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Aquesta entitat amb el poc temps
d'actuar en la vida publica porta ja
en el seu haver les conferències celebrades de M. Serra Moret, Àngel
Samblancat, Domènech de Bellmunt,
Emili Reguli, Regina Opisso de Llorens, Francesc Rossetti i Francesc
Arnau, a més de les suspeses de Octavi Saltor i Emili Granier-Barrera, i
te projectades les de Aurora Bertran-i, (il lustre escriptoi aviatgera) Navegant Blanco, (el català que ha vençut l'Atlàntic) i l'eminent astróleg En
Comas i Hola, i més cal incloure-hi
les classes gratuïtes de Gramàtica
Catalana que dona aquest istiu amb
col-lóboració dels mestres locals
Josep Planagumà i Joan Vinyes, i tot
això ho ha fet amb el ajut de una
seixantena de socis escassament.
Estem doncs satisfets de l'adhessiò popular a la nostra tasca qu'ens
palesa amb llurs entussiasmes i numerosa presència del públic malgratenc, i això es el que mes ens anima i
ens empeny amb mes fogoçitat que
mai a la obra empresa i que ens fa
creurer es veurà coronada del mes
afalagador dels èxits.
Fem avui la crida per l'apoi material en aquesta creuada, ja que les
despeses son moltes, les iniciatives i
els progectes son mes i els ingressos
son pocs, relativament pocs.
Convé que es digui que son gratificats tots els conferenciants que
passen pei la nostra tribuna, amb
cinquanta pessetes, a mes dels pastos
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da, fonda, viatges, 1 i local. Ja que
considerem molt llógic que cobri l'home que ha posat llur inteligéncia a
la defensa i a la lluita per un major
perfeccionament humà. lis tant natural que cobri el seu trevall l'obrer manual que el intelectual.
Per la enorme quantia de gastos
que això representa es que avui pregem a tots els malgratencs de bona
vo ! untat, nensin amb la veritat del
que els acabem de dir, i comprenguin
que si volem que els homes de ciència, estadistes, pensadors, poetes i
polítics faigin la seva obra cara el
poble els volem exigir una major
puresa i una major responsabilitat
cal que el pob'e presti llur apoi malerial als mateixos, ja que son els
forjadors del caràcter i de la cultura
del mateix.
Parlem clar i diem sens embuts
que nosaltres voldríem poder fer
quant menys, una conferencia cultural o política al nies, uns cursets
monogràfics de Història, Gramàtica
Catalana, i Idiomes e x i r a r g t i s , uius
lectures comentades de qüestions
literàries, socials i econòmiques, que
tinidriem enteresa amb crear una
biblioteca circulant amb les darreres
novetats de llibreria, i que podria
estar a dispossició de tots els socis
una setmana cada volum, per ordre
de antiguatat, que voldríem crear
una secció Excurcionista que inteligentment orientada es també una
font de desvetllament de la cultura
popular.

