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PERIÒDIC

DELS AMICS
Pocs tant decidits i abnegats n' he
trobat com els companys que componen
la sub-redacció de JUSTÍCIA a Calella,
aixiiis es que aderant de les acusacions que son objecte sols tinc de
dir.
Desconec de que s' els acusa, però
joves com ells podrà la seva intransigència portar-los a un punt fals, mes la
seva conciencia ja mai els portarà a cap
claudicació ni ajnntarse als que diéut-se
molt avençats fan componendes amb la
reacció.

UN INTRANSIGENT.
L< U N - I - 0 ESQUERRANA

1

L Assamblea torpedeijada
En MàéelSerra i Moret renuncia treballar per la
unió d' esquerres — L' Arboix i Salamï s' en va de
JUSTÍCIA — En plenet saragata
•Desfete*tèbies boires qui engendraban les
mes enganyes** i fantàstiques visions, Uaa quedat
a la fi soleridizades per fer tasca comú les esquerres d' aquest districte, sense vaciiaoions i dubtes
d» cap meni.
Fermament disposades a treballar es troben
sens oap punt dtí discrepància i no es liuny ei
dia que entraran eu a«oió, manca sols unir uap
quants • valiosos i dispersats elements que integrea a la esquerra, so!» separats per personalismes que nosaltres hi estem molt per sobre, ki
que. per !o cual tant amics soms d' uns com dels
altres, lo que volem es 1' uuió i unificació d' esforços i Voluntats per dur a oap 1' ardura tasca
de desvetllar i redimir aquest districte del caciquisme ea qna està sotmóa, tusca qae te
començarà en la gloriosa data del 29 de Septembre celebrant se 1' auunciada assamblea de
forces esquerranes.
Trevalíém tots per el triomf d' aquesta assamblea, ' i per-trevallar-hi cal tfpagar odits i obrir
braços, cal jflmtar enveijes i crear pacions, cal
desterrar tot personalisme i convertir lo en idea*
lisme, oal en resum que tots estem
frij' altura que
ens correspon, a 1* $tura d4 només que tinguem
prou «moralitat incapacitat per poguer arrastrar
la responsabilitat i deures qne a I' ingresar a uu
partit se contrauen, perquè no es el número que
salvarà 1' assamblea, es la calitat del número, en
quA ve supeditaut son verdader triomf que son
les conseqüències.
Esquerrans: Les paraules autoritat, capacitat i
moralitat son les que usa mes i en mes justícia
Ea Marceli Domingo al combatre els homes del
règim com nosaltres podrem fer ho an els nostres
adversaris si oontra la seva manca de autoritat i
sobraoça d' iumoralitat e incapacitat podem
exposar nostre moralitat i oapacitat que donen
la verdadera autoritat, la yerdadera força que 's
necessita i necessitem per que nostra caasa
triomfi.»
Aixins se ezpresava en el nombre 63 nostra
apreciat oomp^ny, En Sebastià Mpntal, expresaní
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Malgrat al mes . . 0'25 pessetes?;?
Comarca al trimestre 0'75 id.
^
Kspanya 1' auy . . 4'—
id. i
líxtranger 1* any . . 8 — id.
Nombre solt, 10 cèntim»
Anuncis apreus convencionals.

amb el seu nostre criteri sobres i1 exfutura assamblea, assamblea que nosaltres carregats de bona fe
hi veiem el cami per 1' unió de les esquerres de
aquest districte; mes,., de prompte tot se cambià,
tot se tornà al revés de lo que '1 nostre company
havia escrit. Els socialistes per cuestions no sabem
de quina classe entraren en brega amb els republicans i aquestos a vice versa, es a dir que 1' unió se
ha transformat amb una lluita personalista i rastrera que mes que lluita d' homes sembla de bogaderes.
Nosaltres fastiguejats de tal saragata i escàndol,
com disposats a trevallar per la bona armonia
entre tots, escrivírem si capdevanter de la fracassada assamblea per veure si alcansavem 1' ordre.
Aqui està nostre carta:
«Malgrat 1 de Septembre de 1918.
Sr. Manuel Serra i Moret.
Seria necessari que se servís enviarnos si no
pot e&ser un artiole, una nota, de 1' estat dels trevalls de 1' assamblea. ja que calmaria la set d' els
impacients i ens daria tema per nosaltres encaminar nostre esforç per el millor èxit de 1' assamblea,
úuica SOIUQIÒ que veig per aturar les saragates
entre els seus personahstes i els del partit nostre.
El saluda — Sebastià Montal.»
Yeusaquí ara la'ieva còntestaen»:
' «Pineda 2 Septembre 1918.
Sr. D. Sebastià Moafcal.--Malgrat.
Senyor i company: Fundada a Calella uua
Agrupació Socialista de la qual formo part i !a
qual hauria pogut marcar aquest matiç en 1' aliança d' Esquerres que devia néixer Ús la progectada
asaamblea de Arenys, ha sigut saludada per els
republicans de Calella amb uua hostilitat agraviosa la qual s' ha fet ostensible desde les planes de
JüSTlorA del 31 d1 Agost.
Després'd4 aquestes paraules jjiúbliques, no cal
que intentem cap aliança. De manera que lo úuic
qu» jo puc dir respecte a la progectada assamblea
es que renuncio a fer cap mes trevall Jperqué m'
he convençut qu' eren totalment estèrils.
,
Aixis queda contestada la seva postal d' ahir.—
Manin a son aftn.; -M. Serra, i M<#'et.»

Verdaderamant hauríem quedat asombrats enfront de tal resposta si uu correo avants de tal
contestació no haguéssim rebut la carta oberta que
a continuació segueix:
«Sr. Director de GrERMANOR.==M&lgrvit.
Estimat company: Espero rie vostre-amabilitat, publicareu la següent oarta oberta.
Vos dbua mil mercès auticipade* vostre urnio
i company que vos desitja salut i república social.
—P. Arboix Sala mi.
Per els meus ex companys de la mb'redacció de
JusTlCJAa Calella
Sento amics que uaa forsa de dignitat m' obligui a separàrme de vosaltres, però veix amb pena
qu' el cami que haveu emprés no es pas el mes
apropiat per ajuntaries forces esqaerranes de Calella, molt al contrari, jaqué jo mateix, requerit
per vosaltres vos havia ofert desinteressadament
el meu concurs í la meva cooperació ha sigut despreciada i fins ferida en el darrer nombre de J u s
TICIA i ea la secció de Calella.
E4 periòdic JUSTÍCIA potser guiat de bona fe
o mat informal ha preferit publicar una campanya
personalista i duptosa avants que tre valls socials
que tendien al millorament coleotiu do 1P« uifalisos e'riatut'es víctimes
de' la migena d' nns pares
inconscients, d v uns burgesos egoistes i d* unes

Núm. 96
autoritats que dient se populars, toleren tots cuants
abusos podrien evitar amb la llei a la tna.
Crec amics que un dia o altre compendreu vostre equivocació i rectificareu en vostre camí, quant
aixís sia podeu comptar sempre amb vostre amic.
—Pere Arboix Salatni.»
iQue ha passat?... No ho savém. Nosaltres no
hem rebut encara aquest nombre disolvent de
JUSTÍCIA que ha ocasionat les extremades decisions d' En Serra i Moret i del Arboix i Salamí,
per lo tant no podem formar criteri sobres
aquestes armonie* esquerranes que ara com ara
ja han obstruir 1' únic camí qu' ens duia a 1' anió,
per vergonya dels culpables i en descrèdit de la
democràcia.

IAi

PRIMER

Anava a escriurà en pro 1* assamblea
com m* he enterat del seu fracàs, fet
que ha destroçat nostre confiança i omplert de dubtes nostre pensa, per això
are amb 1' ànima dolorida i ple de indigrsaoióno. se mo ; acat esci'iurer res
mes que aquest consell:
Es imprescindible que '1 nostre partit se purifiqui i dignifiqui, o sinó els
homes dignes eu tindran de marxar-ne,
de allunyarse 'n, doncs es intolorable i
vergonyós perteneixer a un partit que
dongui espectacles tant edificants com
els que estan donant les esquerres de
aquest districte, capases de presentar
corrompnda 1' ostia mes iumaculada.
SEBASTIÀ MONTAL.

DESENSOPIMENTS
Entre nosaltres encara està a les beceroles la
propaganda. Ni comercialment, ni ideològicament,
ni en el camp sociai y polkich, hem anat gayre
enllà d' uns quants anys a aquesta banda. Y
això que 1' experiència hauria d' ensenyar molt.
(jQuants son los que vau a sentir un mitin dels
contraris? La majoria de la gent creuria cometre
nua apoatasia llegiut los diaris que no defensan
lo ceodo de peusur d' ells, de la gent. <<Quin religiós voldrà llegir uu llibre ateu? jSacrilegí! Però
«on ben pochs los descreguts que vulguin ente
rarse de la vida dels Sants y do les coses religioses. Vull dir que 'Is fanatismes y les preocupacions
abunden qu' es un be de Deu, com sol dirse.
L' home despreocupat, 1' home liibera' y
modern, aquell que per molt que BÍa '1 seu entussiastne per una idea no nega '1 drst de un altre
per entussiasme per un altre idea, aquest no pert
ei temps esplicant als sens lo que ja sab que
sabon. Aquest dona conforencies a la plassa
pública quan vol furse entendre pel poble, publica
llibres o follets si la nosa val In pena sense
esperit de negobi y atrau y convenç ab m paraula
rahonada pels cerclos familiars y d* amistat, al
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taller o alià hont sia, però niay per imposar lo
seu sentir y pensar sinó per convencre.
Imposició, sinònim de coacció, germans de
revolució, de preponderància de la força material
o bsiita, anoladora tot temps de llibertat. Sols
com Pïicepció y ea cassos de inevitable; de imprescindible necessitat deu ustrse.
Los amichs de la llibertat no han de voler
itnposarse may: la sovà tasca, altament meritòria,
es eonvencre, fer obrir els ulls, mostrar la veritat
por margíi que sia. <;Hont sou les victòries de la
imposició? Y quan aquesta trionfa <;es ella )a trionfadora o '1 llevat de propaganda persuasiva que
va procediria?
OLI-OLI.

ELS PETITS PERIÒDICS

Als companys de lluita
in
Hern parlat en nombres anteriors de les dificultats (jue s' oponen a la marxa dels petits
potiodics i diguérem «1 exposat- la nostra opinió
—humil, però sincera—que 1' única solució pera
vèncer aquelles dificultats, consistia en 1' unió
de nostres esforços, unió feta ja espiritualment
i que solu resta posar en pràctica. No ignoravoin
ai formular aital proposta, els obstacles amb quo
havíem de topar. El valor de una obra està en raó
directa de 1' esforç esmersat en la seva realització;
per tant I4 obra a realitzar que es gran, requereix
també grans esforços. Mes això no feu vacil·lar
ni un sol instant la nostra ploma, convençuts com
hem dir repetidament de que no maucan forces,
ni bona voluntat; estàu en tot cas adormides i restaran tal voitaaixí sense donar jamai fé de vida,
condemnant BOS a fer com 1' esquirol que no poguent saltar de branca en branca en la lljbertat
dels camps, es russa ia vida donant voltes dins s.i
gàbm; més això no vo! dir quo estiguem mancats
de forces.
* *
• L'obstacle—obstacle pera alguns; pera nosaltres
no, i procurarem demostrar ho—que s' olereix en
primer iioc, ea la diversitat d' ideal?; però aquesta
diversitat ts tant sols aparenta. Gonfondríen un
home amb una criatura, amb que anés vestida d'
home? Gonfondrien 1' arbre amb la llevor? Error
fatal que vos portaria a exigir fruit a la llevor
quant aquell es tant sols propi de 1' arbre. Error
que ha portat a molts a cercar en nostres ensaits
grans devassalls da literatura, grans pensaments,
grans iniciatives, oblidant que la seva obligació
no era cultir, sinó primer sembrar, que prou
reculliràu més tait oentuplieats els seus esforços.
Aqueixa diversitat de ideals no existeix, no
pot existir, parquó cal tenir present que no 's
tracta d' opinions forjades en les lluites do la
vida, sinó da llevors en germinació. Perquè doncs
tancar aqueix esplet de vida pera el qui el mon
es petit, en ei motllo estret d' un de aquells
ideal>? Per que obligar lo a viure eu un ambent
preparat, en un ambent artificial com planta de
hivernacle? Deixeu que les opinions se formin a
1' aire lliure, resistint les escomeses de la vida;
escalfant-se al calor de la veritat, refredantse
sots el dupte; afermant se devant 1' acert, esfumant se devant i' error. No tomeu pel seu
desenrotllo, ella s' apropiarà lo que 1' hi es afí
i donarà el fruit pera el quo està destinada. Mes
no infriuguen duptes a aquelles intel·ligències
que tot just se formen, que estan en un moment
perillós de la teva vida, duptes i errors que no
podrien més tart desvaneixer, ofegant així la força
de 1' ideal que porta en si tot home. Doneu li,
per el contrari, tots els elements de judici qua
necessiti; feu que puga observar, analitzar, comparar, les opinious de tots els altres i aixis es com
s' irà afermant la seva, a pas lent. però segur.
Aquells impulsos d' un idealisme rudimentari
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i aqvella anhels d' ocupar ua lloc en les lluités;\'
que sosté 1' Humanitat, no son fonamentalment
incompatibles; separats en la superfície, estant encarni nnits per les arrels. Van en busca del mateix
fi, la veritat i no es separant-se els uns dels altPèS>x
com millor lograràn trovar la, sinó apoiant so
mútuament i això eus porta a la conclusió de
que 1' unió dels patits periòdics far ne an sol aont
s' hi manifestin les opinions de tots, DO solsament;
es possible, sinó necessària.
PALMERIN.

Una nova i gran institució
D E. E. T. de la Mancomunitat.
Hi ha una coincidència remarcable entre tots
aquells que han estudiat el treballador: la de considerar que el dels països llatins, i particularment,
el nostre, és ei que té mes facilitat aísimilativa.
Això sembla en principi contradir els fets,
ja que, en realitat, el nostre treballador no sol
arribar, com el d' alguns altres països, a assolir
Direccions que li proporcionin souvs crescuts.
Si auéui H esbrinar los causes de tal contradicció trobarem, que el treballador dels al·ludits
països, després de ded;ear al seu patró les hores
convingudes, en dedica també alguna cada dia
a I1 estudi, convençut que el temps invertit en
1' estudi, com un capital posat a rèdit, produeix
interesos, que són en aquest cas 1' augment de
guany degut al do la capacitat tècnica. Així aconsegueix aprofundir en ço que és objecte de les
seves activitats per a la vida i els seus coneixements arribffu prompte a ésser quelcom més que
una habilitat. D' aquesta manera, el treballador
que té menys facilitat assimilativa que el de la
nostra terra, acousegueix assimilar-se major suma
de coneixements tenies d' utilitat preciosa per a
]' exercici de 1" obra que se li confia.
Es dirà, potser, que el treballador d' altres
països té niés força de voluntat i més constància
per a 1' estudi. No és això. També el nostre té
força de voluntat i constància quant li proporcionen mitjans de desenrotllar ambdues facultats.
Si comparem, per exemple, el treballador català
i el nordamericà, dins del present ordre d' idees,
trobarem que la única diferencia que existeix
entre ells es deguda que al nord-americà li ha
estat proporcionada 1' ocassió que pogués estudiar
amb tota la intensitat desitjada, sense obligar-lo
a abandonar ni negligir el seu treball quotidià. Es
així com ha pogut posar-se en disposició d' apro*
fitar totes les oportunitats que se li han presentat
!
per a millorar de col·locació.
Aquest pensament ha generat la fundació per
cura da la Mancomunitat de Catalunya d' una
iustkució de cultura especialitzada que porta el
nom d' «Extenció d' Ensenyament Tècnic».
Es tracta d' un organisme que te per funció
fer arribar la instrucció en diversos rams a tots
aquells que desitjen adquerir coneixements sòlids eu I1 ordre d' allò que és el seu mitjà de vida
o aspiren que ho sigui, i no poden assistir a les
escoles orals per dificultats econòmiques, d' edat
de lloc o de temps. L' instrument de que es vai
1' E. E. T., per estendre la seva acció és 1' explicació escrita.
L' E. E. T., és com un llaç d' unió entre les
Escoles especials i les persones estudioses que fins
avui no podien realitzar els seus anhels. Recull ía
paraula del mestre per mitjà d' obres de text escrites amb gran elaretat i precisió i profusament
il·lustrades, i la posa en mans dels alumnes, indicant los a la vegada COM han d' estudiar i COM
han'de fer les pràctiques. L' alumne desenrotlla
els temes per escrit i el r rofessor corresponent
examina les lliçons així desenrotllades i contesta
també per correspondència, corregint errors i
aclarint dubtes, tal com faria davant dels seus
deixebles, a les clases orals. L' E. E. T. guia les
pràctiques i organitza visites col·lectives a fàbri-
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ques i tallers.
Els estudis, fets així, amb mòdica despesa, des
de caoa, i durant les hores lliures, ós a dir, sense
haver de deixar cap altra ocupació, donen dret
a I' obtenció de títols oficials de la Mancomunitat
de Catalunya.
L' E. E. T. ha estudiat un ampli pla d' ensenyaments que pot arribar a abraçar tots els que
es cursen a les escoles especials establertes a
Catalunya. Dunada, però, 1' organització complexa
que la institució requereix i a fi d' assegurar de
seguida la virtualitat absoluta de la seva acció,
els anirà establint d' una manera escalonada.
Per començar les seves tasques i tenint eu
compte ei present i 1' esdevenidor briliauts de
les indústries elèctriques a casa nostra i la necesitat cada dia mas urgent de formar bons especialistes eu el ram arreu de Catalunya, 1' E. E. T.
té inaugurats i ja in ple funcionament els ensenyaments del ram d' Electricitat. Els estudis
donen dret a obtenir els títols de Tècnic o Expert
(Perit) electricista.
Els llibres de tex que utilitza 1; Extenciò ban
estat redactats per eminents tècnics. E-s. compten
entre els mateixos professors de 1' Escola d'
Enginyers Industrials i de i' Escola Elemental
del Treball. L1 ensenyament és a la vegada teónc i pràctic. Per a les pràctiques es fa treballar
1: alumne amb material que li ós enviat en caixes.
El sistema d' extenció d' ensenyament, que
tan esclatants resultats dóna, en els grans països
actius, ha estat adaptat i nacionalitzat entro no-:
saltres do la única manera que podia tenir efV,
cacia, es a dir, presidint la seva implantació la
idea do sacrifici pecuniari a favor de la cultura.
El que no hauria pogut fer cap empresa particular, ho ha fet la Mancomunitat de Catalunya.
Els estudiosos de la nostra terra s' hau donat
ja compte do 1' oportunitat qua so 'Is ofereix *pfer
a millorar la1-seva posició present i des. dals ftobles més apartats de la nostra terra s' apressey
a demanar dades i a inesriure 's com a alumnes.
La direcció de 1' E. E. ï., carrer d' Urgell,
iiúui. 187, Barcelona, es posa de molt boa grat
eu relació amb tots aquells que s' interessen pel
nou sistema d' eusenyameut i els envia opuscles
i altres impresos.

Publicacions Rebudes
Varios números de las notables revistas barceiQninas: «Lectura Popular»,«La Novela Nova» i «Ga<
talana».
«Germanor» de Santiago de Xile i un folletó
explicant la constitució i la utilitat del nou institut E. E. T. que 'n altre lloc parlem.

NOVES I COMENTARIS
GERMANOR adereix la seva mes enèrgica pro
testa contra els causants dels tan trajics fets de Badalona etperant que al menys una vegada »e fard
justícia,

L' antepassat dilluns a les cinc de la tarde descarregà una forta tempesta de llampecs, caiguentne dos en el para Hams de la casa n." 35 del carrer
del Carme, sense que ofortunadament ocasionés
mes iany que '1 susto corresponent.
Tenim antés que '1 assumpte del Casino està
en vias de arreglo. Hi haurà Casino fet'de planta
per lo cual se estan distribuint accions.
Si no ens tenen mal enterats ja hi han catorce
accionistes de cinc centas pessetes, que seguint
aixins aviat se tindrà el diner suficient per íer un
magnífic centre recreatiu que honri Malgrat.
Tembé sembla que 'n aquest local s' hi farà una
bonica sala d' espectacles amb teatre; això es una
gran idea doncs no faltaria una empresa que aga-
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fant «1 jegoei per el seu compte pagués un arreu1
dament que ajudaria eficaçment ai sosteniment del
simpàtic ceutre.
Animo doncs i que no quedi en projecte lo que
tauta falta fa en aquesta poblaeié i qus tants bous
resultats pot dar.
Casino i Teatre. Des cu^as que 'n Malgrat faltan i que tothom les veuria molt be,
, Als iniciadors cie i- idea els ouviü^; la nostre
enhorabona.
Tul com anunciarem tiugueran Hoc las representacions de la companyia do aficionats de Calella, que per la stsva bona actuació foren fortament
aplaudits per la regular ooucurreucia que hi aasisti.
Ens plau fer constar que a sigut atesa ïiostre
advertència sobres la placa del carrer Prat de la
Riba, però la de la font segueix com si no hi haguessin llauners en la nostre vila.
Feia temps que molt sovint els pescadors de
les trainyes se veian sorpresos per la presencia de
algun dufi i últimament d' una tintorera que ocasionarà grans estrips a la xarxa fius que '1 divendres antepassat fou pescada per la trainya del gremi dels pescadors.
Degut * ordres superiors se ha proivit per ara
aquest sistema de pescar.
£• una vergonya per nostre vila lo que esta
passant amb la electricitat puix me lt suvint se veu
interrompit péf nfolfces fiores lo fluït elèctric.
Cosa que no mes pasa en Malgrat ont Be veu
a poque unió en tots els assumptes, encare que
siguin de una necessitat ben palpable pel interès dg
tots.
Fins que Malgrat no sigui unit contre els abu«os de la companyia suimniftradora de la electri-

citat, seguirem aixis, essent un gran perjudici per
la indústria malgratenca.
jMalgratenos! 1' unió fa la força, i sense unió
ens trovarém sense força....... elèctrica.
Despréí de una curta estada en aquesta vila
se ha trasladat a cabar de passar el veraneig en
Olesa de Montserrat nostre amic i capità de la segona reserva D. Rafel Manou.
Degut a la seva pupularidat ha sigut molt notada la seva marxa.
El dia 6 de Octubre tindrà lloc en el t&atre «Tivoli» un gran aconteixement teatral en motiu de !a
despedida de Don Marcelí Ventura, i de la Empresa Prat, com per celebrar la «Fiesta de la Raza» al carreg de la companyia de aficionats de
«La Falç» que posaran en escena el drama històric
«La agonia de Colón» i la comèdia «Cara de moro».

El viejo no esperó a que le repitieran la orden, estrecbó las ma nos de sus originales huéspedeï y salió corriendo como lo hubiera podido
haoer un joven de veinte anos.
jNosotros a la fàbrioa!—exclamo Tapinot mi*
ran do a su amigo—es decir... si es qu« quiero
aeompanerme.
—<jQae si quiero? ;Por Dios! Eso no se pregan*
ta. Yo Toy oon usted has ta el mismííimo infierno
si se empena.
Pues vamos sia perder mas tiempo.
La aldeana obedeciendo como un autómata,
les puso en medio de la carreters.
—Sin apartarse de este camino usted es llegaran a la refineria—les dijo.
Y vieodo que se marchaban a toda prisa, dió
•n vistazo al anillo, sonrió satisfecha y les gritó:
—;Feliz viaje... y hasta otra!
*
*

i

La noohe era clara y un vientecillo fresco les
animaba para seguir andando con la velocidad
que habían comenzado.
Ni uno ni otro desplegaban los labios.
El period sta oada vez mas impaciento avan'
zaba ansioso dejando atràs mas de una vez al hom'
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DE CALELLA
En la caile de Bruguera de esta villa habita
un fulano que al mismo tiempo que tintorero, es generalisimo de la seccion de Calella
de Exploradores de Espana. Este sujeto se entretiene en poner a prueba sus pulmones y la
tranquilidad del vecindario soplando fuertemente
en la corneta de ordenes de los exploradores:
cuando toca, es el delirio: parece que Uegan los
hulanos. Denunciamos esto al Sr. Alcalde y al
propio tiempo recomendamos a este quefe que
cuando quíera escandalizar con su trompeta, se
vaya a la playa.

Correspondència
Justiciero. Calella. — No publiquem la seva
nota per el motiu que de lo que ens defensa no
val la pena, a palàbras neciaa, oidos sordos.

Diumenge passat marxaren a llur residència la
Colònia Escolar que durant el mes de Agost ha
estat entre nosaltres.
Fou a despedirles les autoritats, demostrant
1' agraimeut que tenim de pogner cada any a tant
simpàticas ostes.

Consell de Pedagogia. — Amb molta recansa,
degut al excés de original, no hem pogut complau los. En E E. T. ja no es aixins.
D. Forns.—Mercès dels seus nous envios, però
degut a 1' excés de original no li extranyi amb
el retràs que se li publiqui.

NOVES

COMARCALS

Palmerín.— Per haver arrivat tart no se lt
pogué publicar el seu trevall en el darrer nombre.'

DE LAS FERRERIAS
Amb motiu de la festa major d' aquest poble
que se celebrarà durant avui i demà, com els altres
.*ny.s sa aixetara casi enfroBt 1' Església un boaie
i bastant espaiós envelat ont s' hi ballarà els dos
dies tarde i nit amenitzat per I1 orquestra «Catalonia» de Girona.
Es do esperar per ser avui Diumenge que
çetém honrats amb la pressencia de la joventut
d' aquests contorns.—El Corresponsal.

-
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dónde?—dijeron todos a la vez.
— jA la fàbrica!
Y deteniéndose en medio de la habitación
miro a uno y otro lado como si busoara alga.
—<jTienen ustedes recado de esoribir?
—Papel, sí,— contesto el patrón—la pluma
no sé como andarà, porqué hace mas de un ano
que no se ha utilizado.
—Venga en seguida.
Tapinot sin sentarse escribió con bastante
dificultad algunas lineas que entregó al viejo.
—,;En el cabo habrà estación radiografies?
—pregunto.
—Sí, senor.
Pu'es vaya usted inmediatamente. Este telegrama es de un interès extraordinario. Y como nosotros es difícil que nos volvajnas a ver por ahora, le ruego- a usted—dijo despidiéndose de la
muier de Petri—que acepte este modesto reouerdo.
El periodista se quitó una hermosa sortija y
se la eutregó a la atribulada patrona.
-Però...
~ N o puedo daterierme mas—Y dirigiéodose
al percador—usted al teiégrafo en nombre da
la pàtria.

El pròxim nombre: «Sin Alàs i sin Pies» per
Marcelí Domingo.
«Pr£t:oti«me» d' En Felicià Cuní.

Impremta Sufinr - - Ssnt Feliu de Guíxols

-
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tierra fuera su tabla de salvación aquel hombré
que solo conooe desde hace pocas horas.
Ainbos se presentan en la cocina con la alegria pintada en los semblantes.
—,JNO estaba ustedsólo?— pregunto el periodista al dueno de 1« casa.
—Hablaba oon el muchacho que ocupaba ese
cuarto.
—,jY y& no la ocupa?
—Se ha largado mas que deprisa en busca de
un pariente.
—^De un pariente? ,jPero en de aquí sia duda?
—Gualquiera sabé de de dónde serà ese!... Ea
fiu, a mi no me importa.
—Es muy extra&o. ^Verdad Brón, que es muy
extrano?
—No lo sé. Però si a usted le parece extr»nc,
a mi también.
—Lo que a mi me ha escamado un tanto—manifesto el viejo—es que no haya querido verles.
—,jA nosocros?
—Si seüop. Cuaudo ha oido la voz de su compaíiero, se ha precipitado hàcia la puerta.
Justo — murmuro la mujar — como que ni
siquiera se lievaba el cesto con )a merienda; y
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JXIR CALLOL

EL REMEI DELS DÈBILS
Demaneu lo eu farm&cips i drogueries

Bodegas • XI F R E * Destüerías

— ESTABLIMENT DE PRIMER ORDRE —

C0MPAÍ1TA COMERCIAL ALCOHOLERA
Pórticos Xifré - BARCELONA
Sucursal eu Malgrat: Prat de la Riba n.° 5 bis
Alcoholes, — Vinos Generosos y Licores
de tüdas clases.
Anis Arlequín. — Indiam Ruhm. — Cazalla dei
Cortijo. — Ron Xiíre de Santiago de Cuba.
COÜHC Gran Galeón. — Asencia p^r autoraovils.

BARCELONA

T«!éfbn. 4561

j

—que don força vigor i joventut—

Oran Cafè i Xacolatería Ribalta
Se serveix a domicili amb esmero i pronlitut
Passeig do la Aduana, 4 (al costat d e l ' Estació de
França).
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cèntims capsa.

Pere Arboix Salamí
COMISIONISTA
Representant exclus-siu de '.aChacolata «L'Estany»
Prat de la Riba, 166. — CALELLA.
Ptr impresos Comercials i de tota classe bea
economies.
IMPREMPTA SüNER DE S. F . GUÍXOLS
Se reben encàrrecs au aquesta Administració

G R A N SASTRERIA I SABATERIA

Còmics i dramàtic,*, en vers i en prosa
Èxit de representació i lluiment.
De lectura en vetllades literàries.

Aíub sabateria es ia caca que te i veut nies cnlrsat.
Eu sastreria: Vestits de totes clasew, exclusivament
a miiia i a preus minxniei't ecotióiniü-s
Trojos dcude oò « 100pessetes
Toll i Confecció Esmerodissims

10 ctMitims cada tm
De venda en llibreries i vendes de periòdics
Dipòsit: Sant Pau, 21 = Barcelona

Gran varietat en generós de alta Fantasia.
Carrer de Jaume I núins. 14 i 16 BARCELONA

LLAUSERIA I LAMPISTERIA
do

Eusebi simeon
VIA DE JOSEP CANALE.TAS
Vestits rie totuy classes-; exclusivament a mida
Tall i confecció esineradissinis
Variat assortit en tota classe de geures
PREUS ECONÒMICS
CONFITERIA I DROGUERIA de

Josep Robelló
Carrer Pasada, 8.

-

Màquines per a sulfdtar. Instalaoions per aigua,
ga» i electricitat. Bateria de cuina Vidres .plans
Coufeoció i esaiero éu totes clases de obres.
Via de Josep Caualejas ü, i Carme, 25.

Toida de Comestibles
de

ANTONI

ÍJ< firarantisH el Des.

- m-
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GARRIGA

(AUTÍGA C A S A MAGÍ)
Gran assorth de géueros de totes elusiu: sem
pre hi trovaràa les pastes fresques i e! cafè torrat
del dia. Tocino fresc i saiat. Gran assortit de-vins
i ehíirnpanys.

MALGRAT

qüe no liabia comido ui uuas mignjas eu todo el
diu.
— Sin couaer no se puede haeer nada — repuso
Brón.
Todos guardarem silencio alguuós laitiut»)?,
hasta que Tapinot persiguiendo la idea que bullia
en su meute desde bacia poco, pregunto a los
pescadores:
—(jüecuei'dan ustedes las seiias del cadàver de
la sanora de que Hevaba la linterna.
— Apeuas pude verle el rostro — dijo el marino.
—iNo saben tampoco si era rúbia?
— jQuià! Eso no — manifesto la mujer de Patri.
—Tenia uua cabellera negra que daba ewvídia.
Lws ojos del periodista se iluminaron con
falgor e^trano; y tal era sn excitación que los
q'.ie le escuchavan se'le aproximaron interesados.
—(iY dieen ustedes que el griunete a qaien
han dado hospitalídad no tenia trazas de tal?
—:No senor. l5so si que lo puepo asegurar. Sos
manos erao finas y de una blancura extraorcinaria;
y sus ojos. jCristo que ojos!
—Yo no podia resistir eu mirada—balbtíeeó la
pobre rüujer.
—<jY ose muokacho.es rubio o moreno?

I TENDA DE ROBAS

PERE VIDAL
Carrer ESOLAPEES, 8

JaurneTurróVina
Via de Josep Canalejas i Carrer de Sant Joan
• Dolços, pasta?, galletas elaboració pròpia;
CKÍ'tís torrats al dia, conserves de totes clases,
Olmmpany.s, Vi os i licors de les raes renombrades marques.
Ttiller de manyaría de obres i maquinaria.
In.-iala.doi· i montador electricista. Venta de làm
p<»ras elèctriques de varies marques. Reparacions
erj diiTluuos i motors elèctric*. Constructor de no
rius i reparacions en maquinaries.

G R A N VSABATERIA

—Rubio conio el oro?
;Soy uu imbècil!—Gritó el periodista fuera de
si.
;Y yo otro!—gritó màs fuerte su companero.
— (jUsted porquer
—jToma! porque yo en eso le he ds gannr
siempre. En algo la habia de llevar ventaja.
—^Hacia donde se dirije?—pregunto Tapinot
üin hacer caso de Brón.
—Según ha dicho, va a ver a un pariente que
tiene en una refiaería 'que dista de aquí unas
cuatro ho ras.
—Refineria ea el cabo Bangore?—dijo al perïodista; y su frente se nubló uu instante,
—;0h! Es una fàbrica inmensa, uoa mole de
piedra, un Castillo imponente.
—Si Sí... ya sé algo de eso. Ea mis notas tenia detalles de esa fàbrioa especial; y por cierto
que estaba sefialada eomo sospechosa.
—jSospechoFa!.,.
—No podemo» perder ni un minuto. ;Esa mujer tiene que caer en mis manos!
—,:Que mujer?—pregunto el atleta.
— E l gramete, la espia. ;El demonio! jEa,
vamos pronto!

Sabates de totes clases i mides.
Genres de puut i confecció de gorres.
Preus sumamant econòmics.

PERRUQUERIA HIGIÈNICA
I ESPERDENYARIA DE
VIA DE JOSEP ÜANALEJAS, 26
S" hi troben en venda les espardenyes mes ben
coustruides i còmodes per tots usos.
Grant i variat assortit en totes mides.
PREUS BARATISSIMS
FRANCISCO ARAGONÈS (a) SANET
Carrer Major, Cafè «La Constància» —Piuedtv
Gran despatx de bicicletes noves i velles
Reparacions, lloguer.-- i venda de

-
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bre de la fuerza, el cual no tardaba en conquistar
el terreno perdido.
Por única vez hicieron alto junto a un plateado riaehuelo que discurría sosegadamente :
junto al camino.
Allí apagaron la sed que ya empezaba a ator«
mentarles, encendierou sus pipas y Tapinot d)jo- .
la primera palabra:
—jAdelante!
— Andando vamos!—repuso Brón
Y continuo la carrera con mas empeno quf
al principio.
Como todo tieoe su termino en este inundo,
también lo tuvo la monòtona camiuata.
Habían llagado ante un* esp'óndida- ayenid»
bordeada de corpulentos àrboles y en cuya entr*/>
da se lebantaban dos grandes estàtuas de bronc*
represeutaadn la indústria y el Comercio.
Al extremo de este parque esta instalada la
fàbrica—habló Tapinot.
—En efecto. Desde esta sitio sa divisan Iif ...
chimeneas—signió Brón.—jVamos allà!
No. Usted ee queda aqui.
—(! Irà usted solo? Eso HO puede ser, n i y ^
lo debò consentir.

