CIUTADANIA
Toies les viles <le la costa sou sovint
invalides dies i dies per les garbinades,
menties que a Malgrat, poquisimes vedades
l'any al sortir cl sol pot cl garbí arrihai -hi,
li liana valcnincnt cl pas i el fa enrrera
l'oratge, el vent del nort üll del Montseny
que mai descuida visitar-nos.
UN VEÍ DE MALGRAT.

Veus-aqui un bell exemple de pura
Democràcia i com a tal sencill i bell. Actuacions aixis son els que fan grans els
eiMitres i oinplenen de justa confiança als
seus homes. Es preferible mil voltes estar
a la oposició que lirtejar amb la possessió
de càrrecs públics. Per sobre les conveniències i honors discutibles que poden
portar, hi ha els deures ineludibles que
delineïxen prou clar els ideals per que hom

TRIBUNA LLIURE
La R·d·ccló no • * fa aolldartt

invertir

«n aquAst» a«ccló.

Un exemple
de Democràcia

pugui substreurers de la seva disciplina.
Governar es transigir i I home verament
idealista prefereix sempre no transigir que
governar.
Molt bé, amic Garriga. Que tots obrin
aixis i la nostia causa podrà guanyar o
perdia, però almenys tindrem sempre la

Fa uns 17 anys que venim defensant
els ideals que encarnen les paraules Kepiiblica i Catalunya, i amb iot aquest temps
d'actuació, molles voltes isolada, però
sempie amb una intransigent linea recta
pir la conseqüència i austeritat que se
mereixen els idearis fondament sentits;
j.iinai podiem haver escrit un elogi amb
tanta satisfacció i inereixements com el
que ens plau fer avui.

intima satisfacció, de que es honrada.

El company Gracia Garriga li correspongué fa pocs dies, el nombranient de
regidor de nostre Ajuntament, com e x consejal que fou per elecció popular, i ell
amb esperit d'exemplar civisme i de dtciplinada actuació, posà l'acceptació o renuncia del càrrec a consideració del Centre líepublicà Català a que perteneix. El Centre
deliberà i per majoria jtcordà que a m b
conseqüència als ideals sustentats no debia acceptar se.

<pa del pobre» existeixen encara algunes
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S. MONTALT

La patata i la salut
ii
Per mes que avui dia s'hagi acceptat
universalment la patata, i se l'anomeni
preocupacions o llegendes que li atribueixen un principi verinós, apoiant-se en que
perieneix com la belladona, la dulcamaza,
el tabac, el beleny, a la terrible família de
les Solanaceies. Tranquihcint- se els esperits pusilamis; malgrat aquests parentins
comprometedors, la patata es una llegum
completament sana rica en midó o fécula
i constitueix un aliment de primer ordre
que mai es recomanaria massa, excepció

