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grama, sense org-anitzac~ó i per lo
¡Vulla Deu que un aure día no
maleix man.cats d'entusstasme. Es tinguem que s<>,frir gt eus conseverifat que la «Lliga Regionalisltt» ., quencies de tan aeplorable actitud!
se presenta a la lluíta, organitzadd,
IGNOT.·
amb entus3iasme, i amb el programa de 1'Assamblea. de Parlamenta-

Cróniques curtes
Estem en pie període electoral.
Tots els partits han proclamar ja
els candidats que han de lluitar en
~ls districtes que s'els hi ha assenyal\!2t. Donant una mirada general
sobre la propera lluita hem de con·
fessar amb mncl rgura que hem sofert un gros desengany respecle a
la forma de plantejar-se el plet electoral. S 'ens havía parlat tan de que
les Corts vi nenies serían consfituyents 0 dl menys funcionaríen
com a tals que penetrats de la suma importancia que aquesta deno-

¿,;:r

\
ris i amb una rapidesa asombrosa
ha extés la seva organitzacíó per
rotes les regions d'Espanya i el seu
leader amb un trevaU. capás d'ateContra el mal parlar
rrar a l'home me.s fort propaga el
seu ideari per tota la nació, mes no
Algií ha dir que «hí ha díes que
'
confiem molt en una organilzació més valdría no lleviJI'- se,» referintfeta a corre cuita, a mes de que el se als díes del nostre mal humor
programa de 1' Assamblea de Par- . eJl que les facécies de la vida soleo
larnentaris es incomplert i no pot negui tejar-nos.
catoiics. Dones
Deró també n'hi ha que, encara
minació entranya esfavem conven- salisfer al~ elements
.
~uts
que el problem·a electoral tením als diferents Péilrfits catolícs que un hom se llevi, sería millor
devant d'unes eleccions d'uno tras- que no sorlís al ca rrer ¿Quí és que
se plantej erhl en els termes que reclamen les greus circunstancies a e- cendencia ben.. oviradora dividits i no s'ha pen edit algún cop d'hdtuals.
desorganitzats i com ha dil amb ver-hi eixit, sentint el llenguatge
Era d'esperar que'ls diferents massa raó en Cambó sense fer el polif i delicat amb el qual certs
partits espanyols deixant de banda máxim esfor\- que tenia dret a espe- · anants i vínents regalen les paciendi feren cies · accidentals, cercaríen rar-se d'ells. No entrarem pas en tes orelles que 'Js han d'escoltar?
punts de contacte per d formctr a~uestes cróniques a esbrinar les·,
, Des de l'impúdic i fastigós mot
grans llocs presentant-se a ropinió causes d'aquesfa situació, de les tavernari fins a la blasfemia mé.s
amb programes integraJs 'on s'hi for~es dretanes. Sois volem fer no- esgarrifosa, vil escampant-se arreu
donessin solució als problen1es mes tar que mentres les masses católi- de les nostres viles i poblets tal
urgents i vitals de la
~ ~.i xo<. ques sen ten af.anys . d'~~ió i lluita i abundancia de bruticia verbal que
• calía esperar, aixó era lo
able, · aquest afany s exter1or1tza en molts · amena~a ofegar amb son pestilent
lo mes practic, aixó era lo
de- . districtes Uuitant ag.ermanades en baf el nostre gallejat progrés momanava la greu trascendencia de canvi els capdevanters no respo- dern.
Ies futures Corfs.
nen pas als fervents desitjos de
Aixó es und vergonyosa degeAixís ho han entés els elements J'opinió dretana, car mentres eu neració de la nostra nissaga, que .
esquerrans que han sabut trovar el Cambó impugna l'unió de dretes esparvera i entristeix a tothom qui
. denominador comú i lluifan units per esser un perill per la pau pu- ho medita seriosament.
~ gaire-be tots els indrets d'Espablica en Mella se tanca en el retraiJa no cal que dos se disputin
nya.
ment mes absolut, en Maura se per qualsevol fet ordinari, ni que a
Sortosament el poble espanyol manté com sempre en ..u,na sUuació algú li sobrevinguí una contrarie- .
: rebutja l~s dissolventes doctrines poc menys que inactiva i els pro- lad inesperada, o que una injustideis ~lements aven~ats o sinó se- homs del conservadorisme s'entre- cia palesa fa.ci perdre a la gent la
ría de temer un triomf aclaparador tenen en cercar elements per a
serenitat habitual. Cap d'aqueix~ ,
de les esquerres. En canvi els ele- . .dar els partits vells
suare trocejats p,oderoses causes es necesaria· per:,
..
wumts d'ordre, els parlits drelans., per la forta embraozida d'un moví-: a que un xafec d'imprecaciQ~ l .
v~n a la Uuita ·dividits.. ~n~ . pro· ment nacional! ¡
dicteris indecents vingui él embrutar
,
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BONA LLEVOR
sovint la boca de certs indivíduus, respectable~ visitants d'ell tan esenvilint i deshonrant amb' llur in- timats. No's feu esperar el cosí.
creíble llenguatge, !'estimada parla Peró Jes seves primeres expres·
catalana. Fins marrees de set o sions de benvinguda i atenció als
vuit unys enllorden sos tendres religiosos foren un estrany barboJI avis (que potser mai ha mogut el teig de mors incoerents, barreiat
Parenostre) amb renecs sacrílegs amb interjeccions in~ivils de les que
'
ell
solía
entatxonar
les· expansions
i incivilitats grolleres,~ escupides
contra els mateixos que blasmen massa Hiures, amb sos companys
la lJur incultura o es dolen de la . de taverna. Fins que, advertit del·
criminal indiferencia de qui hauría trist paper que estava fent pel posat
de reptar i educaran aqueixa jove- de sorpresa i la cara agre de les
persones que aprop tenía, s'escanalla malhaurada.
Persones hi ha incapaces, aixó bullí, confós a la primera ocasió
si, de fer cap tort ._.a ningú en sa favorable, 'C:om delinqüent que fuig
vida social, peró, que no saben · qe la vista acusadora del seu fiscal.
enraonar de les coses més frivoles, No cal dir cóm quedaren escandanaturals i corrents sense brodar la litzats fJ' aquella inesperada escena
la seva conversa amb blasfemies el dos religiosos~ i afrontaJs els
o, al menys. amb vocables inde- parents de nnurbá protagonista
ccnts. L'hábil del mal parlar els ha d~ella.
1 ara no 's cregui que aquest fos
dut a un estat tan llastimós d'inconciencia, que ni tan sois s'ado- lo que s'en diu un inso/ent, ni un
nen de que el seu afrós verb sigui mal subjecte: res d'aixó. Era una
lleig ni ofensiu. Els renegaires persona com cal, en tots sos traecoriscients --- sempre n 'hi ha ha- tes i relacions socials. Peró 1~ cos·
guts- amb llw· mal exemple han tum de dir grolleries i expressions
anat injectant aquest verí infecte en obscenes sen se quant val 1 ni quant
la parla abans senzilla i honesta costa i ses diaries familiaritats amb
la purria malparlada, havien fet
d~l nostre poble, i avui ja els renecs sacríleg·s i les paraules més d'ell un home incompatible amb
llOl·des són com diuen en cast~Jiá. gent de mitjana. educació ¡Tant
la muletilla usual, quasi instintiva, poden el perníciós exemple i les
de les pláfiques familiars al mitg males companyíes!
Cooperem..:hí ardidament tots, i
deJ carrer.
No hem olvidat mai un fet que'ns sens parar ni defallir, a la honro·
contá, avergonyif, un membre de sa i cristiana tasca de .la «Liiga»
una familia compromesa per un !del Bon Mot que ·corn més sigue m
parent seu d'aqueixos repulsius a lluitar; més proper tindrem el
triomf i més serem a participar de
,
mal parlats.
Amb ocasió del viatje que dos li.Í gloria esplendenfa que ell ens
religiosos d'un <lcredilat col-legi promet.
T ots el díes, tots els ilocs, tocatalá feren a Barcelona, visitaren,
de pasada, una familia d'un deis tes les feines son ocasions avinen-··
nostres pobles, l'hereu de la qual tes i utilitzabJes per a aquest apos
'
havía estat llarg temps deixeblé de tolat restaurador del respecte a
Deu, d~ la dignitat humana i del
. _ aquella en llur Pensionat.
Arribats els viatgers a la casa bon nom catalá. Que ningú se faci
objecte de la visita, canviades les sort a la esperan~adora crida.
Sacerdots: redobl~u 'el vostre
salutacions ambla familia i fets els
mutuals compliments de costum zel per a enfrenar la llengua de ¡
entre gent ben aducada, l'hereu tants flastomadors que insulten sa-. ·
ex......-est:olar s·adoná que entre els crilegament a Dé u i .fomenten arreu
parents vinguts a la recepció de de la nostre terra _la impietat i la·
humana.
sos mestres hi mancava un seu degradació
.,
cosí germá que prop d'allf vivfa i
Pares i mares,: no escolteu in·
l"enviá a buscar pera no privar,..Jo ~Jferents el llenguatge incivil i ordel pler de coneixer i saludar als dinari de1s vostres fllls. que tot
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deshonranHos an ells, us omple
també d'i.gnominia a vosaltres avui,
reservant-vos greus remordiments
pera demá.
Mestres: no volgueu que algún
'
día la societat
us acusi de no haver
destruit en vostres deixebles fins
el mes petit rudiment d' aqueixa
male'ida llevor del . mot lleig i indecorós, que escampant-se rápidament com fofa mala herba, cobreix
prompte de vilesa i oprobi el sagrat terrer de la Patria.
Ciutapans de tots estamenfs:
acudiu sempre, i per tot arreu amb
vostre honrat i digne llenguatge, a
'
glorificar la santa
memoria deis
nos tres venerables avis, d' aquells
assenyats i virtuosos prede_cesors
que feren un proverbi catalá de la
formosa dita que aquí sab tothom:
«el ben parlar es cortesía».
SALVADOR GENIS.

••••••••

\

El gran Patriarca
de Catalunya
Al ctl'mplir·se'l segon aniversari deJa edificanta mort del Dr. Torres i Bages, tots aquells que per
ell sentíem veneració, porta a nos~
trapensa recorts de la seva exemplar vida i al aixecar al cel una fer~
v6rosá pregaria'ns sentím obJigats
,..:a retreur~r, per si algú els te olvi~ads, fets que ajeganten mes sa
immortal figura.
Tots els grans bornes s'han en··
lairat coincidint amb molles generalitats, peró cada un, porta una
marca, un sagell que '1 particularitza.
Axís també el Dr. Torres i Bages, si com a patriota i com a filosor en te d'altres amb qui se pof
donar les mans, en canvi ningú pot··
enorgullir-se d"haver sigut nomenat
com ell, amb raó: El Bisbe del Sant
Rosari .
Aquesta hermosa pregaria que·ía
de pJe a pie dinfre de les seves
cr.eencies i per xo·n fou tan eloqüent
apologista per medi de senfits llibres i corprenedpres planes qu~ 1t
.
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reíen recordar les belles tradicions
de que ell ne fou no sois un mestre
sino que també un patriarca i profeta.
·
Buscant els resorts de la tradició sabía que la lerra catalana havía obtingut la alta honra de veúre
obrar-se el primer miracle degut a
la eficacia del Sant Rosari, puig al
poc• temps d'haver-lo inspirat la
Verge Santíssima a Sant IJoménec
de Guzman; es donava la célebre
batalla de Meuret-12 de septembre
de 1213-aon rexercit deis cr~uats
acapdillat per Simón d~ Monfárt
alcansá contra el heretges <Jlbigesos i llurs aliats quan aquestos asetjaven dit encastellat, pobl~ amb
40,000 infants i 3,000 cavallers, el
Sant Patriarca, acompanyat de Bisbes, sacerdots
en-. i molts cre"iens,
.
tenguent que la victoria deis creuats
era un be per la fe, resavá amb
gran devoció el Sant Rosari,
.reco·
..
,,
neguent un cop obtinguda la victo
ría qu·aquesta era deguda especiulment .a les pregaries i en comemo ·
ració d'aquesta i a instancii:l del
Fundador s'establí en la parroquia
de Meuret la primera confraría del
Roser.
Si e-1 Or. Torres i Bages n'era
apologista també n'era com es de
suposar, un gran devor i en aixó
també s'ens demostra airnant de la
tradició.
Se conta de nostre mestre, que
quan era estudiant resava C<ldo día
el Sanl Rosari, perú les tres purts,
i resava uns Rosaris amb les quince denes, disfingint-se els Misteris
de Dolor amb una creu negriJ, els
de Goig amb una rosa vermella i
els de Oloria 'amb una rosll blanca,
lo que li recordava, potser, el fet
d'aquell pastoref qui, no tenin un
i.ns.trument per a no descomptar·se
de les A ve- Maríes d'aquesta devoció, se li acudí fersen un de bossinets de serment, envestats
un
hri de jonc. Un día a posta de sol,
al entornarsen amb son remar, deixá peqjat• son invent en la branc<J
d'un arbre, i, al ~tornar~hi r~ndemá,
tingué la sorpre5a de trobar-lo fet
, una garlanda de roses blanques se~
parades de dim en dim per uoa de
vermella.
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Quan fou Bisbe d~· Vi~· ·
~._.:;{(e~ingué 1' agrupa ció de families
sejant-se 1per ses habitacións resa- que forman en la actualitat el Cóva les dugues parts del Rosari, al mú o Municipi.
,
demati i al vespre un cop tancades
Son moltes avui les families
les portes del Palau. Sa Senyoría que desconeixeil totalment la imrodejat de tots els familiars i foras- portancia de la Casa comunal i_
ters, menava el Sant Rosari, edifi- per lo¡ tan no es pás 4'extranyar
d,arit amb sa unció als presents.
que's mirin amt; ttmta fredor i in1¿cóm no ho havfa de fer, si diferencia les eleccións.
aquesta pregariu es font de vida
···Saben, si, que,_son contribuients,
eterna i nornw de la cristidpél, viu que venen obligats a pagar algúns
de consols, !las de familia i prenda impostas, peró no·s donan manya
de felicitar, cant hermós d'amor a · de ,qu~ els seus inte1·essos sien adDeu a sn Ma1·e, le'l significat d'una ministrats per una persona dig·na
caricifl, es una salutació plaerita a i de la sevn més <1bsoluta confila Verge, es lu or<lció de perseve- an~a.
rancia sobre totes les altres, es lleVeuen enserns en la Casa e~
vor de totes les ,./irtuts ¡ es la de- 11mnal uri !loe rer ells del tot indi.:.
voció mes divina i mes r.:;olemne·
ferent. o repulsiu degut s~ns dubte
ment pregona'da per De u í la Ver~ il considerar <Jls concellers ·com a
ge?
mals administradors, i lluny de
Tots els gmns , esct·iptors cató- buscar el remei elegint homes corn
lics, tots els homes qu'han enlairm cal, es retreuen de la manera rnés
'
•
xorca
1
verg-onyosi.l.
la verdaderc:s dencia i els immortals
artisles han siguJ devols de tan piaVeritat que no he m pogut lliudosa oració, ¿podí<1 no serne gran rm•nos absolutament del flamnnt i
devot nosrre mai prou ben. plorat odiós <.·entralisme verdader caus<mf
Dr. Torres i Bages, ell qu'havía t:e- de la vida q>~nprimida i fins mig·ra~
but .. l'homenati.e de Sants Pcn·es í da de nostr~s municipis, peró semqu'era pe\· lo tant conceptUC:.ll com bla que lt no tardar será un fef, esuna gloria, no solsament catalam:J devin~uent ensems 1'<1 tan desitjada
sino que rambé universal?
Autonomía municipal i aleshores
Aquesta es Ullii de les causes si, que, se podrán, armonitzar del
que al pronuncjar el seu nom vene- tot els interessos familiars i popll!rable. devem descubrir-nos respec- lar·s sens que nostres BarBes i ajuntuosament <ll considerar qu'es Irac- taments hagin d'esser per un mai
ta no sois del autor de la «Tradició rnés mers executants de Jes dispocatalana» sino q~ rambé dei Bis· sicións deis pod·i!rs centrals ni víctimes de les séves íntrigues burobe del Sant Rosari.
crcítiques.
DoMÉ:NEC PoN S 1 MuN.NI~.
Mal~-rat,

7·11-18.

........
El Comú o Municipi i
1'Autonomlamunicipal
.,

Axís corn de lo mütua relació,
cumunicaci6 de sentiments i necessifats familiars n ·esdevingué naIurahnem lit farnilid, axis tamb~ de
la comunirat de int~ressos, de la
identitat de costums, de la facilitar
de comunicacións lligams de sang
i alrres necessifats imposibles de'
,solventar-se indiyidualment, n 'esi

~.
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Més, altrmnent no deíxa d' esset"
una raresa que, dintre del mateix
segle vinl, haguem d'escarresarnoS'aassolir aquells drets benaurats
que amb tan' plaer ne disfruJavem
dintre l'elat mirjami nostres avantpassats. Aleshores els verdaders
represent(Jnts deis pobles desm..:
gats de tota trab<l centralista, podfen ve1llar ilmb molt més exit i
interés per nostres pobles aixecant
hermose~ escoles. hospitals, camíos, mercats ele., repartínt equitativament els impostos sens recarecs inútils o superflus, i donant
sempre coneixament a les famiJies
de com se invertfen els interessos
comunals.
'
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Creiem que aquesta es la única
manera ·de ter obra -posihva en 'els
pobles. 1 consti que'ls dr'ets aurónom~ qu'han de gandir for~osa- .
menf els aiuntam'ents, son sagrats
i nafurals, car la seva for~a i potestat arrela en el mateix brganisme social compost de families , i
cóm aifal, te dret a usar deis medis necessaris per a millor obtenir
són fí.
•
¿1 quin dubte hi ha qu'eix fí rha
de illcan~ar precissament mit janlsant 1' Autonomía municipal? ...

Mes l es pObfes oce\let oe! ~·

no hi poden contar amoreres
l<"l roser ja n\) es allí;
al veure que la masía
·no s'obria nit ni dia

d'anyoran9a ·s va morí.

''

q -'eixa casa

~.

1/'•

les donzelles

ja mai més les caramelles
en el més escoltarán.
1 'ls pobr'-éts de la encontraúil
la almoina tan esperada

AMIC.

..

Les hermoses salzeredcs.
lo~ pinars i les suredes
se les va vendre l'hereu ;
i '!s demés rrossos de tetra
des de '1 mar flns a la serril
, van ser comprals a bon preu .

tampoc aquí !robarán .

..

Los tresors que encar quedaven
corn que cap proflt donaven
1'hereu tots se 'ls ha venu1 .

Pt?r ¡;(> ara eixa masía

Secció literaria

t<111 hermosa i rica un ·di a
t:s tan sois. un más perdur .

/

Lo Mas perdut

..'
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;Qui t'ha visl ri cc1 ttw~ía
on la pau i r alegrí (l
hi regnaven sens parar !
¿ uon son res belles f~::> l .:-~
i Qe los passals les

-:.•

que 110 pots ilfc1 COITlp!M?

. .

...r·.
:

~

•'.

~;

¡))er qué. ¡'ht:1s quedo!
seos lenir ni ur~ a rlore lil

~ok t<t

q ue \·etll i ,la ~olera t?
¡,qué h; fan les r ortés I Mlco d ~~,.,
i !es camhres desmobl.:tdes
i lo ~raner sense h !a t?

Un vellet que <llii :p;tssav¿¡
i 111<1 pena contem plll\'•,
111~ digué mnh molt trislc1 v eu:

• Ln nwsíc1 era mo\r rkél

tav
.

com ella tant h onir..:.t .
mes. la va perdre l"hen :u.. •

..... .

'í

ges le~

..

:! ~

-. .

•

...
i:.
.,
;

plaer n'esperen una ..onada i apré~
un aUra i un atra, ... deíxantse con dukt per les mateixes com si fos sin fustes, futletes, palletes, Hansa·
des dins el «Gran Llac» per les
ventades i expulsades a la platja
per les aigües ballugadisses. . . .
c¡Qu~ n~s de bonic jugar amb
les onest» exClamen amb entusiasme els dos nins.
1 aixfs passen temps, moit '
temps: i les manyag.oies de la mar
hipnotitsen cada
vegada
més
aquells dos inocentóns. . . . . . .
Més, ¡Oh Deu del Cel8l Unes
bromes n·e gres, com una gorja de .·
llop, indicadores de la borrasc a
apareixen en l'horitsó. . . . . . . .
Les ones van inflanse i comen
sen a fer soltiróns.
¡Pobres infantóns!, ¡,qué será
de vosaltres si sens adonar-vos-en
arriva la tempesra? -

V a emmarid,1 mnh cloncl ~~tr<HJY <l ,

la dugué del mig- d'f..sp<1ny;i.
era filio de Mildrld:
)

i al veure·s aqui. 1'>obrct a
Vd trobar·sc tan solcw
que p{orova di<l i nit.

Son espós p~r coner tar-l a
n l a ciufaf va portar-l a •
i ~legra allí va res tar :

quedan! !'lols a la masia
dos vellets sense alegría
. ¡ l<1 rri8fC~>é1 ·~s va mtllar!
1 ara per les matinade$
veureu ocells a volades

que.·l brancatge van buscant;
del ro5er que s·enfilav a
; la Anestra ombrejav <J
de la cambra del flll ~r a n .
í
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Jugaut amb les ones
1

• E l mar eslava quiet, tranquíl,
endorrniscat. Ses rulls, ses rínxols
eren tan xics que prou Jeina"S'ovin1Ven . Les ones sens humor, sens
entussiasme semblaven no g osarne amanynagar la sorra de la plat•

Jél.

, Segurs voreta les aigües amarg-es, ,dos nins amics, molt amics,
bnfóns com dos sois, admíraven
boca oherla aquella obra tan suhlím, aqóell mirall tan gran, aquel!
espectacle tan formós, sempre nou,
sempre noveH.
Un quart d'hora en feia que •n
somiaven. quan el mes grandet,
despertant de son do!~ encant, arnb
veu inocentívola diu a l'altre:
-·- ¿Banyem-se?
- la está dit ---r.espon el mé~
petil fent un salt.
Se treuen sos vestidets
de co.
Jor de palla, ses Sélbatetes i mitgetes,,,Planqnes, i _amb un escayent
trajo de bany-present de sos carinyosos papás per haverse aplicaf
durant el curs en el col·tegi s'enfoncen dins las plácites aigües.
- ¿juguem amt> les ones?---diu
el més infant.
- ¡juguém!
l ·amb gran joia i no men y~
<•

..

.•

•

•

•

•

•

El cel fins allavors seré, se va
tornan t fose ... La tomerr a ~ · a pro ·
pa .... L'inocencia va juganl, jugant
sempre, fascinada per aquelJes caricies, per aquells afatags tan dol
cos ...
De prornte . una montanya
d ' ai...
gua s' atansa amb lleugeresa ver tiginosa i bramant furiosament arri
va a la platia de les joguines: dona
una' gran sotrag ada sobre aquells
dos cossos angelicals i abrassantlos amb ses manaces gegantines
s'els en dóu mar endins, mar en·
dins. . . . . .
Un crit d'esglai e~ deixa o'ir de
sobte.
A aquets n'hi respón un altre ....
Es J'expressió del dolor d' un
pare que'n contempla horroritzat
el a·obamentr d 'un tros de cor, el
furt de son till fill a qui cercava .. •.
'

Al cap de poc:, un home des~sperat se llensa ·.,díns rabim de les
ai~es boges ... D esprés d 'una lluita terrible .... guanya, ¡pobrel! la
plaija amb un &er inanimat en sos
'
brasos. Era ja tard ... El gegant havfa consurnat son crím .... L'edat
més xamosa de la vida ja havía
deixat d'esscr ; t'inocencia ja no
existía, per <lescuit oblit poca vigilancia d 'uns pares ....
•
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'
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BONALLEVOR
¡ Quina contalla

()

mes

De eléccións

trista 1

¿ Vritai lector?

\

quals, com pot compendre, perteneixem per fe, per comunió i pel
nostre estat. Ems referim per lo
tant a l'acció positiva a favor deis
interessos relligiosos i eclesiastics
qu' amb aquells estan units.
..

·.

Dones aqueixa es la mar del
món .
Tot son manyagues, tranquili
, tat. joia gaudarfsa, dins eixa mar
encisadora. Tot son plaers, alegrfes,
- diversións, lo que'n mostra eix ten~
tador de la joventut formosa, de

Partidat·ls decidits i entussiastes de que el clero actui en tots els
'o rdres de la vida ciutadana, per a
procurar la major abundancia de
be social ·possible, fent valdre:- el
se·u prestigi, la seva influencia i els
seus vots en dfesd'eleccións,CI'eiern
d'interes
la publicació de la següent
..
carta, dirigida al candidat Sr. Ven··
tosa en contestació a una de sev u
en la que dem ana als sotscrits sa cerdots el se us vots i'l seu_ apoio
.en les properes eleccións: diu aixís
la carta·contestacíó de referencia :

l'humanitat tota.
Habillada la cega edat , de les
n ·tusions amb trajos els més atractíus i seductors, ornada amb fiors
que'n .emborretxen i b:rtllants d'or
i plata que n hipnotitsen, pentina da a !'última moda, en contempla
extasiada als magnifics i encisadors espectacles amb que la convida el món, sempre · nous, sempre
· novells ...
No poguent resistir- lo~ n'exclam a e 1 joven t; «¿Anem- h i , ... i ug uem amb les ones, .. . divertimse'!»
1 ja está dit. 1 n 'esperen una
o nada i un altra; i en frequenten
les diversións totes ... ¡Qué r'es
de bonic de jugar amb les ones!
¡Qué n'es de bonica la vida divertida! n 'e xclamen les juventuts.
· 1 aixís passen temps, mol!
temps; i els afalags del món en. dormisquen
cada vegada més
aquells somiadors . ..
M és ¡o Deu! Les passions, negres com l'abím, ets vicis lletjos
com un llagardaix comencen a eixír : i les ones van inflant-se, i creixent i creixent sempre, fins que
abrassant- los amb ses manac"cs
diaboliques els hi roben la joventut , la salut , els diners, el benestar
~aol'tes vegades la vida .del cós, i
~empre, lo que es mes trist la vida
de 1' ánima, per descuit i negli!ofencia deis pares .....
Pares que'm llegiu, ;vigllandc.L
vigilancia! No deixeu que vostres
filts juguin amb les ones .... t"':l pare
del conte ..sortí amb u.n till .iA~i 
mat als brasos: vosaltres padr(ilu
quedar v~n~uts i sepultats . .
¡Lectors aimats, no jugu~u mnb
les ones!

.

Distingit Sr. En contestació a
lu seva atenta carta circular en la
que'n s manifesla la seva pre-senta ..
ció com a candldat per nquest d istricre en les properes eleccións , i
·ns demana que l'apolem amb els
nostres vots, devem milnifestar-li
que donades les presenls circumslcmcies V. pot compldr redimen! que
votarem la seva candidatura . Per a
satisfer, no obstan! a la nostra <.: o nciencia i declarar una vegada mes
el nostre criteri , amb franquesa
catalana afegirem . que hauríem desitjat que la seva actuació com a
diputat a Corts . per aquest dist'ricte
hagues tingut cornplerJ,1 coincidencia amb el criteri de les dretes, a les
......

·.

.

)

Es també la nostra convkció,(lfermada
pels aco nl'eixemenl·s mon-,
dials i nacionals d 'Espan ya i ·d'
aquest-a regió . que la divisió entre
dreres i esq uerres s'accentuará cado dia mes, i que l'agrupació política, de !<.1 que V. forma part molf
si~fnific<:ldtl, se veurá arrossegada
a un costc:tt o altre, i haurá de venir
amb les dretes si vol fer obra construcfora i regeneradora .

.:

.1

V~g i

en que poden servir-lo els
seus afms. segurs . servidors en
Crist ··-.. Francisco Magí, Pbre-Parroco; Caries de Cirassot, Pbre-Beneticial; Pere Bosch, Pbre.; Josep
Mundet, Pbre.

•'

'

.,.

\

...

'
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Seee:l.ó rei:I.g~o•a.

TAULA
deis dfes de Dejuni i Abstinencia~ durant l'any 1918,

..

pels que tenen la BUTLLA de la Sta. CREUHADA i el co-!
rresponent INDULT d'ABSTINENCIA i DEJUNI,
'

Fehrer
I)J. a l''
''.
'b

Uimeeres de Cendra .
Di\"endres 1 (:¿uaresma
DisM.pte "
»
.
,,
l)~rueeres ,.
»

1:).

':l().
• 22.
)) 23.
»

>

----)• 1H vend res ,.

,.

Diesa.pte ~
Dime-eres 3

•

27. -

•

•
¡¡.

•
•

•

,.

»

~

!

'
,..,

•

.

• 1_..

F

..

Entre altres coses recordem r
assumpte del pressupost de c.ulfe i
cl~o. que mai s'acaba de resoldre
a favor de les justes reclamacións
del dero parroquial, que no ha Jogrm tant sois les mil pessetes, que
figuren coma sou mfnim pels professors d'escol<l, millora que si en
ells es justific.ada. doblement hó es
en nosaltre-s, que no gravaríem els
pressupostos del Esrat. si aquest
no s'hagués . incauta!, diguem-ho
aixis, deis bens de l'lgfesia espa.:
nyola.

Madrid
Lloret de ·Mar 12 febrer de 1918.

.

J

!

Sr. D. Joan Ventosa Calvell

J. E. S.
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Hejuni sens Abstineneia,
Oejuni i -4\bt?tinencia.
.Dejuni sena abtinenda.

Dei• uni

..

"

Dejuni .i Abstinencia.
Dejuni sena Abstinencia,
Dej uni •
'
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El día 7 morí en Miquel Fradera i Busquets, de oflci barber, a la
dat de 60 anys. A . C. S.
-Com diguerem en el nombre
passat !'orquesta «Unió» de Cassá
de la Selva amenitzá els balls ceJebráts per la societat «La Barretina Vermella.» El ball de disfresses
que tingue Jloc el segon día de
Carnaval fou lluit i forsa concorreg-ut hav~nt-s'hi repartit valiosos
..
premisa les millors habillades que
foren : primer i quin(premi,"'germa.
nes Soler; segon, Pilar .Verges;
tercert i quart, dugues jovenetes
'
veines de Caiella.
Nombroses foren les persones
, ..
que presenciaren les sardanes tocarles a la pla~a, i tant escasses les
.. disfres~es circolánt pels carrers,
que quasi pot dir-se que passaren
desapercebudes del públic.
·~

1

l)f.: LA SOCH~1'AT •LA

BAEtRETINA VER:MELLA.»

'.

En la reunió general extraerdinaria . cel - l~..brada el diume ~¡ ge
día. 20 del mes passat, es doná
•ompte de les gestions portades a
eap per la .J rmt¡l , al ensemps de

les condieións que rege ixcn per
1' adq uisició del local Soci u, l.
Aquest, qu'estc'l· dividir. en dues
parts indivises, pertan,v,·· una, a. la
Societat, per la válua de 91.500 pesastes. de lea qual::J de rnoment. se-

•

,

n'entregarán 2.000, i de les resta.nts
s'en pag·ará el 4 per 100 !in~ f.:a tar
:!aldades: tenínt en coropte que per
1'amortizaeió d'aquest pago es
compta amb r espai de deu anys.
L 'altre part indivisa del editici pertany a don Miqu~l Arnau, el
qual dará totes les · facilit.ats a la.
._ Societat en l'adquieiciú d'una part
de la seva propietat que j a ocupa

.

·.

..

- -- --·-- - - - - - -··- ;---.

...

. ..''J•.}

.
.

«La Barretina.»
Per aital compra a'han modificat alguns articles deis Eetatuta.
També es nombrá un consell Dire(~tiu · administratiu per portar a
terme l'eementada propieta.t intno·
ble, ftns estar aquesta liquidada.
14> forman els senyots :seguents:
.Jotep Sa~pera., Joaep Massó, Jau~e Butinyá, Igliaai 'Viladevall,
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Jaume

~afout,

F élix Raba asa. i
Joan Fontllados;:.L .·
a La .Junta tr. el propósit de
fer a.lguues roodifica.cions en el ~a.
ló café. per a. més espa.iositat.
•
El dimecres per la tarda
aprofltant el sol i la plácida tempe·
ratura , foren moltíssimes les persones que sortiren al camp a brenar. La fonf d'en Plumeres, lloc de
costúm escuiiU per aqt·est efecte,
dava bo i goig de veure.
A
Les Germanes Vetlladores
de malalts, han obtingút del senyor
Bisbe de Girona permís per exposar Nostramo en la capella del hos
pita! una hora cada plimer divendres de mes, i alguna altra diada.
Comen~arán a fruir del esmentat
privileg i, el P.roper mes de mar~ .
Varíes persones pietoses í genero·
ses els hí han facilitar els menesters per-a tan rel~ligiós acte.
-«El Cassido Malgratenc» ha
tingút també amenitzáts so~ balls
per un quinfet sots la direcció d'En
Joan Xiqués,
Dita societat constituida en reureunió general acordá que les quotes mensuals siguin de dugues pessetes en lloc de una com havíen
Y. stat fins ara .
---He m rebút el n. 0 250 de la
«Lectura Popular» cónsistint en
una col-lecció de poesíes del lloreicJt Poeta catalá don Antoni Careta
¡ Vitia l.
-Germanor, periódic voluble
éom nena de pocs anys ha ~ofert
una agradosa metamórfosi. Ha
deixat el vestit curt orlat amb farbalás d'anuncis de obres blasma des per la rilo i la moral, i s'es habillat de trajo llarg.
Ha passat pel Jordá,i prenguenthi el nom de «Avenp> es presenta
seriós, amb capsalera nova i escaienfa, desitjós de fer cultura i
moralitat com corespon al lema
adoptar.
Benvingút siga el nou colega i
que la sort l 'acompanyi en la seva
empresa.

del Carnaval es vegeren molt concorregudes, especialment la de les
Conferencies de Sant Yicens de
Paul, en la 'qual predicá Mossen
Josep Oliver. El chor de les Pilles
de Marfa s'assocía ois expressal$
actes, cantant-hi escollifs mofets.
- Passem uns dies tan benig·
· nes i soleiats que talment sembla
que'ns trobém en plena primavera.
-Son en número de 47 els joves que'l presenl diumenge deuen
esser sorteijats pel reemplás del any
actual segons definitiva rectificació.
A L'estaf de les obr~s del astiller en construccí6 es el seguent:
gran acopi de pe<;lra en front de le~
rieres de Malgra f i de Sanla Susagna, extrefa de les pedreres dites del Molí de La Pedrera i de la
den Torrent de santa Susdgna: apilonament de sorra g rollera, i montura de rails de posa- i-lr~ u per la
circulació de vagonetes. Tot aixó
suposa ja, varies persones empleades en el trebalL
A
Llegím en un ¡;eriódíc «que'L
día 2b tindrá lloc en l' espaiós Gran
Cine· Tívoli un mitíng a favor de la
candidatura den Gaspar ~osé~ .
Tindrá gran ressonancia no sois
pels valiosos -elemenrs qu'hi pendrán part, si que també per les declaracións i at:lrmacións regionalis-tes i pl!ltrioliques qu'als oradors po~
sarán a la consideraci(r del poble
conse ient. »
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Díumenge
passat se admi'·
nistrá el sant viátic a la senyora
Pepa Marlet, mare política del fondista Damiá Regí, i el dimars d'aquesta a la senyoreta joaquíma
Codina. A les dues desitiém un
prompte restabliment si'! hi es convenient.
A

•
E I;«Quintel :xiqués» formar
pels senyors joan · Xiqués, :piano;
Miquel PI a i Na reís Estany, primers violfns; joaquím Graupera,
segon violí ¡::salvador: Arquer,
baix; han donat tres concerts en ~~
Cassíno Malgratenc haven sigúr
moH aplaudits especialment tn 1ft .
célebre serenata de Toselli i SerenafB Espafiola, de Thomé.
El deixebl ~ de la Academia de
canr que dirigeixen les ~enyorete$
Anunciatta Prad~si i•. Enriqueta

-- Aigunes hores de la funció
de desagravis celebradas en resvlesia parroquial, duránt · els tres
¡
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Surroca , En Joan Dau Garriga i
.Robert cantá dmb acompanyament
del Quintet «La Pregaria del Mestre Vives, i a piano pel seryyor Xiqués JI ora vareta del mar, deBorrás de Palau, que li valgue ren justos aplausos i felicitacións; i el jovincel Miquel Casajuana, El carro
del sol, del mestre Serrans i Gigantes y Cabezudos, de Caballero. acompanyat pel director senyor
Xiqués en las que, i sobre tot en 1~
darrera, ens demostrá sa bol]a veu
.•~...

1

e··m•lJIIlP'IIa

1

'

.:J.O
··-·······

'

Al.JmCJ.t&.LS

Canet
de
Mar
.
.,
.......
- ..............

' ''"

i fou premiat amb xardorosos
aplaudiments.
La cobla «Unión Cassanense,
tocá en la pla~a un repertori de
sardanes per demés bonic: sobres
sortint Oracienca, de Aguiló; E~
pigolera, de Bou; ffora matinál,
de P . Grau; Desamor, de Sederra; Dol~es besades i Nuvia , de
Estela i Recorts de la . Val/, de
Casanovas; alguna d'elJes unp verdadera filigrana, que'ls hi propor
donaren havantes d'encoratjament.

""' '

·······-·· ...... ......... ..........................,

..,_,.,_,_,.,...,.......... ,

,

Mereix alabanses !'obra portada
~ terme per J'associació de Filies
de M aría de proporcionar a tantes
fa mil ies, vesprades tant si mpáti'. ques i amenes corn moltes de les
·· d'ilquest hivern.
-En els tres dies de. Carnaval •
'ha ting ut lloc amb molt bon acert
una escullida exhiblció 9e vistes
amb Jlinterna instrudíves , rnora ls
unes, i humorfstiques altres. 1 pe~
fi de festa se procedí a la represen tació escénica d'interessantes i molt
chistoses pesses.
-La c<juventut Católica» amb
artres valiosos elemenrs prepara
per avui diumenge un acte teatral
de molta ressonancia, cedint-se els
. beneficis a n'el «Pa.tronat de la ve
Ilesa• . L'acte s'efectuará en el te~
tre del Centre Moral. ,
- S e iroba en nostra companyía el zelós rnissionisla quaresmer i benvolg ut ami e nostre Mossen
· joan Burch, Deu vulga que sigui
ben feconda i profitosa la seva 'pre. dicació evangélica en nostra preua, ' da vila.
- El dijous en Ntra. Senyora
de la Misericordia :tingué lloc l'enllás matrimonial entre joan Rojas í
la gentil senyorela Na josefina Soler fontás. Rebin nostra coral enhorabona.
-- Per amenitzar les festes de
Carnestoltes foren contractades les
orquestes «La farnense» de Santa
·· Coloma per la societat «foment
Catalanisla» i per la «Unió Cane tenca» la nostw tan acreditada
«Eis Quirrelas».
·
-Despres de. greu maialtía es
... ·froba Ja en franca convalecencia a
Barcelona, ~ radvocat, distlngit fabricant i amic nostre don · ~amiro
. Búsquets i Codiha. Son molts els
•

.
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amies corals · que compta en aquesta vi la agraida a la se va generosHat.
Esperem tenir ben prompte el
gust ~e saludar-lo i estrenyer aque~
lles mans per remerciar-fi una vegada mes els favors qu'ens ha dispensa t. ---Corresponsa/.
---·-·-·-·----- ·-----..--·--

En la nostra . Iglesia · s' es comensat un solem nissim Octavari,
dedicar a la S da . Familia. Hi predica tots els dies el Rnt. Pare Fran·
cese Segú, C. M . F. de la residencia de Vic; i el cant está a cárrec
del chor de la A de Filies de María,
dirigir per sa directora, senyoreta
M. del Pilar Coma:
. --En els talters que ~e don josep
Rtus, a Barcelona, Cc:u·rer del Ro~
selló, s 'hi están construint, per
l'altar majot de la nostra Iglesia;
dos angels, donatiu del Candidat
a Corts per el districte, nostre bon
amic Sr. Francisco Bartrina. També está encarregat de la construció
d'una imatge del S . Cor de jesús
destinada al nou altar; a dita imat~
je el Sr. Sagnier hi coopera amb
la quantitat de·· 100 pts. A tant bons
senyors graos mercés i que la Verge de les Ferreries els hi retorni a
mans plenes son desprendiment.
--·-A la proclamació de candidat
a diputat a Corts celebrada diumenge passat a Arenys a favor del senyor Bartrina hi assisfí una bona
representació de nostre Municipi
formada pels senyors josep Roura,
Ramón Comas, Joaquín Ruhf; i per
Sant Genís, Joan Alsina i josep
Alsina.
··-··les incansables Pilles de María organítzen una Biblioteca volant
rel-ligiosa recreativa. Actualment
porten ia recullits mes de 150 llibres
rehenr ademés varies Revistes.

- En

l'esglesi~

parroquial de
Jesús de Gracia· (Barcelona) en ~~
día 20 del present s'hf celebr_ará un
solemne ofici aniversari per don
Lluis Coma. A. C. S. A sa tilla
María del Pilar Coma i demés dis>
fingida familia reíterém nostre més
sentit condol.--E/ corresponsal.
... _..... -..-- ............... - --. -·- · . - --·--··-·----·--------....·-

..

......

Ca leila
---······------ - - - ·--•4

...... ·--~·- ------ ·- -----

En I'Esglesia Parroquia], tingué
lloc amb gran solernnitat Ja conclusió de les Quaranfa hores; el Temple presentava un aspecte magnifi~
cent habilment endomassat e il-luminat essent insuficlent per donar
c~buda a !'inmensa gentada que
ussístí a rendír c ulte d'adoració a
la Divina Magestat. Ocupá .· la cátedra de I'Esperit S cmr el Rnt. P.
Compte, missionel" de Banyolas.
-S'estant activant els trevalls
per portar a cap la celebmció de la
Festa deis Martl'es de la Tradició i
de la Patria de quin ·important acte \
donarem mes detalls.
·
···--En «La P.u Social• s'han donat dúgues representacións teatrals
els díes 5 i 12 del present amb extr~ordinari exit a quins . programes
figuraven respectivamerit el drama
~< L 'Orfe» i la comedia eFe, Patria
1 Amor».
Per el prope~ diumenge está
anunciar el drama hisfóric en tres
ac:tes «Carlos de Vianai. ·----C.
- -··................... -

- ..--..T ....... ......... ·--·- ·-··-··-·... _ _;,_...... - ..---·...............- ...... ·-·-·

Lloret de
Mar
------ - -

--Alarmats alguna elements de la
veina població de Toesa pels ru·
mora que corret> de que el ferrocarril estra~gic d'3 Blanes a Vila·
juig:1, d(~via seguir,· aegons projecte
pre~:~ent;H per la. eambra Agrícola
del Ampurd.á, uu traesat distint
del projectam a n t:,~ rior men t s'han

dirigit pe r carta al Sr. V~ntosa,
Ó 'n::a.li an t li qu ~ s ubsistis l';tntíc
pr0jE'cte, qui s'ha. apressa.t a con ·
te~tar, q u_ e. r, o . eols no s'h a t p nsat \
en camvutr l antic trat!sat, siuo
que ana.va a don ar ordres que's
passés tot seguit a la subasta de
les obreE: del ·esmentat ferro(•;:trril.
-··Sembla. que 'l Govern se prÓ
posa, segons l'eetudi fet ja l!óbre el
terreny, portar a cap l'obra· de
defensa de la platja t:l'aquesta vila,
pera evitar que 'ls temporals de

garbí tornin a: malmctre, coro en

pMsades i rec.ents ocasions
'
, la
part mes hermosa de.la nOBtra vila,
ameD#*BBant al ensema el bonic i

mageatuós edifici de le3 case1:1 con~
si:storials, ce!ebrariem fos un fet
ben a.vita el pr9pósit del ~overn. .
-~--~~~~~~~-----Imp. •La Editorial Chrtmderau• ·

..

'

'
...

...

,.

.

'

'

..

..

.. '

..

¡

'

.

......

.

. .

..

..

...

BONA LLEVOR

8
.. . ....

.. : .......·~.. . . '
. .. '

'

LA EDITORIAL .
GERUNDENSE.

. _,.··

.

.'

PER

. ''

'

fELIX PARADEDA. Pbre.
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IMPREMPT A 11LLIBRERfA
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MONOORAFIA HISTOUICA, UTI-

LÍSSIMA

HA61TANTS DH

ALS

ALS

MALGRA T,

VI ATJANTS,

TURISTES 1 F O L K LO UISTES .

De venda a casa rautor, Carme, 58.
i estancs de la vila

.
.

e
N.
~
e
Tf!LE!FON
1 N.

!

PRO GRE~,

Pren: 2 pessetes. Per corren 10 céntims més.

7.
8•

G IRONA
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PERIÓDIC
....

CATÓLIC-REGIONALISTA

defensor deis ·¡nteressos morals i materials de la Costa tlevantina.
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Acció social,
. .

Literatura, .Jlrts, etc.

amb redactors-coresponsals en tots els pobles de la Costa.
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Redacció i Administració:
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Nombre solt, 10.cts.
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Bona Llevor..Núm.
7, 17/2/1918. Pàgina 8
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Un any, 5 ptes.-Un trimestre, 1'25 pt~s. ~ ·1

Carrer de Carme, n.o 58.
..
'

·~

,' .
.

'·

.

,
•

•

••

• •

•

•

•

<

• t

..

..

l

~·

