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A propòsit d'un programa
En el penúltim nombre exposareu, companys, el vostre propòsit de seguir les modernes corrents ideològiques per a aunar-hi
amb vosaltres al vostres lectors. Lloable pro
pòsit; més ell esdevindrà inútil, si no s'apoya en una voluntat ferma.
A més a més, volguer una cosa no significa qu'es tingui la voluntat suficient per a
tograrla. La voluntat no sempre està prop
del bons desitjós i si l'home se deixa arrastar sovint per l'il-lusió o l'entusiasme, no
sempre te plena conciencia del fi qu'es proposa. I el coneixement de dit fi es la base
fonarrtental de tota empresa.
Sense conèixer ans que tot el verdader
camí que condueix al terme qu'ens proposem
assolir, sense tenir d'aquest terme una noció
completa i clara i sense la força suficient per
a arribar-hi, no hi arribarem per grans que
siguin el nostres anhels. I si per atzar ho logressim, no gaudiríem el fruit per que no
tindríem ple coneixement del seu valor.
Menys mal si fóssim solament nosaltres
els qui restéssim pel camí; però la nostra
inactivitat, retardaria la marxa dels qui'ns seguissin i les nostres vacil·lacions, en vers
d'esser llum esdevindrien ombres per llurs
intel·ligències.
Vosaltres, companys, teniu ja llarga i
valiosa experiència; haveu caigut una i altra volta i la vostre voluntat vos ha aixecat
per a empendrer novament la ruta; haveu
tantejat varios camins i cada volta haveu reculat comprenguent que no era el vostre.
Sens dupte I' haveu trobat are; mès si aixi
no fos, si alguna força superior a la vostra
vos retingués qualque moment o vos impulses vers una altra ruta, que aquesta mateixa
voluntat que vos anima, servesca també per
a exportar sincerament la veritat, a fi i efecGermanor. 16/2/1919. Pàgina 2

te de que els qui vos segueixen no's vegin
enganyats i pugan continuar llur cami.
PALMERÍN.
10 Febrer 1919.

Desensopiments
Cada dia va fent-se més intensa la
conmoció política que remou d'un quan
temps ençà la conciencia de les multituts espanyoles. Ja era hora de que hagués comensat, i hem de desitjar tots
que no s'apaybagui la vibració actual.
Un dia ab les Juntes de Defensa militars, altre ab los acorts d'una Assamblea de Parlamentaris, avuy ab lo plebiscit de Catalunya à favor de l'Automia integral, hem de procurar que'l
poble no pari un moment de pensar ab
la cosa pública y de preocupar-se pel
demà de les generacions que vindran,
única manera de convertirlo en constant centinella y en formidable propulsor de Ja veritable llibertat.
Quan los homes trevallin y vetllin
constantment per la llibertat, per la d'ells
y la dels altres, que's la única veritable;
quan l'home se preocupi patriòticament, que vol dir desinteresadament,
sense mires particulars per la cosa
pública, y pensi en sa actuació constant, mes ab el demà de la pàtria que
ab l'avuy y que amb l'ahir (que sols
poden péndres com exemple y punt de
partida) allavores moltes de les discussions d'avuy no podran existir per
falta d'ambient, y fins les organizacions
polítiques, que si's mira be, tenen avuy
cert regust de esclavatge, de anulació
de la voluntat individual, acabaran per
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ferse innecessàries, puig l'home concient y lliure no tindrà obligació de supeditar lo seu pensament y la seva
acció a certs mots d'ordre o articles
d'Estatuts o Reglaments socials, perque'n tindrà prou ab posar en funció lo
seu cervell, per saber si li loca formar
a la dreta o a la esquerra de la via que
segueixi aleshores la Humanitat.
Jo crech sincerament que les organisacions socials d'avuy, seran dintre
pochs anys coses del tot arcayques,
pesses d'arxiu que seran estudiades
pels que vindran y provocaran la rialleta de conmiseració y de llàstima del
home conscient y lliure de l'avenir.
Desenganyeuvos, amichs. Tot lo
que coaccioni en un sentit o altre la
voluntat del home conscient, per reglamentari que sia, es contrari a la llibertat d'aquell home. Si jo serenament,
reflexivament, conscienment penso cols,
serà una manifesta coacció obligarme
a pensar naps, per mes que aixis ho
acordin y manin totes les majories creades y per crear. Tindran elles la rahó
o la tindré jo, no ho sé. Lo que si sé es
que coacionaràn lo meu pensar y trossejaran la meva llibertat.
OLI-OLI

TRIBUNA LLIURE
Sobres alguns escrits de JUSTÍCIA

A llurs autors de Callella
A vosaltres me dirigeixo amb l'intent de
que poseu atenció en lo que vos vaig a dir.
Sobres la manifesta hostilitat que mostreu
vers l'Agrupació Socialista de Calella dec
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dir-vos que no és aquest el millor camí a
seguir, que no és tampoc el camí que porta
l'ennobliment dels homes, quan lluita per
la seva mateixa emancipació, molt més digne de lloar seria que en vers de rumiar per
escriurer quatre ratlles, més o menys fundades però totes falses, baix el punt que ho
heu pres, lluitéssiu per la vostra emancipació, això és lo que ennobleix l'home, sobre
tot quan lluita per els grans ideals, aquests
que tan pocs segueixen i que vosaltres cuidant-vos de petiteses, deixeu apart; ^creieu
que aneu bé? doncs aneu molt equivocats:
el camí que seguiu és el camí que de bon
principi porta hostilitat i un dia més o menys
llarg és deplorable puig no més fa que malmetre els interessos del proletariat en benefici de la part caciquil o burgesa.
iCom és doncs, que s'ens tracta de ridicularitzar-nos en fets que lluny son en nostre manera de procedir i de nostre pensa,
com és doncs que per comptes de estar ben
aprop nostre, cada dia vos en separeu més?,
això, no té raó d'ésser, salvo en cas de que
tractéssiu de suicidar-vos mus a mus cosa
que no crec puig no dubtant de vosaltres
crec que lo que fareu i te de ser, es reflexionar; detureu-vos en la pendent que
porta a Pabim i lluiteu que molt hi ha que
fer: en quan a nosaltres seguirem avant, els
obstacles son grans, més la nostra voluntat
és forta i nos deturarà, que els obstacles
ens honran puig més gran serà el triomf,
,<més quants se n'evitarien si féssim obra
comú? Prompte fructificaria, més ai de tots
si tanqueu els ulls i és al revés, degut a un
lamentable error vos feu mal i ens en feu,
no vulgueu doncs sembrar discòrdia que be
prou i massa n'hi ha, unió cal, i si en sembreu d'unió fàcil és cullir-ne, no vos deixeu
portaï pèr mesquindats (que si fossin certes
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quelcom seria) que l'experiència hem fa re- aquest estret modo de pensar, 110 me cuidabutjar, i evitareu les conseqüències que pu- va de rès més que de passar les poques hoguin sobrevenir: ara allà vosaltres, més lo res lliures del trebalJ de la manera que me
que jo voldria fora una bona unió o al menys figuraba millor, com era jogant, bevent, disbona inteligència imprescindible per a por- cutint xafarderies impròpies d'homes contar a cap grans fins; de cap manera voldria cients als seus deures i criticar-ho tot apeque vos prenguéssiu a mal xó que he escrit, sar de no compendre de rès en rès. Llegir
vos hu dic sincera i francament; puig lo que llibres, diaris i altres publicacions ho crèiem
jo voldria que fos un fet com és arreu la perdre el temps, i escriure-hi, una solemne
unió esquerrana en benefici de tots, per bogeria.
junts aixecar el crit de jVisca la República
Quan vingueren els companys que ens diSocial!
gueren la veritat nua amb aquella oratòria
JOAQUIM OLIVER
tan crua com lacònica, tan exenta de flors
retòriques com prenyada de realitats, jo que
vaig anar-los a sentir convençut que els
oradors eran uns entabana pobres, en vaig
sortint dubtant. Aquelles paraules que podien ser mal expressades, però que se comprenien que sortien rectes del pensament
Aixís parlava un vaguista que les concebia, me feren dubtar. Aquestos
Fà tres setmanes que no trevallo corpo- dies grisos de vaga i d'engúnies, me feren
ralment, però moralment he fet més feina pensar, vaig pensar, i vaig veure com les
que mai. Les punyentes penes que inevita- idees en lloc de ser falórnies eran fars que
blement reporta l'atur m'han fet pensar tant, il·luminen l'humanitat vers la seva redempm'han ensenyat tant, que avui posseeixo ció, que els seus propagadors salvo escepdintre el meu molt modest pensar una orien- cions, no eran caps calents, sinó apòstols de
tació en prò les nostres causes, cosa que ja les idees més emancipadores. Comprengué,
mai havia aparegut a la meva pensa, idees que el proletariat tenia ben definida la ruta
que no me se havien ocorregut, perquè en- a seguir per la seva emancipació. He vist
cara que vergonyós sia dir-ho, ja mai havia que no hi havia privilegis, sinó injustícies.
Hi he entès que el meu modo de pensar i
pensat,
fer era suicida, i que els llibres, periòdics i
Avans no comprenia cap valor moral; per
demés publicacions, eran armes per emanmi les idees eran falórnies', i els seus propacipar-se com els seus escriptors, humils sagadors caps calents. Treballava tot rondicerdots d'un apostolat tan difícil com imnant; però no creia que fos possible cap
prescindible.
emancipació justa. Entenia que els que eran
pobres teniem que ajupir el cap en tot per
i havent pensat i vist tant, he comprès
tenir la força els rics, que per ser-ho eran els meus deures. {Quina alegria ser consels privilegiats indiscutibles al bon estar, a cient en una de les seves obligacions!., i Ah,
la dominació comercial i industrial o bé, la si, si! Soc home que conec el camí que dec
vagància que pot aguantar la riquesa. Amb seguir, i el seguiré. dQue en ell hi perderé el

Observacions curtes
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pà i la tranquilitat? M'importa. Si en ell hi
perdo el pà del còs, es té de mirar que hi he
trovat el de l'ànima; que si perdo la «trencalitat> de la taberna, hi he trovat la de la
conciencia...
Aixís parlava un vaguista.
SEBASTIÀ MONTAL.

Errata.=En el darrer nombre i en aquesta secció, allà ont deia «... que després de
sospesar la justícia de les peticions i negacions folles, obligant a complir a la raó...>
tenia que dir, «... que després de sospesar
la justícia de les peticions i negacions, fallés, obligant a cumplir a !a raó...»

NOVES I COMENTARIS
Andando por Malgrat
lengo que decirles senores que de tanto
andar siempre voy tropezando de un sitio
a otro; no crean Vds. por esto que no me
viene ya de nuevo. £as calles de nuestra
población ya del todo estan casi arregladas, però falta lo màs necesario y... ^saben cual es? En tapar los hoyos que vuelven a salir de nuevo. Solo me basta decir
que es todo una delícia pasar por las calles en tiempo de lluvias, pues todo son
charcòs que se asemejan al del antigüo
lago de Baüolas.
Creo también habrún notado seguramente la buena urbanización de las vtas
públicas por carecer casi en todas partes
de aceras; pues el otro dia iba en una
cierta casa para algunos négocios y con
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la escasez que había de luces de electricidad, me. encontre con una gran piedra entre mis pies, que me hizo ver a mi madrina; y al mismo tiempo existen ciertos canales que desembocan a la misma cabeza
del viandante, que si uno no lleva un paragüas como los denominados de la «Sagrada Família*, queda todo remojado como si hubiese tornado una ducha, que por
cierto en invierno, no] es%còmodo; solo se
acepia en verano cuando el sol calienta
con gran exceso.
Si continua el tiempo en esta forma me
veré precisado en no poder salir de casa
entre çharcos, falta de luces y abundància de piedras que hay en el puesto en
que corresponden las acer as.
RAVENGAR.
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Exemplar concentració.—Amb gran satisfacció hem vist agrupar-se en una sola
companyia, els molts i aventatjats aficionats
a l'art de Talia, d'aquesta vila, baix la direcció d'En Vicens Bayarri i d'En Patrici
Gozalez.

El ball autònom.—Han posseït els socis
d'aquest ball un bonic carnet d'identidat del
que se'ns prega fem ressaltar el reglament

La nostra més; coral felicitació a tots. per
tan bella.acció.

que s'ha insertat en dit carnet, que es el que
segueix:

Prometatge.—S'ha efectuat el del conegut jove l'Eloi Simón amb la agraciada senyoreta Na Maria Roca i Ribas de la veïna
població de Blanes.

«Art. 22 del Reglament del ball: Totes
les societats foranes que donguin ball de
franc als joves que presentin aquest Carnet r
nosaltres ens obliguem a dona-ls'hi ball
també de franc als seus socis que presentin
el carnet acreditatiu.»

L'enhorabona.
El temps.—Plujes i fret, reinant llevants
amb el* consegüent temporal de mar. Diu
menge nevà lleugerament.
En León.—Aquest conegut recader de Pineda, al ensemps que reforçat atleta, en el
«Circo Clavé» de Mataró, amb una lluita
greco-romana guanyà En Josep Ardevol, el
campió de Cataluna i Espaiïa.

Ens alegrem.
Trainyes.—La pròxima primavera contarem a Malgrat amb un considerable nombre
d'aquestos arts de pesca; ademés dé les tres
que hi havien, se contarà la nova del gremi
dels pescadors, la dels carnicers, i dos més,
corresponentes a dos patrons de pesca.
jAi filla! després de tres mesos que fà que
no se pesca, el dia que se comenci sembla

El diumenge foren exposats en la casa de
la VÍIH, ont degué rebre el seu matador, la
acostumada gratificació.

Esperem que aixís serà.
' Quinta.—Avui sofriràn el sorteig els 28
joves que en aquest any entran en ella.
En el pròxim nombre publicarem els seus
noms i el nombre que'ls hi ha tocat.
Cine Guimerà. — Avui conmençarà a
projectar el film d'episodis i de marca espanyola titolat «El Doctor Rojo» y la p e l l í cola yanqui còmica i de varies parts «Carmen Charlot>.
Diumenge s'ultima la projecció de «Ravengar»; ara sols queda el nostre.
Nou Cine. — S'assegura la construccia
d'un nou cine en aquesta vila, però nosaltres assegurem i no sens fonament de causa
Que'ls malgratencs no tindrem altre cine

Gats mars ( montesos ).— L'antepassat

que'l «Guimerà», al menys durant aquest
any.
Foment Cultural.—Es posà en escena' la

Dissabte anant a cassar En Emili Jordana

humorada d'En Joaquim Roig, que porta

per els volts de Montagut, se vegé sorprès

per nom «Sebes al cap»' i la joguina d'En

per un bell exemplar d'aquestes feres, al

Josep Fustagueras, anomenada «La nit de

que per no més ferir-la al primer dispar,

Totsants».

anava a abraonar-se-li a sobre desde un ar-

Avís: Es necessita un oficial barber per
a els dissaptes i diumenges. Raò: Barberia
Coll, Via Canalejas.—Malgrat.

que quedarem satisfets.

bre a no ser un segon i certer dispar que la
matà. Després li sortí també un gatet de
cria d'aquestos, que fou mort en poca lluita
pel goç.
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Establi-nent d'Arts Gràfiques LLORENS ,CASTHLL6
Impressions comercials i de luxe.—PALAMÓS
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GUifi GENERflL DE COMUNS
(BAILLY BAILLIERE - Rl ERA)

i

30,000 SATOS
1.3SO PAGl·II«r^LS
CONTIENE: Los nombres y domicilios de los comerciantes, industriales. profesionales y elemento oficial de la región catalana.
Resenas geogràfico-descriptivas, índice Geogràíico de Catalu&a,
Sección de Reclamo, e t c , etc.
CDATRO PRECIOSOS MAPAS EN COLORES

1

Anuarios Bailly-Bailliere y Riera Reunidos, S. A.
•

Consejo de Ciento, n ú m . 240—BARCELONA
Telefono A. 3503.—Telegramas: ANUARIOS

Tot el que sigui bon català no té de deixar de
comprar tots els Diumenges a GERMANOR, si ens vol
ajudar a fer pàtria i democràcia al ensemps que estar degudament informat de tots els afers i fets de
Malgrat i sa comarca, com passar un aprofitat rato
de interessant i amena lectura.

Nombres de vuit pàgines 10, cèntims.—Llegiu, compreu, propageu, divulgueu GERMANOR, orgue de la Democràcia del districte.
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D'UNA CONVERSA:— .Com xacolata botia, no
en trobo altra que la CHEILAV—Lo mateix me
diu la dona,, del sabó la MERCÈ.

Representant exclusiu: PERE ARBOIX SALAMI, Comisionlsta
Carrer Í ' E B frat de la fflba, 166
CALELLA

Còmics i dramàtics, en vers i en prosa.—
Èxits de representació i lluïment.—De lectura en vetllades literàries.—10 eéntims cada un.
De venda en llibreries i corresponsals de periòdics.
D i p ò s i t : Sant Pau, 2 1 . — B a r c e l o n a

ELIXIR CALLOL

61 remei dels dèbils que dóna força,
vigor i joventut : : :

DEMANEU-LO EN FARMÀCIES I DROGUERIES

imm

DESTILERU?

NARCÍS VILA

Ciuipanyia Comercial Àlwolera

POLVOS

MIMOSA
25 cèntims capsa

GRAN CAFÈ Y CtHOCOLATERfA

RIBALTA

GRAN SASTRERIA I SABATERIA
sabateria és la casa que té i ven més.
BARCELONA Amb
En sastreria: vestits de totes clases exclusivament a mida i a preus sumament Establiment de primer ordre
baratets.
Alcoholes: Vinos generosos i licores de
todas claaes : Anís «Arlerquin» : lndiam TraJos des de 35 a 100 pessetes: Se serveix a domicili amb esmem! prontitut
Ruhra: Cazalla del Cortijo : Ron Xifre de Tall i Confecció esmeradissims '•
Santiago de Cuba Coíiac Oran Qaleón : Oran varietat en generós de alta Pastels Uaana, 4 (»l cuitat le l'E«tacl6 te Franga
:
Agencia autonióviles.
: fantasia : :
Telèfon, 4561 BARCELONA
Pórtlcos Xtf ré

Sucursal en Halfrat Prat U la Rita, BÚ». i

CALDETAS

REVISTA

Carrer dt Jaume 1, nan 14116.-BARCELONA

TBNDA DE COMESTIBLES DE

Llaunería y Lampisteria

IL·LUSTRADA
s e ven a l s principals puestos de periòdics de tota Espanya Consta
(ANTIQUA CASA MAGÍ)
Maquinasper a sulfatar.-lustalacions
amb escollida col·laboració literàQran
assortit de generós de totes ciases: per aigua, gas y electricitat.-Bateria
ria i artística. Il·lustren les pàgines sempre
hi trovaran les pastes fresques i de cuina.-Vidres plans.-Confeccíó imolts acreditats dibuxants i fotò- el cafè torrat del dia. Tocino fresc i saesmero en tota clase d'obres
lai. Gran assortit de vins i champans.
grafs. N . ' amb profussió de gravats
Núnaro nit 38 «íatlms. Sabusrlpeiò anyal, 7 IMMI·I
\7ia
de J. Canalejas 2 i Carme 25
Es garantltza el pes

ANTONI

GARRIGA

Jaume Turró Tinas FRANCISCO" ARAGONÈS ( i ) SANET
Confiteria y Drogueria

JOAN pRAT

Perruqueria higiènica I espardenjería

Vicens Coll

Dolços, pastes, gaAetes elaboració
pròpia, cafès torrats al dia, conserves de Despatx de bicicletes noves i ve 26 Via de Josep Canalejas 26
totes clase8. Champanys. Vins i licors de
S'hi troyen en venta les espardenyes
lles. Reparacions lloguers 1 venda- mésben construïdes i còmodes per
totes les marques importants.
tots usos.-Gran i veriat assortit en
de peces
Via de Josep Canalejas
totes mides.
i carrer de Sant Joan, Carrer Major, Gtfé La Conitaneia. P I N E D A
Preus baratfsslms.
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