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ladrmes, etc, D. Anton Torruella, de manera 
que tenim convertit à tal subjecte en represen
tant de la causa de El Congost. 

Dònèhs be; vegis lo que deya aquest íulano 
en una fulla publicada temps enrera y per ell 
firmada, referintse ai pt-opi Congost: «Tan solo 
tienen cabida en su papelucho mezquinas.mise-
rias persònales eri vez de doctrinas altamente 
democratiqas y eso nos hace creer que lasdes-
cDnoce; jas desprecia y las reclíaza». 

No cal qiieeóntinuérn reproduint lo que aquets 
home déy-aidèl que àvüy es digne company seu. 

La. fraternidad,\a:rfpüòÜcdy la democrà
cia fan el miracle de unir als mes grans ene-
michs.valdament s'hagin tractat de farsants, 
desvergonyits y lladres, corn solen unir als al
tres, él altar,y et trono, Q\.orden y ^emés parau
les respectables que serveixen de tapadora als 
qüe viuen,ó volen viiire de la bona, fe de la lïja-: 
j o r í a . • •• ' • • • • • • . ' - ' " ' • . , / ' 

Diuménjé va morir à a^^erlsada edat, la distin
gida senyora,D.? Ramona Casadessús y Pons, 
Vda. de Sagrera. 

Acompanyem à la seva apreciable familià èn 
el sentímeht. i i 

Diunnengé Va surtir la tant manossejada pro
testa contra la prempsa indigna. Cómensa fent 
consideracions sobre' la importància d,e la 
prempsà, els beneficis ó' mals que reporta a la 
societat;yaça.ba queixantse de què à Granollers 
hi hagi qui posi ja seva ploma y el seu perió-
dich al servey «de todo aque:l.lQ que redunde en 
desprestigio de la reputación, deia dignidad y 
de la honra de sus convecinos.» 

Conformes de tota conformitat. Però nosal
tres hem de dir que trobem ignosçent el docu
ment en qüestió, que 's dona massa importàn
cia à qui no 'n te cap y que devant de certas in
dignitats s'han de seguir uns procediments mes 
ferms que suscriure una protesta aislada, molts 
dels que lafirman no faran res mes pera acabar 
ab las indignitats de que 's queixan, quant s' 
haurian d' imposar una linea de conducta per la 
que s' manifestés la protesta, 1', animadversió 
contra la tal prempsà indigna. 

• De modo que '1 nostre criteri eS que 's té d* 
atacar de ferm als periodistas índignesy als que 
no essent periodistas no deixan de,ser indignes 
igualment, sense compassió per ningú, ni con
sideració de cap mena. 

Firman la protesta personas que's mereixen 
el mes gran reispecté. Son tins docents els fir-

mants, alguns dels que no entenem perquè pro-
testan contra la prempsa indigna 

Prescindint de tot això, el document en 
qüestió, no deixa de ser un fort atach y ben me 
rescut contra la persona aludida, perquè no en 
va se passan anys y mes anys fent servir un tros 
de paper pera insultar al primer que li donguila 
gana. 

Cardedeu 
Ab una concurrència extraordinària s'han ce-

lebrat;ls balls anunciats en el. Ateneu assistint' 
à ells un respectable nombre de disfresas. .̂ ilgu-
nas d'ellas de molt bon gust, devent fer especial 
menció d'una comparsa que's presentà el dimars, 
representant unà trdupe eqüestre que executà 
devant del públich diferents números cómichs 
que feren esclatarmoltas riallas, finalisant ab un 
cake valk en extrem cómich. ' 

Pera avuy estan anunçi^das en el teatre del 
Ateneu y com à pümèra funció de la temporada 
deCuaresma las bonicas comedias «La torre dels 
rnisteris» «A ca la sonàmbula» y «El mestre de 
minyons» L'abono que s'ha obert està omplint-
se per moments, podent augurar una brillant 
temporada. ' ; 

La Garriga 
Ab una numerosa y escuUida concurrència 

celebraren durant aquestos dias de carnaval els 
joves lluisos d'aquesta població, lluidas funcions 
teatrals en ei local què per aquest efecte està 
destinat. El primer dia representaren el patrió-
tich,drama, «Catalunya» y la sarsuela «La mort 
del avi», hi segon, el drama «Iselda» y el jove 
Joseph Calls nos distragué molt representant el 
xisfós monolech lirich titolat «Lo rey de pega». 
El tercer, las pessas «De maia lluna», «A Ca'l 
jutje» y la sarsuela lEl sant del amo». 

Foren.cada dia caluroSament felicitats els co
mediants per l'entusiasme ab que representaren 
llurs respectius papers; essent també objepte,de' 
distinció el mestre de música que hi prengué, 
part principalíssima en totas las funcions. 

La nostra enhorabona als joves lluisos, pels 
progressos cada'dia mes visibles en. l'art dra-
matich; cooperant aixís 4 aixecar la cultura y 
las àficions literarias d'aquest poble. 

Foren molt animats,y;escayents els ' balls de 
Carriesto'tas 

El ball de ninas celebrat al Casino el darrer 
dia, va ser del gust de tothom. En habent aca
bat se va efectuar un suculent lunch al establi
ment Blancafort. 

Imprempta de Jaume Joseph.—Granollers.-
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