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Deseiisopiments
Abl'oréigprimaveral daquets
días Gemahor se refci, rebrota
de nou y sés Füllèís que's mostraven raquftiqües en altres temps,
se mostren *ara plenes de vida y
de frescor, reveladores de la intensa sabsf que recorre ses entranyes.
Axó'ns anima a pendre la pluma altra vegada per tornar a la
nostra may acabada tasca de
desvetllar, de desensopir als tocasons de la nostra terra, hont
hi abundan en desmasfa desgraciadament.
> • •!
No saben veurà que després
de la salut no hi ha res tan apreciable al mon com la llibertat. Si
fins là ma texà salut, al home
esclau, casi no li aprofita per res.
Nos diran que al mon no hi ha
ningú que no depengui de un
altre; però nosaltres hem d' argüirlos que la veritable llibertat
no està, precisament, en la llibertat adsoluta, sinó en la relativa; la que regula ;1 dret de les
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nostres accions ab el respecte
que 's mereix e^dret de les dels
altres; <jue aquesta ^es la Hey de
compensació que enclou la dita
de que lo que no vulgas per tu
no ho vulgas per ningú.
Aquesta es la lley eterna y
humaníssima del amor.
L' amor e& sacrifici, renunciament, abnegació. L'amor que
tot ho vol no es llibertat, es tirania. Qui tot ho vol tot ho pert.
Y neix la guerra, la fam, la destrucció y la mort.
OLI-OLI.

iZapalero a Ins zapalos!
1 Soy así seflores! El tremebundoeintrigante Montal, no me
deja a sol ni a sombra, acosàndome por doquier que me divise
su penetrante mirada.... Se empefla en que escriba (nque escri-;
ba yoü) y no tengo mas remedio
que coger la pluma para trazar
cuatro Hnas sin sabor literario,
nijugocientífico.
tema?.. jOh, el tema es de
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aciualidad y decapitalísima importància!, però he de desarrollafiò "cònuní"m"a"fc"iítl<5Tiícónismb,
pues el rotativo
malgratense,
así lo exige por sus dimensionesLa enseflansa, la cultura, lema sublime, que requiere sanos
cuidados ydesvelos por parte de
los gobernantes y que en Espafla
maldito el caso que le hacen.
Los del banco azul, no cesan
en sus discursos pusilànimes de
alentar a lós diputados para que
colaboren sin distinción de partidos por el engrandecimiento de
Espafla, de nuestra pobre Pàtria
cuyas conmociones sociales hacen cimbrear lànguidamente los
cimientos de su enfermiza y
endèmica constitución, en el sentido general; corrrientes llegadas hasta nosotros, por el desordèn y algarabias mundiales.
« Pueblo indefenso perece »
Palabras del Sr. Maura; sin duda
omitió por prosaicas las que siguen: *Nación que no dedica
todos sus esfuersos a fomentar
el maypt desarrollo fosible en
la ensefíanza, para
vitalisar
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CONTRASENTIT

al Estada y su organización,
sinó perece, vd siempre a la
r et aguardià de los püéblos ei-'
D'un quant temps ençà, per el
vüisadosy • y divisa en lontaque
esta a 1' agóit de la farandolenansa sutriste destino.* Pensamiento que se lo regalo al exi- ría que regna a la nostra tranquila
mio político espafiol para que lo i massa considerada vila, es intoleesiudie con la ateoción que se
rable.
requiere.
En totes les agrupacions que hi
En Espafla, el ejército es el
pertany element jove, siguin elles
mejor atendido y remunerado, del caràcter que's vulgui, de les que
sin tener en cuenta, que la acción
encare restan amb un, alé de vida,
educadora del Maestro preferennl hi integran bona part d' ells
te en favor del mismo ..; en cam- ,no per afició, ni per entusiasme, ni
bio, los que pertenecemos a la
protecció amb voluntat en els fins
olvidadiza y postergada clase del
que l'agrupació es dedica, sinó molt
Magisterio, los que inculcamos
al contrari, per la vergonyosa i exlos conocimientos que poseemos clusiva finalitat de coatraur'hi
a las generaciones que han de
amistats, ,perquè en dia venkler
gobernar el pais, los que tene- siguin aqfueítes una; forsa per assomos la misión mas loable y santa, lir llurs aiíibicions de vanitat i fatsomos los peor atendidos, y por xandaría<. .{Quanta misèria humanal
ende los menos considerados...
Tinc molt be estudiada la norma
Sigamos el ejemplo del Japón,
d' ésser de quiscuns joves (encare
que supo oprimir el resorte que que se'ls podria dir homes) i en ella
les condujo a la glòria, al perfec- s* hi reflexa la plena certesa «de
to desarrollo de todos los orde- volguer representar, de volnes deia vida.
guer étser», Si es formés una
El Gobierno japonès enviaba
Entitat o Agrupació per contra(y creo que envia todavía) miles rrestar la poca qualitat moral que
de estudiantes por todo el munposeiexen les demés, -xquets «.perdo para que anàlicen a fondo,
sonatjes» que jo hem proposo
después de un estudio concienaludir també hi col·laborarien i
zudo, la organización de los pai- amb la mateixa ficció que figuren
ses que visitan... £que dirían esos en les altres i amb els mateixos fins
jóvenes al regresar a su Pàtria
de criar-se amics de conveniència i
del estado de la ensefianza en
fers'hi adeptes per l'alçans dels seus
Espafla?
propòsits.
:
.,Yaquí, sinó se han supriRecordJ d' un jove que per lo
mí do las becas, tienden a suvist
te pretencions d' intel·lectual i
primir se.
Con nuevas escuelas, buen ma- que per cert molt traspunta, que en
amigable conversació hem digué:»
terial científico, aptos educadores, y sabias leyes encaminadas «Voldria coMabdrar amb acció al
fut-bol, al teatre, escriurer en pealarenovacióncultural, Espafla
riòdics i en fi en tot lo que poguésen pocos afios, sufriría (y ojaia
sufra) una metamorfosis tan radonar-me una'xispa d'orgull i glodical que asombraría al mundo ria. Gossaría en extrem quant poentero.
guesin dir Fulano^refèfint-e a ell)
En las manos del Gobierno' ha fet goal 6 be ha donat uíiaíxuestan las riendas que conduzcan
tada tremenda. Si-en el treatre (rea nuéstra querida Pàtria al cauce fermà el jove de referència) condel engrandecimiento.
querís aplaüsos, seria per mi una
JUAN BENIMELI. '• satisfacció inmensísima, i aixís en
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tots els meus actes; i procqraría
adaptar-me lloances fentse'm mes
agradable la vida.» jPobre jove!
Sens temença a equivocar-me pot
ben dir-se que bona part de 1' Humanitat està en plena decadència
moral i esperitual, ja que després
dels odis i venjances que cada dia
es palesan, 1' home per assaciar-se
de les seves pretencións 1 ambicions
va trituran-se lo poc que bonament
li queda d' humà. En el segle que
Vivim es necessari a no ésser ton to
per no tenir pretencións de sabi,
perquè vosaltres que m' haveu 'fet
de croquisHpel meu arttclet, avítàreu que un dia vos puguin retreure
en cara, el conte de I' Ase que volia ésser Aca, i per 1' opinió haurí i
passat per sér'ho de no"ésser que

en plena via pública va posar-se a
üramar.

J " •'•'.-' \ Í

._

TELURAC,

,L: Quin cap, per
governar Espanya.
(Petit poema)
Capet de,. cucullada
ben ple de perdalets,
de totanemorada
de cintes i llaçets,..

,

Tens els ulls de la vivor dp la
mustela, la cara bonica aporcelanada, dos obotets a cada galta, tres
pigues amb >plomall de fantasia, la
barbeta mitx-partida,

els cabells

flonxos i graciosament trenats i et
fant salta-miranta

quant tras-

ques presurosa.
j Ai nina, la meva nina tot o tens
menos bon seny!.,.
.Tot en lafvida.t'anéimora, més es
lo que belluga, brilla, te color, te
vida, més no es orde llei-i ni menys
plata si n» fals or de lluaianera.
; Vestits-,; balls, festes, joies, fdors,
ocells; papellones!,! tota la catervà
de poesia.
jAi nina; la meva nina!.. Que en
fora jo content si no tingueais el

GERMANOR
temperament de fusiria i pogués
omplenarte el cap d' enteniment.
Tens cúalitats bones més ets novediça, com les saules dels desserts.
Jo pateixo per tu hi penso... Te
quinze anys es papellona, més si
arribés ha esér tlors tindria flaire...
,;Ysi granés?... jTan de bo de Déu!..
Ales, el dupte no ens deixa i pensem... Si mai sl ha de casar i no
cambia, que en portarà de freixa...
;Qui la pot estimar?.. jNingú!..
Capet de cucullada
ben ple de pardalets,
de tot anemorada
de cintes i... llaçets.
Emili Pascual do Amigo
Torre-Blanca (Bruch) 1921.

NOVES
FUT-BOL.—Conforme anunciarem en el passat nombre de «Germanor», el diumenge passat, tingué
lloc 1' encontre entre el F. C. Catalunya de Mataró y el primer equip
del F. C. de Malgrat.
El Malgrat presenta al següent
equip Suris: Cullell I, Balagué,
Mustarós, Gascons,
Calatayud,
Plazas, Alvarez, Calvo, Paradeda,
Cullell II.
El Catalunya de Mataró, marca
dos gols, el primer de un Xut directa mol ben parat per en Suris,
mes tingué la desgracia de que'se li
escapa de las mans y entrés flux el
gol, y el segon 1' entrà el defensa
del Malgrat sense vulgué.
El Malgrat en marca un; tiràn
dos penals a fora.
NECROLÒGICA.—La llar dels
barons de Güell es veu en aquets '
moments profundament adolorida.
El preciós nen Antoni, fill dels dits
barons, ha pujat al Cel a la tendra
edat de 8 anys. Quan tot li feia esperar un falaguer esdevenidor i era
la il·lusió de llurs pares, una persistent malaltia se l'ha endut del
món dels vius.
Rebi el baró de Güell, diputat a
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Corts per aquest districte, sa distingida muller donya Maria Ricart,
el nostre més sentit condol per tan
prematura niort.
REFORMES. — Després de lo
molt convenient qu' hera s' ha reformat la Peixetaría. Per tal motiu
les nostres peixeteres n1 estan mes
que cofoies. Ara sols els falta forsa
peix per ppguer'hi vendre que si
n'hi ha forsa potser el mcngarém
niés barato.
—No obstant haver plogut bastant, aquets dies alguns carrers no
ofereixen el deplorable estat de
temps enrera. L' acord de la majoría'del nostre Ajuntament d'invertir-hi deu jornals mensuals, tan
mateix es conegut.
NAIXEMENT—Desde eixes columnes donem la mes coral enhorabona al nostre respetable amic En
Santiago Garriga i a^sa esposa Na
Carme Casas, que en últims de la
setmana prop-passada vegéren augmentada llur companyia amb eF
naixement d'una xamosa nena. Per
molts anys.
QUE S'HA FOLLAT LA COOPERATIVA? — Hems consta de
persona autoritzada que molts dies
enrera es feien treballs per implantar una Cooperativa (amb tota 1'
extensió de la paraula) ço vol dir
de quasi tots els indispensables ar•ticles per 1' alimentació del cós i
mes. Quant va venir En Caballeríes
ha donar la conferencia tractant de
les aventatjes que donen les Cooperatives varen activar-se amb mes
intensitat els treballs, pro per ara
sembla que això vaigi a pas de tertuga.
CINE LA BARRETINA.—Per
fi avui junt amb En Polo podrem
admirar la pel-lícula TODO que ve
procedida de gran fama. Aquesta
cinta aont hi fa una gran creació l l
actor Amleto Novelli, figura en primera fila de les obres de la cinematografia, havent estat solicitada la
seVa represa en el Cinema «Cataunya» de Calella.

Per el diumenge vinent, se pro
jectarà una de les millors películt s
alemanes anomenada «SANJA LA
NIELISTA».
El mes resonant aconteixement
tindrà lloc el dia 24, amb la projecció de la merevellosa obra «.Donde

estan mis hi jos:
EN EL FOMENT.—Avui nova
ment la «Secció Escursionista» del
Col-legi Delatreille, possarà en es
cena entre altres nous quadros, les
obres: «Les arrecades de la Verge»
i «Jesús que criada» que tan's aplausos els feu conquerí en la primera
. representació.
Aquesta secció també se prepara
per dintre poc temps fer una escurció a Sant Joan de Deu i a la Sa
grada Família de Barcelona.
TEATRE GUIMERÀ.-Aquesta
tarde entre la projectació de varis
films i el notabilísim de «JU1)EXS>,
actuarà 1' aplaudit barítono Jirliàn
Ortego acompanyat de la notable
tiple Sta. Serrano.
A la nit reina grau interès per
assistir el debut de la Companyia
del «Centre Popular» de S. Celoni,
amb la capdal obra «La Tosca» i el
diàlec «El Chiquillo».
No cal dir com desitjariem que
fos un gran triomf.
LES CONFERENCIES. - Degut
el temps no se celebrà la anunciada
per Divendres i a càrrec del regidor
de Canet, Sr. F'ors. Per Dijous se
anuncia 1' altre, de tema social per
el conegut jove En |osep Esgleas.
A L E S FERRERIES.—Aquesta
fou la primera sortida de nostre
Chor. que per cert tingué tan èxit
com bon pensament el què ideà la
primera visita a un poblet tan petit.
Val mes no feri comentaris.
ACLIPSE TOTAL. —Molt enganyats anaven els estrólecs al dir
que nosaltres del eclipse del derrer
Divendres ni hems adonaríem, car
resulta que aquest fou tant complert que duran tot el dia no veixerem 1' astre rei, gràcies a una pluja
i vent bastan invernal.
Imprempta de S. Montalt. - Malgrat.
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Representant a Malgrat:

DONA BOTIGA Y1GOÏ\ I JOVENTUT

1

CARLES GARRIGA

Demaneu-lo en farmàcies

i drogueries

Rellotgeria
i Joieria

Bell aire. 25

i

wmm
Açredit&dos cal&dos f i
CS-ran. Sastreria»
I Sabateria
La casa que té i vent més calçat
Vestits de totes classes exclusivament
a mida' i a preus sumament baratets

P r a t de la'jRi'ba.. I13-
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GRAN

f

CAFÈ

I

RIBALTA
Establiment de primer ordre
'
Se serveix a domicili amb tot esmero

PASSEIG

l

XOCOLATERIA

DE • L'ADUANA. 4

AL COSTAT DE L'ESTACIÓ DE FRANÇA

BARCELONA Telefono, 4561

.' Vepta , i lloguer de

% Bicicktas @ Taller

è

w

v

f. de reparacions

I Francesc Aragonès
/

Carrer Msjor 34 (Casa Sanet) PINEDA

?tvX

JOSEP ROSANAS S.en C.

mm*

JAUME -/TORRENT
RECAOER
BARCELONA
La Ferroviària

46

, Plateria, 5?

de la Riba, 143
CALELLA', Prat
Sucursal Bar Calellenc
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