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Desensopiments

FULLS ESCAMPATS

Espanta considerar la vida que han de
portar certs pobles de la Península, quan
surten a flor d'aygua mostres de caciquisme com les de Granada.
Nosaltres çonexem d'aprop, per haverles tocades, dues mostres més d'una repugnància si fa o no fa com la anteriorment esmentada.
Hi ha qui s'estranya de que no's revolucioni'l poble mes aviat; y axó es perquè ignora l'entranya d'aquel caciquisme. En molts
casos, gràcies al càcich, no's moren los ciutadans de gana. Es cert que aquests han de
fer renuncia de tota voluntat y fins de tot,
afecte, perquè jay de quan en el càcich hi
domina mes la bèstia que I' home! Allavors
no es mes que un mascle que devora quan
se li posa a tret.... Y a un poble junyit d'aquesta manera <íqui pot demanar-li, ab rahó,
que se revolucioni?
En aquelles terres se considera als homes
com si fossin gossos, potser no tant. jNo
n'hi han pochs de gossos qu'estan millor, y
sense ser de cap casa de senyors!
Lo que ara ha passat a Granada, mes o
tnenos sorollosament, s'ha vingut repetint
«n molts puestos. Però no serveix d'escarment ni als càcichs, ni al poble Aquells no
fan mes que amagar quelcom mes que no
feien abans los sejus propòsits abnegadors
y absolutistes; l'altre que no pot més, emigra. Y axis va l'Espanya qu'ara s'oposa a
l'autonomia, perquè instintivament pensa
que la llibertat autonòmica ha de ser la seva
mort.
,
Llibertat autonòmica vol dir independència econòmica, dignitat individual y dret
colectiu.
Quan aquestes coses imperin, no passarà
mes lo de Granada.

OLI-OLI
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De ma cartera.
L'espai és blau i alegrà; el sol somriu;
sota els seus raigs brillen els camps adomats
amb la joliua verdor de la Primavera presentida; el mar, clapat de llum, somnia en èxtasi; el vent dorm en la foscor dels afraus i
un silenci pregon plana damunt totes les
coses. Arreu pau i alegria; el jorn s'adorm
placevol.
Arropat amb son abric, ei malalt retorna
a casa. L'alegria de la Naturalesa no ilumina
la foscor del seu sí, ni la tebior amorosa de
l'ambent escalfa la fredor del seu cor.
i

Darrera els vidres guaita al carrer; la gent
passa i traspassa. Tothom content, tothom
satisfet; més éll no en gaudeix d'aquella alegria, sinó tan sols un palid reflexe sense
força, sense il·lusió de cap mena. Així cau
demunt la terra, en la foscor de la nit, el raig
de lluna, feble i de carícia dolorosa.
I pensar que sols el separa d'aquell mon
feliç, la fràgil gruxaria d'un vidre del finestral! Més aquesta gruxaria insignificant és
també la que separa al benestar, de la desgracia; a l'alegria-de la tristor. Deturar-se en
aqueix punt intermedi, desconegut, imaginable, que separa lo bo i lo dolent, sense
témer an aquest, ni ambicionar l'altre, seria
l'únic mitjà per a viurer amb la tranquilitat
que desitjem.
La nostra pesantor ens ho impideix. Ans
que no's mostri palpablement, l'home és una
massa moral d'un volum monstruós, inflada
de futilitats i falses idees; aqueix volum el
priva de seguir un camí recte, amb fermesa,
i cau fatalment, irreparablement del costat
de que's decanta. D'ésser espiritualment més
fluits, la nostra tranquilitat fora més assegurada; aniríem entre els atzars de la vida,
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sense assolir, és cert, una gran felicitat,
però sense caurer jamai, tampoc, en greus
dolors.
Tots sabem per experiència que mai s'aprecia tant la salut, com al estar mancats
d'ella. Quan això succeeix, èns abandonem
amb tota la força del nostre pes a la desesperança i reneguem del mon i fins a voltes
de la vida.... oh sarcasme! d'aqueixa vida
per la qu'ens desesperem.
Quan, per el contrari, ens creiem feliços,
ens hi abandonem follarnent,fins a saborejar,
de la felicitat l'última gota.
L'home camina pel mon balancejant-se a
impuls d'una força ignota tan tost vers la
alegria, tan tost vers la tristor. Quin serà el
mortal ditxós que trobarà d'aquest pèndul de
la fatalitat en un punt estable?
PALMERIN

I Abaix

les armes!

Es aquest un crit que va llençar uns 50
anys enrera una dona il·lustre de coneixements i de naixença, i aquest crit que tot
ell tanca una ideologia, per a desgràcia de
l'humanitat tota, no ha repercutit en els cors
dels que regenten els destins dels pobles.
Avui que encara l'espai llença bafarades
de sang, de la lluita cruenta que hem presenciat, jo humil defensor de les idees noves
per a quines té de regir-se l'humanitat si
són certes les paraules pronunciades per els
caps devanters de les nacions que estan
confeccionant la pau, crido a tots els homes
de la terra per a que junts donguem aquest
crit de jAbaix les armes!, perquè les armes
sols serveixen per destruir, per portar dolor
i plor en els pobles, i nosaltres tenim de
volguer que les energies que són malgasta-
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des en eines de destrucció, siguin ben empleiades en coses productives i que tendeixin a fer més lleugera la vida.
Ei sentiment anti-guerrer està ja arrel'lat
en la conciència de tots els sers, però és
precís també fer concebir l'idea de no volguer produir armes, és precís inculcar als
homes l'idee de volguer-se ocupar en coses
bones per a l'humanitat, és precís predicar
la germanor de totes les races, per desaparèixer les fronteres... i en una paraula, precisa fer veure a l'humanitat que tots els
homes de la terra som germans i que de lo
creat sols tenim d'usar-ne lo bo i sa per la
germandat dels pobles. Una volta tots els
homes percatats d'això no vindran noves
lluites i no hi haurà necessitat de cridar
jAbaix les armes! com deia la Berta de
Suttner, després de haver perdut als sers
més estimats de llur família darrera les sagnantes lluites d'Austria contra Saboya i de
Prusia contra Austria;aqueix crit que degueren cridar infinitat de mares aquí a Espanya
després del desastre colonial, com deuen
dir diàriament amb motiu de la guerra marroquí... i com deuen dir per fi, les mares
de tota la terra, cada vegada que se ha fet
la pau d'una guerra.
Doncs be, amics i companys: Es precís
que les armes desapareixin i no tenim d'esperar en fer treballs que de nou s'encengui
el foc guerrer, perquè si esperem fer quelcom quan la lluita jsigui de nou arraigada,
ella serà més cruenta i no tindrem dret a
queixar-nos; tenim de treballar amb fe, fer
ofrena de nostra vida perquè les armes no
puguin manejar-se de nou, arrostrar tots els
perills per grans que ells sian i la humanitat
de demà se descubrirà respectuosa devant
les tombes de nostres despulles.
P. ARBOIX SALAMI
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articles de la naturalesa del que aparegué
en el nombre corresponent al dia 9 del maAls que formen la sub-redacció de teix titolat «Filosofemos», que si be no donan resultats de cap classe, no deixan de
JUSTÍCIA a Calella.
gastar el seu espai inútilment i que donarien
En el nombre corresponent al dia 2 del resultats molt més satisfactoris si s'invertís
mes present, vaig llegir la contestació que en publicar articles que prediquessin i prodonareu a la comunicació de la Societat paguessin les idees societaries, amb lo que
d'obrers en generós de punt per part de la l'organització obrera obtindria una força
Junta directiva, notificant-vos que se vos moral i material, de la que tant mancada
expulsava per no volguer rectificar vostre està, car tots sabem i desgraciadament hem
de reconèixer que els obrers organitzats
conducta.
sols repiesenten una tercera part, lo que
Es molt lamentable l'actitut d'intransigendona lloc a que, menties per tot arreu decia que heu pres, perquè ino se vos demosmanen la jornada de 8 hores i aument de
trà en l'Assemblea general que celebrà dita
•preus en el jornal, nosaltres tinguem de mientitat per depurar responsabilitats, que les
rar-ho impassibles.
acusacions que féreu contra En Salvador
Espero midareu i pesareu com cal les
Llorens eren infundamentades? ïNo se vos
demostrà que anàveu equivocats? íNo re- paraules aquí escrites, no veient en lo exconeguereu vosaltres mateixos que habiau posat, altra finalitat que la de acabar aquesobrat lleugerament? <<No confessareu vosal- tes lluites que no reporten cap benefici a
tres mateixos que no tenieu proves d'aixó tots nosaltres i espero que reflexionareu
que dieu?, iDoncs perquè no transigiu? com cal, ja que sols d'una reflexió serena,
<;Perqué seguiu continuant aquesta cam- veureu la necessitat de rectificar i estic
panya de difamació? Els pobles per ont s'ex- segur, de que demanareu el reingrés en la
pendeix i llegeix Justícia <<eri quin concepte societat, la que no dubto en restarà orgullotindran Calella? Segurament creuran o diran sa, puig sabrà que compta entre ses files a
que som dignes d'habitar a l'Africa Central. un grop de joves entussiastes, disposats a
«•Perquè no rectifiqueu? <<Es que potser bregar per les reivindicacions dels homes.

TRIBUNA LLIURE

creieu innoble el rectificar? <<Es que vos
sembla que vos rebaixaríeu? No; el rectificar no humilia a ningú, ans al contrari; si a
un hom se li demostra clarament que va
equivocat, el tornar enrera, no deu haver
de considerar-ho humiliant.
j o estic convensut de que si reflexioneu
serenament, reconexereu que haveu estat
en un error, error que rectificareu, no deixant-vos portar de les exaltacions juvenils,
deixant aquestes campanyes insidipses que
sols beneficiana la,burgesia i no publicant
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JOSEP BUDI
Calella, 1 4 - 2 - 19.

A na Ursula
Tu no sabs lo que és amor
ni mai l'ha sentit ton cor,
car encara que tu ets dona
de rès has tingut anhel,
ni un sol moment ni una estona
has somniat un raig cel.
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Ets freda com neu d'hivern

si ell no topa el just medi

amb alenada d'infeni ,

de salvar-se del greu mal.

damisel'la envírinada
que mai l'amor t'ha dit rès,
com una estàtua encantada
feta de marbre, rès més.. ..

Per això veus que el jovent
passa de Uarc bo i lluent,
i estàtica de nit i dia
tu quedes per vestir sants

Tens bellesa, com la mar,

com cap altre quedaria

com ella sense estimar,

que no fos un mort, de tants.

i jai! del que amb tu s'enredi
se el dragarà el temporal

PASCUAL B ' A M I G Ó .
Torre-Blanca (Bruch) 1918.
EMILI

....... ,.0i- |é> *^««^fcVÍ tF^ffff . ., .,,!„

NOVES I COMENTARIS

LA VAGA
Impresió

ocorregut durant la darrera setmana. Nosaltres que durant el paro tota nostra acció ha
sigut predicar pau, guiar a tots per camins

de justa i noble reconciliació, trevallar per
Malgrat es un poble pacífic i no hi ha una prompte solució, no podem tampoc
rès que no vulgui arreglar-ho a les en bones; deixar de fer constar nostra més enèrgica
per això apesar de tot i de fer ja un mes protesta—i amb la nostre hi està la del
que dura la vaga dels obrers del ram de poble—contra lo ocorregut en la darrera
fusta, continua siguent l'actitut dels vaguis- sef màfia...
tes tant pacífica com ferma, tdnt correcte

Els fets. Després de tres setmanes d'estar

com seria. E$ en và i serà en và que se'ls

tancada, dilluns s'obrí la fàbrica Masuet

vulgui desviar d'aquest camí d'òrdre que

que igual que la Drasana i Càn Garriga, hi

duu a la victòria, per mes qué's faci i que's

assistiren uns quants esquirols custodiats

digui, ja que en elt hi tenen la raò i l'apoi
•de tota l'opinió hòriradíí de fa póbTatïó':
Mes això no Vol dir qffe s'oblidi lo que ha
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per la guardià civil.
El dilluns i dimecres' se registraren dos
fets què excitaren bastant el ànims.

6
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El dimecres foren detinguts el President
Se estan organitzant també per aquestos
i Vice-president del Sindicat, que foren lli- dies algunes cabalgates.
Cine Guimerà.— El dia oficial de l'inaguvertats ei.seguida i per lo qual tingué lloc
ració
d'aquest teatre, amb aquest nom, pouna nombrosa manifestació enfront de la
saran en escena les obres «Mar i Cel» de la
casa de la vila demanant la seva llivertat.
que estan confeccionant un decorat exprofés.
També ha tingut lloc una manifestació de
El temps.—Ventós i variable.
dones en favor de la vaga.
La quinta.—Com anunciàvem, tingué lloc
Durant aquests dies patrulla pels carrers el sorteig dels joves del actual reemplàs,
que fou el següent: Primer, i perdoneu l'inia guardià civil.
I no diguem res mes, apesar de que no modéstia, d'encapsalar la llista amb un dels
companys més trempats de la redacció, fou
diguem.res, degut a estar sospeses les gaEn Sebastià Montal i Fontrodona, 2. Joan
ranties i a estar implantada la prèvia censu- March i Marti, 3. Ramon Verdaguer i Verra, que per cert ja fa un mes que dura.
daguer, 4. Damià Fontrodona i Vidal, 5. Ramon Valls i Basart, 6. Joaquim Icart i Ponflndando por malgrat
sa, 7. Joan Rodríguez i Alverez, 8. Josep
Ahora si que es una delícia a'ndar por Pica i Teixidó, 9. Bernard Lorenzo del Poestàs calles tan bien guardadas. El otro zo, 10. Tomàs Marcial i Díez', 11, Antón
• dia encontre a Perico con un billete de Arbós i Bruguera, 12. Francisco Serra i Bobanco colgado en el medallón conto si tal net, 13. Isidre Verdaguer i López, 14. Antón
Dalmau i Pur, 15. Joan P. Garriga i Rocosa.
bert,
16. Joan Ribot i Paradeda, 17. Antón
—/Carai, amigo,—le dije—conto se vé
Buscall i Juvé, 18. Joan Montal i Fontrodoque eres millonario!
—Quid, hombre! Si este billete es el ter- na, 19. Francisco Montasell i Dalmau, 20.
mómetro de la seguridad pública. Hace Pere Sànchezi Saenz, 21. Salvador Cervera
cinco dt'as que lo ,Hevo en todos mis pa- i Jordà, 22. Miquel Oliver i Vidal, 23. Manel
scos a la vista del publico y nadie se atre- Garcia i Rodríguez, 24. Joan Mallart i Gave a pillar lo.
rriga, 25. Joan Moya i Navarro, 26. Antón
—Si, cualquier lo pilla con lo vigilados Regi i Plà, 27. Josep Calatayut i Bernabé,
que esiamos/..
28. Ramon Freixas i Grimal.
Ya serà esto, ya; però también creo que
Obit.—Ha mort a Barcelona, i a la. flor de
influye el que sea falsa.
la joventut, la coneguda i apreciada jove
d-..?
Na Papeta Paradeda d'aquesta Vila.
Ante tan poco acierto, me retiré de anRebi la seva atribulada família el nostre
dar, por esta semana; otra les pagaré la condol per tan sentida pèrdua.
brevedad. — RAVENGAR.
Publicacions.—Per excés d'original queFoment Cultural.—Es posaren en escena da en cartera.
les següents pesses: «El Janot de càn LlateEpistoiari.—E. Pascual d'Amigó.— Hem
uas», «El Trabucaire Brucatà> i «Curses de rebut el seu apreciat original que anirà als
propers nombres Ens ha estranyat la nota
Sacs >, amb èxit.
La gola.—Insistiu de que si es volen con- que ens diu que tenim original seu, quan tot
el que ens envià fou publicat o bé l'enviàservar bé les millores fetes en tots els ca- rem quan la suspensió del Octubre.— F. Pi.
rrers s'enfòndeixi aquest desaigüe.
EI pròxim nombre anirà; el pago pot fer-ho
Per Carnaval.—Per aquestes festes, està en sellos.
Queden lletres per contestar.
contractada per la junta del ball autònom de
la Barretina, la cobla-orquestra «Els Giro- Establi-nent d'Arts Gràfiques LLORENS CASTELLÓ
nins», de Girona.
*
Impressions comercials i de luxe—PALAMÓS
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H t l GEÏEBÏL DE CHTHLUHH
BAILLY BAILLIERE - RIERA)
80,000 DATOS
CON'TIENE Los nombres y domicilios de los comerciantes, industnales. protestonales y elemento oficial de la región catalana.
Resenas geogràfico-descriptivas, índice Geogràfico de Catalufia,
.">ección de Reclamo, e t c , etc.

CUATRO PRECIOSOS MAPAS EM COLORES

Anuarios Bailly-Bailliere y Riera Rennidos, S. A.
Consejo de Ciento, nom. 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 ensefnps <jue 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 bona, no
en trobo altra que la CHEILAN.—Lo mateix me
diu la dona, del sabó la MERCÈ.

Representant exclusió: PERE ARBOIX SA^Ml, Comisionísta
Carrer d'En Prat de la Riba, 166
CALELLA

ttk

seCòmics i dramàtics, en vers i en prosa.—
Èxits de representació i lluïment.—De lectura en vetllades literàries.—10 cénttms cada vn.
De venda en llibreries i corresponsals de periòdics.
D i p ò s i t : Sant Pau, 21 . ^ B a r c e l o n a

ELIXIR CALLOL

£1 remei dels dèbils que dóna força,
vigor i joventut : : :

DEMANEU-LO EN FARMÀCIES I DROGUERIES

MOEGiS

XÏFRÉ

DESTILEBIAS

NARCÍS VILA

Cenpaifia Comercial Mcoolera

ORAN SASTRERIA 1 SABATERIA
Amb sabateria és la casa que té i ven més.
P ó r t i c o s Xifré
BARCELONA En
sastreria: vestits de totes clases exclusivament a mida i a preus sumament
baratets.
Alcoholes : Vinos generosos i licores de
todasclases : Anís.·Arlerquín· : Indiam
Ruhtn: Cazalla del Gortijo : Ron Xifré de
Santiago de Cuba Coiiac Gran Galeón :
Agencia auÇomóviles.
SscurHl « I Malgrat Prat (e la Rfhi, nan. í

Jaume TurrÓ Vinas
Confiteria y Drogueria

MIM O SA
25 cèntims capsa

GRAN CAFÈ Y C|HOCOLATERlA

RIBALTA
Establiment de .primer ordre

Traios des de 35 a 100 pessetes:: Se serveix a domicili amb esmero! prontitut
Tall i Confecció esmeradísslms
Gran varietat en generós de alta Pastels titani, 4 (Al costat te l'Estació de Frangi
: : fantasia : :
Carrerfl«Jaume 1, núm 14116. BARCELONA

REVISTA
TENDA DE COMESTIBLES DE
IL·LUSTRADA
se ven als principals puestos de periòdics de tota Espanya Consta
(ANTIGUA CASA MAGÍ)
amb escollida col·laboració literàassortit de generós de totes clases:
ria i artística. Il·lustren les pàgines Gran
sempre hi trovaran les pastes fresques i
molts acreditats dibuXants i fotò- el cafè torratdel dia. Tocino fresc i salai. Gran assortit de vins i champans.
grafs- N.* antB profussió de gravats
«ítfuero i·lt 30 cèntims. Slbicrlpclí anyil,7 peiselei
Ei garantltza el pes

CALDETAS

PJ3LVJOS

ANTONI GARRIGA

(D

Telèfon, 4561

BARCELONA

Llaunería y Lampisteria

JOAN pRAT
Màquínasper a sulfatar.-Iustalacions
per aigua, gas y electricitat.-Bateria
de cuina.-Vidres plans.-Confeccíó i
esmero en tota clase d'obres

Via de J. Canalejas 2 i Carme 25

Perruqueria higiènica i espardepyeni

Vicens Colí

Dólçps, pastes, gatletes elaboració
pròpia, cafès torrats al dia, conserves de Despatx de bicicletes n OTMÍ ve 26 Via de Josep Canalejas 26
totes clases. Champanys. Vins i licors de
troven en venta les espardenyes
lles. Reparacions lloguers i venda- S'hi
totes les marques importants.
mésben construïdes i còmodes per
tots
usos.-Gran i veriat assortit en
de
peces
Via de Josep Canalejas
totes mides.
I carrer de Sant Joan Carrer Najer, Cafè La Conttamla. P I N E D A
Preus baratíssims.
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