arranc d' acfivitar un
esperit inédit en la lluita que mantenim en defensa d ' altres idealitats.... El desvetllamenf
d' aquesfajovenfuf per inesperat hatrrd produif
una fonda exfranyesa.....
Millor que millor: aquesfa jovenfut fins arrui
tifllada d' inútil, ha desmenfit eloqiientement
als seus con vilatans, que des de ara tindran
que respectar-la per la seva decisió i fermesa.
Es una nova flor que's bada com una esperanca i nosaltres no podem menys que dedicar-li un plácid somriure de simpatia i de jusficia.
Tant de bo que aquesfajoventut, acepfanf el
nostre convit, se decideixi com una poncella a
rompre per sempre les coberfes que I' empresonen a fi de rebre el bateig dí un so/ novissim
que amaga per ella tresors inconeguts.. ...

A PERELADA
Tal com anunciarem en el nombre prop-passat,
diumenge dia 2, la Secci6 Excursionista de 1' Ateneu, efectuá I'excursió a Perelada.
Els excursionistes sortiren d e Torroella a les
cuatre del mati, en tartana especial fins a Sant ]ordi on agafarem el tren que '1s condui a 11estaci6 de
Perelada, fent a peu els 2'1 10 kil6metres que se-

.

paren dita estació de la vila, arribant-hi a les 8 i
mitja, siguent rebuts pel nostre eslimat amic i srrscriptor, en Joan Mont.
Aprés de recorre la vila, es passá tot seguit a
visitar el Palau dels Comtes, notable i grandiós
edifici d' irllims del segle XV, restaurat ' a m b gran
cura en molts indrets. .En I' impossibilitat de descriure f i l per randa la gran riquesa ariislica que
allí s'hi atesora, ens limitarem a ressenyar-ho superficialment.
La escala principal es granitica siguent els graons
tot d'una sola peqa. En un repli hi ha una col'lecció de bales de pedra, algunes d' elles de gran tamany. L'ample escala de servei, de fusta especial
de 1Mallorca, es de construcció molt atrevida.
Existeix en I'edifici mullitut de sales i salons, amoblats luxosameut i amb gr~st impecable. Decore.n les parets del saló principal, grans quadros hist6rics i retrats dels varons nlCs iamosos de la.noble n i ~ a g ade Rocaberti, Corrltes de Perelada, avui
desgraciadament extingida, contant-se entre ells
generals il.lustres, arquebisbes, diplomátics, etz. En
un dels salons admirarem un magnific necesser de
viatge de gran valúa, regal del rei Lluis XVIlI de
Franfa a un Rocaberti, embaixador allavors d' Espanya.
En el despatx parricular del Comte, hi ha exposades, en una vitrina, les superbes gualtrapes i pistoleres que usaven els Rocaberti. Sobressurt de tots
els demés objectes d'aquesta habitació, I' escut de
arnles dels Comtes, de gust refinadissiin, brodat en
seda a Xina.
En I'ample Sa16 d6Hivern, es on se sent mis gust
d'avior; mobles antiquissims, veritables filigranes
d'ebanlsteria, arquetes curiosissimes, amb multitut
de secrets, molt ben dissirnulafs, triptics de gran
valor, pintures notables. En I' escalfa-panxes; tot
fumat s'hi veu I'escut de la casa d' Austria, arrebaqat per les tropes de Felip V, de la portalada priricipal del Castell on figuraba per haver abragat els
Comtes, com a bons catalans, el partit de I' Arxiduc, en aquella malestruga lluita que 'ns costi la
nostra llibertat.
En la sala de joc, vegérem funcionar un curiosissim billar romá. A la porta d'aquesta sala hi ha
un plat hebréu notabilissim.
En un altre edifici, separat del principal, estit
instalada la magnifica Biblioteca, notable per molts
conceptes. El número total de volums excederá de
24.000. Es particularment riquissima en obres de

consulla eclesiástica, dret sivil, jurisprudencia, etc.
Existeix també una nombrosa col.lecci6 d'obres
clássiques catalanes, figurant-hi entre elles, les
més capdals; moltes son impreses en edicions rarissimes. Fullejhrem una Biblia molt notable, escrita en set idiomes, i un'altre manuscrita del segle
XIV molt ben ornada.
Entrarem després a I'lglesia, de construcció moderna, de conjunt sever i agradable. L'artesonat es
veritable obra mestra. A l'sltar major hi ha ur,a
creu bizantina de valor imponderable. Decoren els
costats de! altar una serie de tapisos riquissims
brodats a Mallorca, de gust exquisit. Sota els altars
laterals s'hi obren les tombes on reposen els nobles
Comtes de Peralada. Sortint de I'Iglesia per la sacrisfia, s'entra a un espaciós local destinat a escoles, sufragades pels senyors dei,Palau, on reben diferents ensenyances gran nombre d'alumnes, havent-ne sortit d'alli els lnellors músics amb que
avui s'honora Peralada.
Rodeja el Palau
parc atapaidissirn i extens
amb magnifiques aviogudes, cascates, partenes,
grutes, embellit per una expléndida profusi6 de
flors que escampen arreu llur perfum agradable.
Era prop de la una de la tarda quan eixíem del
Palau, aprés de despedir-nos afectuosament de
I'administrador i altres empleiats que'ns acompanyaren tan amablement en la nostra visita.
En e ~ t r e madmirats de tot lo que havíem vist,
empreguérern el cami de I'estació, comentant i recordant cada hu s o que li havia plagut mes.
Dinárem a Figueras on hi passárem tota la tarda
visitant detingudament diversos llocs, entre ells,
I'important Cassino Menestral, el Museu de la
Cambra Agrícola, I'elegant Saló Edisson, etc., trobant a tot arréu atencions per part de volguts amics
nostres.
Sortirem de Figueras en el tren de les nou de la
nit, arribant felisment a Torroella d la una de la
matinada, contentissims de I'artistica i aprofitada
excursi6.

planta baixa i un
Cif~a~'"r'9
pis, terrat i pati;
quadra, confort. Situada en un dels
millors carrers. SE LLQGA.

PL./
gran cel pur de la farda
~ L - I I nuvolada
S ~
iarda
pi~ssoi es perf, i Pesguarda
fupi el Bell de la farda.

El mnl temps passa de llarc
i o/~/idanf
e/ femps amarc
S.III/Marfí fa .exfendre Parc,..
El /lla/ femps passa de llarc.

Roses carnals s'han oberf,
I ~ , . I I d'in fanf per l'aire es perd
C / ~rerf
dels camps es despert;
lorr.?sles flors s'han obert.
;=liclaror del cel fan gran!
j i ~ i~.inllesque's desfsn!
L'or-017elpassa xisclant
yc.1111orblau del cel fanf gran.
I\icli,o.
es alta i bella i fina,
cl.5 ~Jesifjosendevina;
sofil púdica boirina
.
rcll~ila carn alba i fina.

S I / )de tofes les dolgors,
181 r~olfenmil resplendors,
f í ~
ojor de fofes les flors ...
$,I/)
de fofes les dolgors.
~ _ ) I / J I Ipassa

rient pels prats
por-fil els ulls il'iumina!s;
porta els llavis incendiats
clrlmr passa rient pels prats.
Corren els dies canfanf,
rialles es desfdn,
ICS hores do/ces s1env2n,
tlonanf-se la ma i cantant,
/t.,:.

Ella VEU l'ulfim moment,
~l~clno/a
d'encanfament,
rot el mon florit esguarda,
i 111orpel prat fof rient...
La boira es fon lentament
pcl gran cel pur de la farda.

GERMIN
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ei6 fou nomenada la Junta Directiva que la formarán; per el primer quinqueni, els Senyors: D. Jaume
Collell, president; D. Toseph Franquesa i Gomis,
vice-presidet; D. Ernest Molin6 i Brasés, arxiver;
D. Francesch Malheu, trescrer, i don Francesch
Carreras i Candi, secretari.
Se prengueren diversos acorts que a son temps se
faran públichs en I' orguen oficial de I' Academia.
I fou senyalat el dia 30 del present mes de Maig
per una nova Junta general, en la que serán aprobades les propostes de nous académics fins cornpletar el nombre de trenta que senyalen els Estatuts.
,

Ateneu Montgri.-Fires

i festes de Sant Isi'dre.-Programa
de la XV vetllada intima que's
celebrarh en el Teatre Jou, la nit del diumenge 16
d e hlaig de 1915.
I. Sinfonia per la Banda del Regiment dlAsia.
11. El drama en 3 actes Somni. de gforia.
111. Concert per la Banda.
IV. El xistós dialec Astronomia cómica.
Detalls per programes especials.

Concurs.-L'important revista Marinada, de
Palamós, ha organizat un concurs per a premiar
comedies en un acte. S'ofereixen els següents premis.
Primer. Cent pessetes.
Segón. Un quadre original del distingit pintor
palamosí en Francisco Vidal.
Tercer. Una col~lecci4de fotografies artístiques
originals del llorejat artista palamosí en loan B.
Camós.
Condicions.-Totes les obres han d'esser inédites i escrites en catalá, havent-se de remetre a fa
Redacció de Marinadn (Carretera d e ~ i r o n an.'
, 27)
per tot el dia 30' de Septembre vinent, juntament
a m b plec clos que contigui el nom de I'autor i dugui escrit damunt el títol i lema d e la cornposici6.
Les obres premiades serán publicades en la revista Marinada.

EI r o l ~ c : r del Nen desús d e Praga.A q w r a I)crlCrica institució ha comenqat sa tasca

llozble. eilr~ipanta un noie! que deu marchar a un
assli de B . ~ ~ c e l o ni a oferint equips complerts de
primera co1111rni6a varies noies pobres.
Saeriscl111 que la presidenta efectiva D . T r 6 t o l a
Lor=nza, r111i lla estat alguns dies entre nosaltres,
ha si,nir[ l~ortadorade molts donatius en roba i en
me:állc".
Fzi~:ircrll R les caritatives dames, que 's preocupen de les classes necessitades, i estem satisfets de
veure qrlc 11-obenress6 les seves excitacions.
1nontli1cions.- A conseqiiencia de les reper i d s p111l:cs qlle a darrera hora adquiriren carácter rorre111:1al,el Ter ha sofert tant grossa avingud;. q:le t.11rllolts punts s'ha sortit de mare invadin! b o s r t ~ si sembrats, ocasionant els consegüents
pe;ju~li~~\.
En tol cl lerrne de Gualta, el r i u Daró ha inondar grans cxtensions de terreny, siguent els destros s o ~~uollc:a;lsiderables.
EI Tel- [nirat desde 'I pont de Torroella, oferia
iln aspeclc irl~ponentpoques vegades vist. La resclos.? ern rln torrent impetuós que arrocegava amb
sun~nfi~cilitíit,arbres d'una corpu,encia extraordinaria, nrr-chagats de qui sab aon. Totes les hortes
de vora 'I r i u foren cobertes d'aigua. Un home que
anava dc Torrozlla a Gualta, sorprés per la revinguda dcl r i u , corregué intninent perill d'esser arrocegal pel- la corrent, salvanl-se mercés a la seva
sererlit;~(.
.L\I'II~I.;I q r ~ eescrivim aquestes ratlles, el riu ja
ha rrliriv;~trlotablement, coneguent-se peró, els efectes clcsoladors per tot a116 on ha passat.

I

1

I

I

I

Componen el jurat.-En Pompeu Creuhet, Pre- I
I
sident; en Martí Plaja, director d e la Societat .Foc
NOU>;en Pelai Pagés, director de la Societat ~ A g r u i
paci6 Lírica., i la Redacció de Marinada.

!j
'

Premi Nobel.- aLe Petit J o u r n a l ~acull una
noticia publicada per e l ~ G i o r n a l ediItalia. anunt que el prem! Nobel de la pau será concedit
ant Pare.

: OBRES D'EN :
J. M A S S O V E N T ~ S
P O R T I C,

primer llibre de uersos

. . . . .2

ptes.

. . . 2 ,,
. 0'50 ,,
. . . 0 3 ,,

A R C A D' IVORI, llibre de uersos.
C O N T E S D'ANDERSEN, traducci6.

L 1 DONA D'AIGUA, Andersen.
L E S S E T P R I N C E S E S , de Maetsrlink

. 0'50

L'H O R A T R A NQUI LA, llibre de uersos. 3
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o L'AVENe, Barcelona; a la llibrerla Dolmau earde Cirono, i a S Admlnistraci6 d' EMPORIOA :::
0

'

A les 1 I: CONCURS DE BESTlAR al Passeig
del Marqués d e Robert. Per aquest Corlcurs s'han
rebut els següents premis: Dz D. Gustau Peyra,
diputat pel districte 100 ptes. Del Magnific Ajuntament 100. De la Excma. Diputació 50. Del Excm.
Vo1co.- El dia 7, volca a! carrer de la Porta No- Sr. Comte de Torroella 50. el Excm. Sr. Comte
va, un carro d' el Mas d'en Puig, sortint ilés del ac- de Figols 50. Del Sindicat Agricol 50. De la Lliga
cident, el carreter que 'I menava.
Republicana 30.
Aquestes quantitats seran adjudicades a criteri
Elecció.-La Diputaci6 de la nostra provincia,
del
va elegir en la sesib ultimament ~elebrada~president jurat dictaminador en la següent forma: I. Al
a Don Agusti Riera, il-lustre amic nostre, que tant rnellor o mellors caballs o eugues, de 3 a 6 a n y s
acertadament ha desempenyat el cárrec en 1' ultim mes propis per treballs agricols o de tiro lleuger.
11. Al mellor caball semental. 111. A la mellor euga
bieni.
de cria. IV. Al mellor poltro o poltra de 1 a 2 anys.
El j u t j e de pau.- Ha sigut nomenat julje V. A la mellor vaca de cria. VI. Al nlellor brau.
municipal nostre bon amic D. Ram6n Galivern a VII. A la mellor parella de bous de treball. VIII.
qui felicitem coralment.
Al mellor badell o badella d'engreix. IX. Al que
presenti major nombre de caps de bestiar.
De l a rernonta.- La parada de remonta lla
NOTES.-L~ Comissió pot otorgar ademés els
fet public que la ressenya, marca i remarca de proacési ts que cregui convenient.- Se recomana que
ductes se fer5 el dia 15 del corrent, o sia el dia de
durant I'hora del Concurs no's traslladi el bestiar
la fira de S. Isidre.
d'un lioc a I'altre, puig el concursant que no guarDe viatje.-Sabem que nostra suscriptora do- di el seu lloc, perdrá el dret a tota reclarnaci6.-El
nya Pepita Majó ha arribat felismenta Buenos Aires fallo del jurat será ienpelable.
A la 1 de la tarda: BALL al Salb Jou, per la
on fará curta esiada per a retornar ncvament a
Banda.
Torroella.
A les 4 de la taida: GRAN FESTIVAL a la PlasDesitgem que pugui donar terme al seu viatje
sa de la Constitucio, per la lliassa choral que dirisense cap novilat d-sagradable.
geix el mestre Eliseu Carbó, i la repetida Banda.
en estat imA les 7 de la tarda: CONCERT a Fo;a Poltal.
tnillorabe i
A les 9 de la nit: SARAU al Sa16 Jou.
Dla 16.-A les I 1 del mati: S.ARD.4NES a la
en condicions ventaljoses. Passeig del Marqués d e
Piassa Major.
Rojert. Donarán ra6 an aquesta Admi~istració,
A les 2 de la tarda: CARRERA DE CISTES al
ha llimplesa dels carrers.- Son moltes
Passeig del Marqués de Robelt, repartilit-se vales persones que 'ns lian manifestat el bon gus
iiosos premis, detallats en prograrnes especials.
que 'ns veurien prosseguir la carnpanya sobre
A les 3 i ~ilitjade la tarda: BALL DE FIRA a!
la iiir:ipiesa dels carrers de Torroe!lz. Esperem alte
Sa16 Jou.
nas::? Corporació pendíá algunes mides que donA les 7 de la iarda: CONCERT al Passeig de!
guin satisfacciG a I!anhel de Iíopini6 p~iblica.
hlarqués de Robert.
A les 9 de la nit: INTERESSx4NT VETLLADA
P r o m e t a t g e . - P e r nostre intel-ligent i simp6zi
tic zzic, 1' il-lustrat metge oculista En Bonavent~~ra Teatre Jou, organitzada per la Secci6 Drarnática
Ca;:?:as, ha sigut denlanada la rilá de I' encisadora del <c Ateneu Montgrin amb la cooperació de ia
Banda. Detalls per programes apart.
sen:::reta gironina Na Pilar Matas Juylo.
Durant els dies de Fira, se donarán balls a ia
A.. :al dir quan sincerament desitgem que aquest
Sala
del Menestral, i actuaren notables atraccions
prcz:;atge sigui per eils el preludi de les felicitats
a la Lliga Republicana, Café del Co~nerpi altres.
a q::: 's fan mereixedors.
A s c e n s . - E l canonge Dr. Rafel Pijoan, fill de Torroella, parent del nostre distingit amic el conegut
notari d' aquesta vila Sr. Cama, ha ascendit a Deán
d e la Catredal de Menorca.

'

FE VEN UIfi CRS8

.'_

Fires L Festes de Sant Isidre. - PROGR.I.21A. Dia 15.-A les 10 del mati: Passada per
la Bzr.da del Regiment d' Assia (32 professors).
,.

imp. de P. Ribas.

- Palafrugell - Teléfon 362

Representant f l o r r o e l l a : D. Edanrtl

Vi~~yas,
Carrer de Sant Agusti 36

