EL ARIETE
trarse algún ejemplo deverdadera amistad.
Y no obstante, ¡oh, sarcasmo!, nunca
corno hoy se ha prodigado el título de
amigo, convirtiéndolo en una palabra
huera, en una expresión falta de espíritu, en una fórmula convencional.
lin verdad, la palabra amigo debiérase borrar de todos los idiomas, guardarla en el arca de los ideales muertos,
en la pira de las nobles cosas que ya no
existen.
¡Y los hombres, los malvados hombres de la sociedad moderna debiéramos
sentirnos invadidos de cruel rubor cada
vez que osásemos pronunciarla!
blNESIO 1JARNE1X

topen! paíiii del Dislile
Alentadora és la consideració de
l'actual situado política en el Districre d'Arenys de Mar.
Avui en éll, es respira un ambent
de sana doctrina; es dibuixa una orientació inspirada en un ideal de justicia; i l'optimisma entre de pié en els
cors deis seusciutadans.
L'autoritat tan dignament representada per el Sr. Delegar. Gubernatiu
ha imposnt llur respecte; la política
bastarda ha desaparegut, l'equitat
torna a valorar-se; i el fantasme del
element perturbador es diluiex en
una atmósfera d'ostracisme isolkut.
Y. es, que la veritat ha tornat a
resplandí, contra l'empanyament amb
qu'els antics elements la presentaben
i es mostra ara en la seva nuesa, pura
é inmaculada. AnalLsém sino, 1 spicología d'aquelles persones que inocentement combrega Den en dites idees,
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i veuremque totes havien adméscom
a dogmes verdaderes monstruositats
completes aberracións, i a mes ignominioses satisfaccións d'una historia,
d'una llengua, d'una economía i d'un
sentiment espanyol que está molt i
molt lluny per sobre del baix esperit deis seus detractors. Y avui aqüestes persones, han obert els ulls a la
reaátat pública i han reconegut intimament cuant poc huma era Terror
que sostenían; i son poques les posicións netarnent separatistes, perqué tot-hom reconeix la nobteca de
cor del sermá iberic, la gloria de nostra rassa, el sagratmaridatge d'ambdues liengües, lo convenient d'una bona economía nacional, i quan¿a
la
falacia d'aquelb encubridors de la vritat, que sentint un baix instin d'egoisme, parlaban a l'orella del poblé,
desgrananl-hiparaules de rencunies,
llevorodis, i sentiments de guerres
fatricides i de mort.
Per co, avui callant tots, perqué
la conciencia honrada catalana els
menspreuaioblida; perqué han considerat que uns homes que conspiraban
en l'impunitat no podian esser portaveus d'idees dignes, i perqué ha vist
lur claudicació actual, devant un
perill per J a seguretat de les Uurs
persones.
El sentiment patriotic del Districte
reaccioni adquirint amplituts conhortadores, i es referma mes devant la
gestió de les Autoritats que han donat
la sensació de justicia -serena i reflexiva, d"honradez acrissoladai d'amor
ais interessos vitáis de les poblacións
El poblé está content perque'n les
cases Comunals es fa bona administració.
Aixó es fer patria.
REÍ VAX

