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daler contra aquesta. plaga corruptora. de la g ran familia humana ~
instituint, o treballant en pró d e
les biblioteques populars, de la Bona Preme·a fundant periódics i re vistes morals, i estudiar la manera de posar a disposició de nostra
jc.ventut excelentes obres, peró de
modo qt1e pug ui adquiriries per
poc pré u, ja que moltes vegades,
no pot posse irles per estar fixat un
preu molt crescut i sobre tot posar·
la en a g uait i ferli veure l'esperit
sectari que guia aquesta classe de
premsa que podriem anomenar
mondana i enemiga de tota civilit7-ació i de tot huma progrés.
.JOAN CUSELL
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la mutualitat o segur de vida. El
simple estalvi, uo sol esser suficient a n'el pobre pare de familia.
per evitar qu'el1 seus filleta hagin
de sofrir greu• pesam, per Ja falta
de recursos en el ·triat día de aon
fatal deseBtllàe. L'arma més prepotenta per a defen(Jar-se amb éxit
en eixos cassos, no hi luí pas dubte
qu'es lo que acabém d'esmentar,
(\O es; el seg ur de vida. Amb ell
pagant una cuota que pot ésser set ·
manal o mensual, el pare pot deixar a son fill una poma per la sed
que serà mes o menys important
segóns la qüota i 'í'edat en que comença dit seg uro. Avui, per sort~
son moltes les mutualitats que ofereixen immillorables garanttea i
per lo tant ea cosa que l'obrer e&
preocupi a'aquest problema i donguï una mirada cseudrinyadora a
la .Mutualitat que millor eonfi.ança
lt pot mereixer.

Es en gran manera. que s'ex·ten l'afany del saber; per a tot
arreu s 'observa una gran afició per
,Ja lectura, fins en ia quitxalla.
L'esperit naturalista, antíeris·
tia, que sempre esta a l'aguait per
enderrocar les fonts de ll úm del catolicisme, n'hes fet de Ja. lectura
de una les seves armes més pode·
roseR per a lograr els seus corruptors fins.
Ela llença t al vol una munió de fo·
lletóns i revistes p urament desmo·
ralitz a.dores quin princ ipal fi es el
de apartar als individuus i als pohles de les ensen:v:uwes
cristianes:
•
•
nodrir en llurs esperits el sensua...
lis me més deseufrenat, fent hi v.rreAL OBRER
Iar idees aven<;ade~; sentiments
AMIC
de pervertició; sustituiut dúures
Dues armes importantísimcs
JJ-fó.{li me ff
sagrats per l'egois me més brutal per l'obrer, son restalvi i'elseguro.
i a.rrancals·hi tot princi pi criatía.
L' estalvi mitj anç ant una petita moEl Cristianisme, que ba sigut
Deg ut a n' aixó a n' aqu est aro· neda que l' obrer dipositara. a la el verdader redemptor dels obrers,
bent corrupte bavénl de deplorar guardiola de comptes corrents ee ta· amb les balancea dc la Justicia ea·
avui, fondes llages obertes en el blerta en el mateix poble o he en tricta, vol medir igualment a amos
cos social i per lll tant quasi la la capital, seni aempre per éll un i treballadors.
complerta desor~~tnit :r.ació de Ja. auxili importantissim en casos dc
La vaga inj•Js'ta sol ésser un
'
sagrada institució de la ramilia.
neeesita.t : i aquella petita moneda, arma de dos talls, q ue fereix al
havém de deplor ar aquest estat sens ell donar-sse'n compte, anira mateix obrer que la provoca.
degenerat de nostrçs joventuts que creixent d'una manera maravello La vaga llegit i ma. és als mals
per medi d'aquets folletlm.s i r e vis sa. Molts obrers hi ha que per ha- amos lo que les ametralladores són
tes,ele infesten llurs ànimes, uns es- ver tin gut l'aeert de reservar -ee als mals pobles.
criptors d'idees denigrants q ue llurs sernaoalment uua pesseta per la
cors estan infestats pels vici~, que Caixa d'Estalvis, bavu.i disposen
van infiltrant en dités rtYvi'stes tot d'un capitalet per a rer front a al -el vereno de que estan pos~e1de$ guna vaga o ·a n'algun accident del
Vetllades de la llat
llurs mentalitats corrompent les trevalL Emperó més encara que
més nobles i generoses ' aspirac·i ons l'Estalvi arab tot i esser una cota El quiat ao mataria.
Fa molts anys, peró els detalla
'·del <~or.
tan forriiosà i n~cet~saria es conve·
.I
Ravém doti.és de treballar amb nientisaitn que l'obrer s'acostumi a del succés que pa88o a referir ' è '
•
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BONA LLEVOR
tal manera es gravaren en la meva mamoria., que encara els recordo.
,
En presencia de feta tan iohu ·
m~ns i 'horrorosos, quasi deurí,. donar se raó al que deia quc'l home
ea un llop pel home. Veritat es que
la sagnanta guerra europea que fa
tres anys qu'eos angoixa. amb ses
hecatombes. ha. endurit nostres
eors, i'l tragic succés que ving a
contar, poseible es que no impre...
. . ,
110m a nmgu.
'·

En el quint precepte del Decaleg s'ens proibeix matar, i sabut es
que aquesta fórmula géoerica nos
imposa la obligació no solsament
de no atentar contra la vida de
nostres germans i semblants. sinó
també de no ferir-los, mutilar-los i
causar-los~hi danys en llur orgaDiame, precepte tan tle dret natu·
ral, que sembla meutidu. hagi hil·
gut necessitat de d-ar li caracter
positiu, puix que la seva infracció repugna H. la naturalesa huma·

·.

·.

..

na.

La facilitat ...amb qu'es presin~
deix del dit precepte re comenten
crims de sang, s'esplica. solsament
.
..
per la manca absolu ta. de sentit
moral i careucia completa de edu·
eaeió, i en cassos concrets perque
.
les passions d'odi i de venjan<;a. ceguen i endureixen les entra nyes.
Quan l'home alcan ça l'etat vi·
ril sens el mes petit fré relligiós ,
•
..
. .,
moral ni social, abans be amb el
convenciment
instintiu de qu'hem
..
..
. ,..
nascut per a gosar i que per u. lo·
..
grar el plaer, tot medi:es licit, sembla com ei per la bestia hum ana
no's ha.gués fet Ja Redempció .
·'
Tal va oeorrer a.mb els quatre
moçoa herois de mon re'cit que no
vull puntuaHçar, per que'l desbo·
nor no caig ui ni ta n sols damunt el
..
lloc que'ls vegé naixer.
De 25 a ao anys, forni ts, pleto·
rics de vida i tan necessitats do re·
cursos com famulencs de plaers,
nostres .m aterialistes pract.i ca po ·
aaren ses mires a la casa. i fortuna
'·,.,...
• ¡.•
de cert advocat vell jubilat i a.mh
.
.
. ·"
.. . .
. . . ... •......
de ric, que vivia sense f<Imi·
d'un criat tan
'una criada agra·
Jletrat,
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era una verdadera fortaleç a. inaccesible als estranys, per les moltes
precaucions presès pet a impedir
dir sorpreses i assalts; peró els criminals. d~aquesta histori¡¡
. pensaren
en la criada i en els prodigis que
sobre aquestes ig.nocentea criatures
logra l'amor real o fingit.
Es proposa el mes guapo d'a quets joves enamorar· Ja i ho feu
tan a lo viu que als pocs dies era
ja duenyo de la voluntat dé la ser~
venta. Convingueren amb ella una
entrevista a altes hores de certa
nit d'hivern, freda i obscura i po ·
sats els altres tres criminals en
guaita, ela hi feu el fingit nuvi la
senya convinguda, la infelis criada obri la porta i el bandoler no
con tent de donar entrada a eoe
compa.nys, sino que aparentant
abraçar :1 la seva núvia la degolla
perque no pogues cridar, amb un
punyal que amagat portava. Acu.direu
els altres tres criminals, fica•
r en el cadavre de la criada a la
casa, tancant sigilosament la porta,
pe ró com els vells tenen un dormir
11 e uger. va despertar· se el criat,
baixa descala p~r l'escala., crida a
mitja veu a la criada, per a no despertar al amo; caigueren sobre d 'e ll
els ro!!Jfactora, a les fosques, li ta·
paren la boca 1'1 degollaren com
hagueren pogut fer ho amb un xai
a.l escorxador.
Q,uelcóm degué sentir l'amo,
puix sens encendre la llum, comença a cridar als seus serventa. A les
fosq ues sempre, penetraren els ban·
dolers a l'alcoba, i li obriren el cap
d' un cop de destral.
Comesos els tres horrendos assessinata, encengueren la llum, i sen·
s~ preocupar-ee dels eadavres, re~
gistraren tota la casa, forçaren
mobles i s'apoderaren del diner,
a lha ies} tot quant trobaren de valor . Perpetrat el robo, no fugiren
d1.~ l perill a repartir-se el producte
dels seus crims, sino que per lo
vist tenien t ambé altra fam, puix
destro ça.ren un perLil, begueren vi
a buudantme:J t del que trobaren a
la bodega, enceng ueren foc i en .
aquell sopar repug nant se fartaren
de _c arn i vi. Aàans de rompre el
dia, rugiren deixant els tres cada<

vrea i les portes de la casa perfectament tancades, per a desP,istar
a la justícia, i amagar amb el major secret e!a seus-. crims.
·
Ní'ls veïns de
casa saqueja·
da ni ning ú del poble, senti¡ capfressa sospitosa en aquella. nit; al ·
següent dia ja molt entrat et l)latí,.
com ningú donés senyals de vida
en la casa del ric advoca t , ni s'o·
brien les portes ni finestres, els
veïna donaren part a l'autoritat; la
qual al esfonsar la porta es .troba
amb els cadavres. El jutge ~nns -·
tracció se~ trasllada h:nmediatament
poble al i instrui les primeres diligencies pel esclariment d'a.quèll robo i assessinata.Tots posaren ea peu
el seu ingeni i experieueia per a
descubrir a1s autors de tan repunangts crims, peró tot fou inutil.
Ela criminals feien vida or dinaria,
gaudint-se no sols del producteJsino·
també de la seva habilitat i trave·
aura per ocultar-lo, quant el tinent
de la guardia civil demana permís
al jutge per a fer indagacions a
compte llur, qui autoritzat al e fec·
te. i sigent dia ·de .treball, ordenà
al alcalde. que al-tornar els homes
del camp a mig dia, passessen tots
per la plassa del poble : alli es fo ·
ren reunint poc a poc los jormilers
i camperols, anals quals passava.
revista el tinent, examinant eE>:s.
fesomies i trajos amb ull e x pert i
escudrinyado.r
Com era dia de treball, un dels
darrers de la setmana, i els treba..·
lladora del camp no tenen costum
de mudar-se
la camisa mes que'ls.
.
diuniengea, apenea es ficsa en que
cert mosso dels presents portava ·
la camisa neta, prega al alea.lde
anés amb ell a règistrar-li la casa. ·
i allf trobaren la camisa ensangrentada i no poes objectes de la pertenencia del advocat, reconegutspúblicament pels veine del poble.
S'empresona immediatament al
mosso, i a les preguntes mes o
menys habilB del .Jutge, amh ver·
dader cinisme confassa et delín quent ela seus crims, delalant en-·
sems ala altres tres companys. Setramita rapidament la causa., entengué en ella el .Ju.ra t i encara
que'Ja ' tres companys del convicte:
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BONA LLBVOU

Notes i comentaris

i confés negaren se;Jtpre la seva

•

participació en els fets d'autos, el
.Jurat de fet en el seu veredicte,
Per a descobriments, els savis.
rego~gué als quatre com autom El Sr. Unamuno, catednític d'Unidel robo i triple assessinat., a.pre· versitat després de prop quatre
ciant les circumstancies agravants anys d'estudis ha descobert que la
de la premeditació, l'engany, la causa de la neutralitat observada
elevosia i nocturnitat, per lo que en noslra Patria respecte a la gue-el Jurat de dret condemna als qua· rra europea. era deguda a lacotre a la darrera pena.
bardía dels soldats dl q4P,ta; me~
Quasi un dia enter dura aquell encara, als senyorets de les Uni~
· s olemne judici, sense sospendre'l versitats, per no haver-se Uensat
ni per a menjat; públicament se com un sol home al carrer amb
llegi an als processats la seva sen· actitut buHanguera al declarar-se
tencia. de mort, i terminà la vista aquella.
a invitant als mossos a que filme¡Pobre Unamuno! diran aqueUs
ssen l'aeta, la qual firmaren sense estudiants, que després de regirar
tremolar··loa..hi el pole. Mentres fir- tants llibres, no hagi aprés aquest
mava el processat confés li pre~ gran Caton Jo que saben totes les
criaturetes; que la llissó més eflcas
g unta un dels jurats:
-¿Qt¡e•t passa, home, sembla. es la del exemple i que «una cosa
qu•eetas content?
es predicar y otra dar trigo.» Que
-Si, senyor- contesta-content vagi a Flandes, a lluir entre mig
estic perque els quatre ho ferem i dels fragor de la lluita, el seu ta·
ela quatre bo pag uém, puix m' ha· lent .¡ forces, ttue potser hi faci una
vien fet creure que jo aol iria al descoberta que deixi confosos a1s
pal, per haber cantat. i que's Iliu- inventors dels canons de 120 Kilórarien del garrot, ele meus com· metres d'alcanç. Que de més frespanys.
ques i grosses n'inventen, Una·
J!.n la plassa del poble s'aixecii, muno, els savis.
el patibol; la consternaeió d'aqueU
En els debats posats a dishonrat llogaret i ?e la comarca fou cussió en les Corts, s'han distingit
enorme~ peró maJor. encara la c~n- . les es querres. Entre elles ha parlat
correnc1a que acudt a presenCiar.~ don Marcelí rompent llances, no
eomJel butxí desempenyava la soa en defensa del pa i del blat qu'es la
trista missió, essent molt de notar vida o mort del seus i de tots els
I'inctdent que ~eguei~:
.
espanyols, sino per a dir que un
Durant la .J~sta l macabra ea- barco que transportaba tropes a
cena, cert emocionat camperol, que Larache tingué que enfornar~sen
portava a un fill seu, com de deu per no poguer passar la barra
anys, de la ma en el moment cul- (pots er no fou gran com la seva) i
min~nt del espectacle, descarrega per l'elogi de Ja revolució d'agost,
tern ble bofetada sobre la galta del culpant de e11 al sefior Dato ¡ dlseu fill, exclamant~· la ;egada: .
guent després que fou un movi·
«-Té, per que ten recordiS ment popular i espontani. ¡,En qué
tota la vida.
quedém?
Ela hi han donat garrot vil an
Que no vinguin a ra aqueixe~
ala quatre, en la flor da sa vida, esquerres pintant-nos son amor al
per lladres, aasessíns} sena relligió proletariat, i qu'es fan seva la cau¡ sens vergonya. Han deshonrat al ~a dels desheretats; elpobJe ja'ls
eeu poble, a la seva familia i jo- coneix , i saba que afendrer·s resventut, i abans voldria veure't pecte al parficular.
mort que posat en semblant èas » •
• * Llegim que ha sigtit asse~
El noiet plorava a llagrimea vi ~
vee i prometia~ 8011 pare, a esser sinada, a Mataró, una dona per
, home de be, tota la vida.
un subjecte a qui una fulana endeMANEl. P o Lo r PEYROLON' .
vinadara li manifestava que si soPer la trad•cci6
frfa una enfermetat. era perque
Péux PARADEOA. Pbre.
altra persona li donava el mal en·

fre els aliments que ingeria.
Al día següent de comés aquest
crim, una curandera endevinadorB
feia repartir a domicjli unes ful1esanunciant-se com a tal, a Mataró i
carrer de Pf i Margall, per tots els
pobles de la comarca, entre ells en
nostra vila, sense que cap autoritat
ho Jmpedfs.
8embla mentida que'n ple sigle xx regni tanta ignorancia, so-portant a nig romanti que, ~onam
bule~, tiradores de cartes i altres
ejusdem furluris, qui amb sos err~..
ginys i enganys, es proporcionen
una bona posició, nnmtres quers
homes de ciencia, malgrat sos e5tudis i · experiments, baixen molts
delis a la fos.sa, sense tenir un mos
de pa que deixar an els seus fills.
¡Quanta ·b arbarie, quan salvatgisme i quanta indiferencia per
part de les aut~rifatsf
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Sant Pere del Bosch

Era 50 anys enrera aquesta.
Capella com la humil violeta· qU&
quasi ignorada vegeta i embatlma
els barsers del bosc.
Un estret corriol tapit de brucs
i arhosaos hi eonduia. Brunes aee
parets, i petiteta com la capella de ·
Sant Pere de Vivelles, podien passar com dues germanes bessones.
Totes elles tenien adoasadea a llurs:
esquerdats murs un casalot en que
s'hi sepluix.ava un bon home, un
home pobre, un hermita. De tan
en tan deixava aquella solitut, i
armat amb serronet blau a l'eaque- ·
na., i penjant de son coll una capelleta de fusta anava fent via per
les cases de pagés i pobles comarcants, implorant una almoina pel ·
Sant o venguent l'estampà\ i goigs.
del titular del santuari per una peç a de dos quartos, que'la devota· . ,
èol·locaven darrera la porta o en. · ·
~

·.

}

..
·.

•

el escó de la cuina. ficsaut-la amb
~&tetes de fari11a. E~ dies de tempçs~a.t li r~çave.n aq~ella gent de
&f'.f1Cilles i cristianes cos~úme, i
tina
l'enllumenaven
amb
de
.
..
.
.
. trocets
.
..
candela. Tan belles costúms s'han
perdut,
hÏu~
canviat
. éls tempi i
.
. .
...•
~mbé ha. ca_mbiat la Capella de
Sant Pere del Bosc, coovertin s.e
.de
en tornasolada
.. . humil
·. .
. crisalida
.
.
.~~p~~lona, millor diré, de xpig enrunada capelleta en vistosa i góti·
e& catedral.
Eu efecte mercés
al
.. .
.
4esprevdia;nent generós d.., racaba.·
· lat propietari (a. c. s.) Nicolau
Font i Maig se converti aquella flore~a busquerola en una perla. Una
'
colossal esta~ua d·uij a~gel, un mo·
numeut
alçat
a meaiofia del pie. ·
.
.
tóa.Sr. Nicolau, espaiosos ja.rdin$
i caminets, constitueixen un lloc
a¡ra~abl~ que eepera la visita del
aimadors del Sant i dels bells paisaatgea. Aquest any amb ocaeiò de
poear~se la primera pedra d' un edi ·
fic=i ~a..sil. peia pDl:n~es de Lloret de
mar, el dia cinc de ILaig hi tindm
• ,lloc una gr:an f~$ta.
. Plau nos abans
:·:
. de termenar
~qa~~ breu n.ota bie~.óri_ca cont~r
~.na anécdota que retra ta·· al fanda·
. tQZ: d'~qaest . sumpt~óe Santuari,
i
.
. .....
la patent la boohorn.ia de t:,tn di$·
tin git $eny9r.
Uns quants excursionistes a l
a.propar·se un jorn al s~n tuari desitjosos de visitar-lo, toparen en el
camí amb un home que habíllat
aencillament estava atrafagat ar.rancant herbes del cami amb un
cavic o tramec, com diérn en Jl OS·
tr:a corna,rca. Després de sa.lud a r ·
1~, li demanaren, de quin medi podrien valer-se per penetrar al santuari amb intent de visitar· Jo i
quines portes veien tanca.d,~s. Deixà amatent reina el Sr. Nicolau
(per ells un qualse vol home, pot .
ser un opera.ri, llogl.tt), ~1s acom·
pan ya i obri el santua ri, tornant·
sen a la feina corneuçada. Al sor.t íir. aquells excursionistes
se li
.
a costaren per remerciar 1i ja se\~a
'
amabilitat, fent-li entrega cada
uu d'lllls d'una peça de cine eentims com a propina. A lo que éll
contesta •gracies a Deu no uecesaito de propines però si s'empenyen

la

•'

.. .

'·.

..
..
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:

'•

en que la prepgl,lj, &efa p~~ saot.uari>>. Després ·aapigueren amb· ad·
~iració que aquell home que •mb
tant a·f any treballava i taq s'in~e·
résaava per la. munifice~cia. de
aquella
preciosa CapeJla
era el
.
.
meteJx don Nicolau Font i Htlig.
.
.
Un folklof'Üta
..
' ·

..:. ,;

.•

A L'ESGLESIA DE LES FERRERIES
.H.Jj~CORD

•

v
D'eixa mare tan feconda
altree filla n~xen al mon,
.
qu'eétenguent ae per la planaden Turtós de Garamoos,
plasmen de Lee li'erreries
un poble ben vividor.

VI

de la solemne heuedicdó

feta als 9 de Septembre de l'any
HI08.

.

. . . . .

.

'

I
Palafol1s poble antiquíssim
dels mea vells d:eixos co.n torns,
avui es vesteig de.fes~
fottpo,aura j esplendor:
per
c~l~brar
tot. xiroi . .
.
. .
la beu~dicció d'un temple,
molt
esbelt
tlairóe
.
. . i ensems
.
d.e Ja fé amb que sos. filla'
amb t~~ps i no meny~ ~forç,
han baatit per po(lra i gloria
dc eoo Dtu. N~stre Senyor.
li

De son cloquer la campana ·no's dona punt de repóa,
convidant
. a tota
. ela
. . barris
.
tan al~ alts com a.Is. prpfonds,
als petita, joves i vellà,
al'Iic i al méne~teróe;
car Yol que tothom celebri
un fet tan bell i joiós
que'u es. per Les FerrerJea
el dia mes gran de hts.

lli
Com llorer quf ple de vid¡¡
arran seu doria rebrolli!!,
qu!estenguent-~e nit i dia
cap d~ temps for~en tm bósc;
conta l'hietoJria qu'ardi,t s
los veïna de. Palafolls, ;
alc:l\re·n propet Ja pl~tjà
un castell i barracots,
qu'augment&n ae eada dia
vila en fou ja dintre poc . .
De P<llafolJe Vilanova
oficial tingué'l Plom.
'

'

,

, e

•

.

.Barri tranquil , té una pena.
qu· els ros~ga aempre1 cor;
i es I, anar a Sant. Genis
tant ai fa sol corn ei plou,
per cumplir com bons católics
ell preceptes del Senyor.
Ella voldrien una eaglesia,
esforços fan a trompons:
els comencen, els eoepenen
i l'Obrl:' easi ao's mou:
lea prets~~ queden baixes
tola els fonàmente hi son.
¡Quina pena deia un aTi
damunt d'ells preng·uen el sot ·
qu'eixea parets no creixin
com earbasaera i ra.aeols!
Aquee,t fet prou el recorda
de quan encar era noi.
.

VII
Alegrat dons, .Fe~reries
'
que ja tens lo que tu vola;
esgleaia gran i es pa i osa
cloxeta en aon capciró;
CU.& per viure·! vicari
rublerta de llum i sol.
Agraie.x ala que't bastiren
grava en ton cor el seus nom&
n'oblidis l'excels Prelat
i 808 confidents:tampoc,
qu'et prestaren •on auxili
quan necessites aocós;

altres

protector~

IV

•

'

I
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·.
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recorda,

r1 teu Rector aobre tot,
qu'han colmat les ievee a.nsie!
i'ls desitjos del teu cor,
Digals a tots en eix dia
per tu de feata major;
que Deu voe dongui la pag·¡¡,
ilo cel per galardó.
FBtiX PARATH!OA. Pb~ ..
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'Rumbosa cum gran pubilla.
.
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mO&tra tenir un bell cor
~
dptar
a~. fÚlà aimaJa
.
.
.
d'a~ . present t~n pi~tós,
com. fou Iloapital de pobres·
ric.en propis i tresors.
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Publicacions rebudes. LecJUra
Popular núm. 261 continguent tres

joiells barcelonin~ Sant Pere de le$
P~;elles, Cases Consistorials i Au:
..
dienda, del historiaire i crific jqsep
Puiggarí.
. ·
· La Novel-la Nova amb un escu·
Uit recull de Cants Populars Célta·
Jans antics i moderns, sadollat de
sentiments del poble.
Catalana num. 4. rublerta de
text de notables escriptors contem-

.
porams.
i

.

pra. Respecte aquest pun1 puc dir
a~ S. que·l Cancell de Ministres
a proposta d'aquesta Comissaria
ha adoptat ja resolució opOrtuna
per a impedir que·s pugui produir,
sens~ cap bene~ci pel país el dany
en altres ocasions produït i ques
perjudici de molts milions de pessetes pels productors de patata de
aquesta classe, en aquelles regions .
Per consegüent, respecte d'aquest
punt, estan ja atesos S. S. i les co·
marques que representa i en nom
de quines par-la, havent-se tingut
cuidado al dictar-se tal disposicip
i donar satisfacci6 an aquestes
aspiracions, de q.ue quedi ·amplem~nt strvit quant pugui necesitar i
'!<

-

La Santa Visita proposada per
nostre sefior Bisbe es Ja seguent:
ora 8 de maig a les 5 i quart de
la tarda, arribada a Arenys de Mar,
en tren procedent de Barcelona.
Dia 12, a les 4 de Ja tarde, en.Jrada a Arenys de Munt.
Dia 14~ a les 5 de la tarde, en~

I ,

1 u

IV

demandar el .mercat nacional.
\
· Respecte als mitjans de transport de dit producte, puc dir·li
a S. S. des d'ara que la Comissaría d'Abastiments fara Jo que li
sigui possible, peró no sé si"s podra atendre amb el número dc va..
gons que S. S. solicita, perque
dependeix del medis de transport,
dificultats en que ens frovem i necessitat d'harmonitzar la exporta..
dó de distintes materies i produc
tes. Peró, dintre d ·elles, convensut d~ que's tracta d'unéJ exportació
ocasional, de moment, que's necessari atendre prompte, des d"ara es
faran tots els esforsos possibles
per nQ....aOMrear
...r.e~udicis. ·
..... '
' (c.~ ·~,- .. ~..... ""·
_...-·; 't'.\ \.., 1 • • i p: r-, -~.,
4

g; ~:: ~'..~

1 ;

..\ ' _,....
,.. .. . . !.

·~-~
~.• r, ..I~·¡. -~I .~..
.; .
~.

I

.

Vi

F

/.'

> ••

J

trada a $ant Iscle de Velléllta.
Día 15, a les 5 de la tarde en-

trada a Sant Ciprfa de Vellalta.
Día 16, a les 5 de la tarda, entrada a Sant Pol de Mar.
Dia 18, sortida per a Girona.
[)ia 20, a les 5 i mitja de ta
tardeJ entrada a Calella, procedent
de Girona.
Día 24, a la tarda, sòrlida per
>

Girona. ·
.

.

Al prec dirigit en les Corts pel
diputat de Mataró, seftor Fortuny,
respecte al permfs per Ja exportació
de la patata primerenca, contesta
el seftor Ventosa, Director d' Abastiments, «Conec, com sab perfectament S. S. el probl(>ma de la
anomenada patata primer~nca «Qo·
yal Kidney» de classe especiaL
Evidentment, no es possible sem~
causar un greu dany a un ram important de riquesa, retenir tot aquest
producte que·s dona en nostra terra
en cantitat molt excesiva a la capacUat de nostre consum a Espanya.
Per consegüent, tractan·se d'un
producte de exportació, hi ha que
,¿;.:
·permetre vagi als mercars en éls
quals natural i normalment es com-

De Societat
El dilluns propwpassat en riglesiu. de la ''Mercé de Barceloc.a i eu
el camaril de la Mare de Deu tingué lloc l'enllaç matrimonial del
distingit jove D. Ricard Ruiz amb
la virtuosa i gentil senyoreta Na
14mssa Viladevall germana de nos·
tre volgQt amic i col·laborador don
Ignaei. Benet l'unió matrimonial
el Rent. P. Lluïs Falguera de les
Escoles Pies, diguent una eloqüenta plàtica apropiada al acte. La
ceremouia rel·ligioea resulta molt
concorreguda malgrat el dol de la
familia Rutz. Entre els concurrents
amics ademés de lea famiHes dels
eontraients recordém al Sr. Viladevall, arcalde d'aquesta i la seva esposa D. a Ani ta Ridaura~ dony a Carmen Puigdelmas Stas. Oar·
men Andreu, Maria Luisa Pra•.s$
Rita Pla, Pepita Casa.novas i altres. Els novells esposos sortiren
cu paseig de bodes cap a Sa.ragossa, l\ladrid i ciutat!! importants
d'f.~spanya. Nostre més coral enhorabona ala joves esposos i a Hura
respectives families, i els desitjém
'

...
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moltes prosperitats en son nou es·
tat.

. . · Han retornat an aquesta de
son viatge de bodes· els distingits
.
.
esposos i amics nos~ea D. Isidor

Tnrró i D." Neus Pons;
. . Dissabte dia 27 fou viaticada
la tia de nostres benvolguts amics
l~vts. Frn.ñcisco i Josep Deixi Se
rra. Que Deu li cousedeixi Jo que.
li sia més convenient.
4

•• Dillúns es celebr¿tren funerals en sufragi de l'anima. del be·
nemerit patrici en Antoni Verda·
guer assistint hi molta concorren•
eta.

(.,

1.3

A. _,, >:).

. . Dima.rs es celebra un ofici
d'a.ngels encomenat per la familia
de nostre exeelent amic i suscrip·
tor de . Garriga i Bota amb. ocasió
de ht rnnrt d(~ son xamós fillet, veg·ent-·se,;; acompanyat., pels amics i

nombroses a,mistats.
..

.En l'esglesia· parroquial ve-

nen celcbra,nt-se ela devots Exercicis del Alts de }Jaría cada cap..
-vespre amb la solemnitat acostuw
mada, ea.níant-hi en ells el ehor
de les Filles de Maria .

"" ... ...

.
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. . Regna gran entusaiaame
per assistir al santuari de Sant Pere del Bosc, amb ocasió de la be·
nedicció de la primera pedra del
,edifici ABBil per pobres de Lloret
de mar. qu'es projecta bastir-hi.
Tota ela carruatges de lloguer · estAn ja compromesos. Per · dita preparatius i ea caure's la esme.11.tada
festa en un diumenge pot augurar•·······
se que la gentada que's acoblara
en -tan pintoresc llogaret seré. in·
,·
nombra ble.
. . Le Dreçana va de dia en
dia intensificant &ls seua treballa
preparatoris essent en l'actualitat
considerable el nombre de .,..operaris ocupats . .1!~1 xalet per habitació
d' un dels directors de la . Compa•
•
nyía, com també l'edifici de Ofici·
nea estan j a coberta, manca cobrir.se encara el taller general, per
. .
.
qual feina es mon ta el vigatge .
•• El mes d'abril comen9a
amb pluges continua durant éll
•
sempre plujós''~ i fina el darrer dia
amb un diluvi de pluja. Mai com
aqU(>Bt any, podém exclamar amb
méa raó, «en abril aguas mil».
. . El mea de maig ha fet la
.·
seva entrada. amb un dia plé de
sol i sen >Se vent, q-qe tan molestós
ens resultava. Plantes, ancells i
persones es reanimen i sembla que
tot rruiex de nova vida. Tot hom
enaq uest día. s'es entregat a llurs
quotidians quefers, que son font
de benestar, no fent cas de tontes
- , èuatopies que cap millora ens han
de reportar.
. . A Blanes en la mestransa
. . . den Eàteve Hibernau e1.11 beneí un
r·
.
'
barco veler de 80 tonelades de
......
.
.
nom «Buena guia•, destinat a Va·
l encia on es matriculat.
.' .
•• També llegim en nostre
confrare • La Costa de.. Llevant,.
que prompte a Arenys de mar ea
eometH.;aní la construcció d'on
'
vaixell que seru posat a la venda
un cop acabat.
·
'.

•

•'tt·

'

'
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zador i cultural per esaemoa ja ao·
~radament

coneguda la hiatoria de
lea empreses esmentades, per lo
que, confiém que1 ls que se sentin
eapèritualment significats per sans.
principia nobles desiga hauran cura d'allunyar se de semblants eapectacles que tant pal~~ament reiexen el grau de depràvació •e
l'esperit colectiu en qne 's manifea·
ten.

\
.
No és lluny ana la data en que
des· d' aquestes mateixes columna
formulavem. una protesta per la inmoralitat .r egli ant en els eepeetaeles cinematografies de nostra vila,
sens que l'autoritat competent,
malgrat son deure de vetllar per
la pública tranquilitat, hagués a cDEL .MUNICIPI
tuat per a imp~ dir a.e mblant verg onya.
Lea no.strea sessi~ma municipale
Arran de la p ublicació del nos
10n un model ·de armonia i de toktre article, farem sorprdsos pe~ la t"ancia democratico-radicals.
suspensió del cowplet innoble en ela
El Batlle t"aàical s'hi llwei:x. de
espectacles aludits, i diem aorpre- debó
1!08 perqué creiém no indul a les
El pobre regidor de la minoria
empreses a
ar semblant mi· que a'ah·eveia: a demanar la paraullora, cap a
dignificador com la, a'ha de conformar ea que al
tampoc cap rectificació. de procedi- Batlle radical li v i11{/t'i a bé concement; hav ent·a'ena indicat que la dir·se la; ai p~la més de lo qu:e af
dita.suspensió obeï a ordenació de Batlle radical Ii convé li dispara UD
l'autoritat local, si bé ena• tou aase- ¡ja n'hi ha prottl (molt démocrdtic) i
gur:~t que no obra aquesta per proai el Sr. regidor en· nom dels seUJJ
pia iniciativa, sinó que fou necesaa· t representants, inaisteix en dieertar
ri que, qui per el seu prestigi so· sobre la materia esposada allavora
ciat té millor cura del millorament el Batlle radical ho passa a votació
public, li recordés als deurea que (mes democrdtic encara) .
la situació li imposava.
No impo.t ta. que. lo blanc
hagi de
.
Fos per manament gubernatiu, passar per negre, tenint l~arma
fós per propia conveniencia de lc.~ den•ocrdtica del 8 contra. 4 que la
empreses (i aixó creiém éa lo més llur democracia
els proporciona no
,.
versemblable) lo cert es, que·n• hi ha inconvenient en anar passant
ha\Tem passat un quan temps el bieftio puig que lo principal ea
exents del pestilent baf que sem- conservar la vara que com que ..•.•.
blants espectacles desprenen quan pobret va tenir que sacrificarie aeepde sobte ena ha viugut l'anuuci de tant-1¡ al principi per comprtnnú,
fi!
la reaparició del couplet y de la hi te posat el carir1o de les conquesdanç.a inumoral com a espectacle& tea difícils que pasaan pet· a no torde distinció en les audicións que nar mai més .i .•• natural no n'hi .h à
anomenar podriem de perversió prou de cttatre anya de mando àenwciutadana. i que'n no~tres cines a' cró.Ueo, deeempenyat per fm'C}a i per
co~npt"omis~' convé mandtnone 4 o G
exibeix.cn .
Dabant de semblant fets crei- més, sfli toleressin, doncs aixts de
em inneceaari renovar lea raona tan esser vianda. potser 1'historia
de sana ética i noble cultura que arrivaria a parlarne i. .. francaadu'iem en nostra primera protesta, ment convindria, puix d·alcaldea
puig la creiém ja sobradament de- d'aquest calibre · en corren poes i
finida, unic.lment volem fer constar convé servar-ne memoria per a
que, en absolut la mantenim i que, quan la época de les equivocaciona
no ens ba sorprés la reaparició e•· públiques Bigui per sempre mea pametada, puig la creiem inm.inent eaada en que, alealdiea com aqueaper no atribuïr ,la seva auapeneió ta, fl('\ ena aera ja possible poderle&
momentani& a cap afany moralit· t'Jrnar a disfn.taf' .
t
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GENERALS
. ¡Tremol~u D()~tst ;·H~ ap~re~
gut ... •JUSTICIA• (castellana) i ...
naturalment insulta, retréu, bescanta ••• treu drapets al sol a la lluna
a les estrelles .. ¡.
Tothóm té tares, tothóm és al:xó, alió i lo de més enlla; ¡entenemnos! tothóm de la reacción.
U nieament ella són el pura ela
eandide els sants de... Guix. (1)
-cridéU no UB Conteatarém pas no'ns
¡¡Pobrets!. .. _i tan bons minyona
agrada per<lfe'l temps; ja us coneix tothóm. cJtuticia»:; ·¡Ja tt~ va
dir un savi que vindria un tempa en
que per a entendre'na tindrfem que
parlar al revés!
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AL CENTRE CATOLIC
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Reanudant la tanda de repreaentacións inaugurada Ja Q.uares_ma, el pasaat diumenge ae repreaenta en aquest teatre el drarea del
gran Gimera intitulat •La Filla
del Mar•.
Ens plau fer constar que 'I prestigi conquérit per ,la. COmpanyia de
aficionats en ·anteí·ioia reprès·e ntacions, fou dignament mantingut i
..afermat el passat diumenge en •La
iüla del -¡Mar• on tots els aficiona te
hi aportaren tot el llur ent~ssiaeme
i valiment, fent que la representació resultés acurada i feliç.
Les senyoretes Ruyra, Vediaguer, .M. Cama, A. Cama i Brillas,
estigueren felicissimea en llur comés, havent acreditat la seva com ·
petencia per l'art eecénic que . tan
enalteixen i avaloren amb la seva
intervenció.
; La. senyoreta •. _Emilia Ruyra,
com a protagonista de l'obra acre·
dita Iee seves aptituds per la eeeena, car malgrat les diverses ·. mo,dalitats dc caracter, a que tingué
que recórrer, sapigué- triomfar en

!

>

•

(1) La paraula Guix tm inicial mayús.

eula.

tota l'obra mantenint l'esperit i demostra la~ nombrosa concoiTen·
caracter de la personalitat es®- , cia, qu'asistí al acte del seu ente..
~
nica.
.", . ... '
rrament, i a les honres fúnebrés . .
Al demanar als nostres llegidors
Lea demés aenyoretes M. Verdaguer, M. Cama, A. Cama i E.Bri- una oració per l'anima del finat~··
llae. eapiguereh també mantenir· preguem a la seva distingida fami~
se'iurant tota l'obra amb per-fec- Jia, que's digni acceptar la demos"'
ta diapoaici6, realitzant son comés tració mes sincera del nostre co~t
dol.
dignament i a perfecció.
'
Dels jóves aficionats que hi
-Els nòms dels carrers de la
prengueren part, sols ens resta fer Plassa i de la Torra han ~gut carn..
constar que al consolidaren llur biats pels de carrèr de' n Prat de 1~
prestigi que queda coueolidat.
Riba l de'n Miquel Cervantes res~
Per a fi de festa se representa pecfivament.
el sainet «L'anima:en pena» amb lo·
--· Ademés dels actes ja amin..
na interpretació i feliç acert, en la tiats i que figuren en els programes
que la Srta. M. Baltróna, debuta anunciadors de la festa del dia 5 en
en !l'escena, comportant se amb el Santuari de Sant Pere del Bosch,
bon éxit p~r la sev-a bona in¡enui· el patronat del Assil ha acordat re~
tat i disposició. :
partir al mateix dia i en Jes cases
•
El públic continúa dispensant consistorials almoines als pobres
son tavor a n'aquestes represanta de la poblaciJ).
.
'
cióna, omplint a ~bastament
el lo·
. El Corresponsal.
•
cal i lloant la tasca de director i
- - · ----=- _ _ _ __.:,_ ___
aficionats.
De cor celebrém aquest fet i - ·-··-·
__.
..
encoratgém ale interessats a continuar la tasca e~presa, per aixf
, Entre'l~ nostr~, ~gricultor~ hi
ha molt e Il.t ussJasltle
•
·
diapenaar un senyalat servei a la 'en sembrar
"'·
·
;d F
pública moralitat per mitja de l'ho- llevor de 'cot0' vmgu
e rança.
neat esplai popular.
re~~rtida pel nostre amic Carie&
G1h . En mes o menys cantitar quaComfiém poguer ocupar-nos de
si tots els veïns n'asajaran un es, representacións successives.
'plet.
BAL.
·- Per indicació del metje de sa..!.. ...
nHat l'Ajuntament ha acordat fer
·.
--------·-- _ _,.,_..;.·.._..· - - -·- - - tailt.i'!r Jes escoles per una tempo·
rada a causa de la epidemia de sa..
rampió desenrotllada entre lafib aiEl dilluns passat se celebraren nada.
solemnes funerals en sutragi del
----L ·Ad,m inistrador del Hospital ,
anima del conegut fabricant i bon
C línic de Barcelona ha remerciat
patrici, D. joan B. Font, mort crisnostre Ajuntament per Jà colecta
fianament en aquesta vila tres dies
feta a son félvor.
abans, després de rebuts ;\nb gran
El Corresponsal.
fervo r els Sants Sagraments, s iguenf la seva mórt, que va essel' Ja
·
·
~
del just, fondam~tat
sentida per
tots
.
.
··els lloretencs per les moltes simpaties que s 'habfa conquerit amb el seu
cara~ter sencill i bondadós, com ho

'
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Les ferreríes
______ ;·
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Lloret de Mar.
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l_A . EDITORIAL
G·ERUNDENSE.
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FELIX PARADEDA, J)bre.
.

.

'

MONOGRAT' IA tnStOJUCA,
.

:

IMPREMPT A I LLIBRER(A

un'

LÍSSJMA ALS HABITANTS DF.

M ALG'RJ\ 1'.

:

..:.. ''

ALS VIA.TJA.NTS,
'•

TllfiiSTES I FOLKLO!'HSTE S .

•
De venda a casa l'autor,: Carme. 58.
i estancs de la vila

'

'1

'
PROORES,
N. ( I
•
Tei..Ef'ON,
N. o

;

Preu: 2 pessetes. Per corren 10 céntíms més.

7.
8•

GIRONA

PERIODIC CATÓLIC-REGIONALISTA

defensor dels interessos morals i materials de la Costa llevantina.
• fi

_\.~

•'

Acció social,

Literatura, Jlrts,

etc.

amb redactors coresponsats en tots ets pobles de la Costa.

Redacció i Administració:

Preus de suscripció:

Carrer de Carme, n/' 58.

Un any, 5 ptes.- lJn trimestre, 1'25 ptes.

MALGRAT

Nombre solt, 10 cts.
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