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Mes 25 ets. X Correspondència al Centre Pinedenc X Sortirà dos cops al nies
Deia articles n'es responsable el seu autor
No publicarem oap artiole que vingui amb nom desconegut

La festa de l'arbro

que'ls anys ja hagin nievat sa
testa, convertint-los amb vells
Poques festes hi han que si- lii aniran a pidolar de sa nug'ognen tant simpàtiques al autor sa soca en carn vi de haver-li
com eixa. l'na festa de ten- donat vida, qu' els eseudeixi
dressa, pau, amor i germanor, de la freda tramontana.
oinplena delinitivament mon
Eixa, va esserla primera imesperit pessimista, portant- pressió que me ha produït la
m'hi mireeulossament ur.a Tor- l'esta, mes, ai, portat per ma
ta dóssis d'optimisme, fent-me naturalesa,he volgut analitzar
veure al moment, sols nn aplec 1' acte sens tenir eu compte les
do infants que posen ívmorosa- paraules d" en .1. M. Bartrina,
ment un grapat de sorra, tin- en son llibre «AL(íO»:
guent oi misteriós pressentiAS'Í quieres ser felis como me disfs
ment, tal volta, de que d ema
no anelises, muchacho, no aneUsit-
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D* el pecat m'envaig em- un obstacle als ideals engenportar la penitencia, lo que dradors d'avenç i de cultura,
fins a les hores havia mirat puntals que aguantan 1' aboaparentament amb els ulls de minable caciquisme i son bael romanticisme, fent- me o v i rar luarts aont se defensa 1" asde color de roses, mirat amb querós centralisme dintre Caels ulls de la realitat, quan di- talunya.
ferent era! Quin crudel desenFAUIÍÀN CUXDOK TWSON
gany vareig sufrir. De aquella
multitut, quants i quants nens
hi havia que sols pera satisfer
la vanitat de sos pares sols
anaren a la escola aquell dia,
anant ï endemà per egoisme ;(juo radis?
detestable dels autors de llurs
Ahont aacu Ajuntament de Maldies seguint la brutal tradició:
«De petits se ha de portar als grat? Ja ves haveu format idea del
resultat de vostra acta? Comprenois al trevall •> com si per un
neu la grossa responsabilitat que
menor 1' estudi no li fos un assoliu? Teniu plena conciencia de
excés el trevalls, portant-los ai que vetlleu per els interessos d'acamp per a tocar cl carall, me- quells ciutadans quins vos feren la
reixent-hi tamvé molta culpa honorabilissima distinció de portarla incalificable torpesa de nos- vos al popular lloc que ocupeu?
tres autoritats quines no fan N'ritat que disposeu de les coses de
nostra vila amb indiferència fatal?
sinó coloborar amb aquets sers 0 es aixís o desempeííeu càrrecs
tant degenerats que no tenen superiors a vostra capacitat.
en compte "1 pervindre de
Ens explicarem: Quan lo mon
aquells qiTinconscientment son està empresonat entre la matansa
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mes espantosa que han vist els segles, quan els pobles que hem tingut l'incalculable sort de no anar a
la lluita, tremolem davant el terrible fantasma de la misèria, que s'
atansa ami) paa alarmant, quan els
preus de les subsistències estan a
un lloc imposible d'arribari el proletariat. Quan l'home que traballa
més del que pot, no li donen son
BOU per matà la gana de sos fills,
vosaltres teniu l'incalificable atreviment d'implantar un nou impost
sobre una matèria de primera necessitat,
Nosaltres volem i'er-vos la mercè d'admetre que mil i una causa
d'ordre econòmic vos han alentat a
fer lo que'ns indigna; pro avem de
dir-vos que disposàveu de un i mil
medis per assolir una suma sens
necessitat de fer lo que aveu fet.
En lloc de nous pagos fora més lògic suprimir gastos.
Ens direu que l'impost es petit
i això afirma en vosaltres una capacitat indiscut ble. Ficseu vos be:
Les galünaires no desempenyen
cap apostolat, sinó una indústria
com qualsevol altre, per lo tant,
are vindran obligades a pujar els
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preus, i ho faran com bones induatriales no concretant se a traure
ademés la cantitat que tenen d'abonar en concepte de dit impost,
si no venen forsa més car per a
que l'indústria sia doble lucrativa.
I d'aixó vosaltres ne sereu els
responsables, doncs no hi ha efecte sens causa i la causa vosaltres
l'aveu engendrat.
La redacció vos invita a rectificar vostre disposició. No vos
aturi un fals amor propi: el transigir es de sabis.
Hi aixís ho feu, entre la satisfacció del poble hi trobareu la de
LA FALÇ; cas contrari quedarà en
peu la nostra més enèrgica protesta.
La L'edacció.

SALUTACIÓ

. Redactors k 11 FUIG
Un afectuós saludo els hi enviem
pel bon acert que han tingut de donar a llum al periódich LA FALÇ.
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Els felicitem pels articles que fins
avui hem tingut 1' honor de llegir
en dit periódich; els hi deeitjém
molts anys de vida periodística: i
forsa per a aterrar al caciquisme
que impera en aquest desgraciat
districte.
Però no temeu que malgrat a
ésser damicel·les farem lo que estigui a nostre alcanç; per '1 be de
la hermosa Catalunya. No defalliu
amb vostre lloable tasca, puig que
es 1' instrucció dels catalans i la
llibertat de Catalunya.
Avant i sempre avant: vetlleu
amb anergia i aixís ens lliurareu
de la argolla que 'ns volteja. Crideu al) coratje perquè vos sentia
els que encare dormen, o els ensopits. Parleu amb vostres articles
fins a destruir els microbis que se
han apoderat de Catalunya.
Es tant gran 1' amor que sentim
po nostra terra catalana que no
podem per menys que enviar-vcs
una salutació per la tasca que haveu pres, puig ens declarem nacionalistes.
;Visca Catalunya!

Productors de Malgrat

Ja sabeu qu'arreu d'Espanya's
van sentint els efectes de la llei de
Subsistències en cuan es posa tassa
al preu del blat, patatas, mongetes, ous i llet, sense que's posi tassa al preu dels adobs, de les llevors i altres matèries indispensables que'l pagès ha d'adquirir per a
produir, per a cultivar i donar aliment a les plantes, pf r a sustentar
un dia el nostre progrés i el nostre
desentrrotllo particular.
Tampoc es posa esmena al preu
dels jornals que ha de pagar, ni al
dels productes amb que ha d'alimentar el bestiar de trevall, de
carn i de llet, de manera que's va
acentuant el criteri que tantes vegades hem hagut de censurar que
l'agricultor ha de trevallar en benefici dels negociants i propietaris
dels terrenys que's treballen.
Per aquet cami no sabem ahon
arribarem. Molts oficials obrera es
queixen de que ab el jornal diari
que guanyen, no poden arribar a
viure per al motiu de que les subsistències van tan cares. ;.Doncs
Dos llegidores malgratenques que haurien de fer els pagesos per
viure, ja que no mes cobren una o
M. C. i C. P.
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dos vedades 1' any.
Altres també diuen, ;,que les
patates aniran cares? Jo tinc de
dir que sens ser economista ni productor en el sentit material de la
paraula, sento aquesta viva indecisió i la porto al meu pensar com
a una cosa important i de gran interès per a nosaltres. A primer cop
de vista es molt senzill posar hi
remei, i que aquest remei, sigui
d' agrado i es presenti simpàtic al
vulgu. Posar el preu de llcvors;
sense que es vulgui averiguar a
quin preu les ha de vendre el productor i la diferencia entre cl preu
de venda i de revenda, i sense que
ningú es prengui la molèstia de
estudiar les despeses extraordinàries que haurà costat al pagès la
obtenció del producte.
Això no es just: això es atropellar als que n'ns ara han estat mes
pacífics per a quedar bé ab els
seus crèdits, i per a satisfer uns
quants espavilats, i les mases obreres que de totes maneres resulten
enganyada s.
Aixís doncs, menties les lleis
naturals de la lliure producció i el
'lliure cambi no imperin en la economia dels pobles viurem en un
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deplorable estat de degradació e
impossibilitat respecte a la vida en
normalitat, i economia, en guerra.
1 mentres les coses en el mon
vagin d' aquest modo, serà la més
cauta prudenta i digna de admiració, el poble o pobles que procurin
ab interès el benestar i cultura i
que millor organitzin i preparin
els seus problemas per a tenir mo •
tu de defensar ab cabal acert els
seus triomfs econòmics.
Espanya pot esser industrial i
agrícola. Mentre no s' arribi a una
solució d' armonía, de part de tots
amb verdadera voluntat de cada
hú, i mentres hi haurà un iudeferentisme devant la orientació, no
es constituirà mai la nostra veritable via del progrés.
il. L. P.

Del dia
El divertit i anti català senyor
Royo Villanueva, acaba de fer un
discurs «sensacional» a la Acadèmia de Jurisprudència; figureu-vos,

La Falç

que nada menys als catalans ens
ha tractat de «cabilenyos». Se veu
que'l mestre Pruna vol agafar popularitat al igual que eixos homens
que mataven un gran home o destruint una obra d'art monumental
tan sols per la insana satisfacció
de pensar que el seu nom ha de
pasar a la posteritat. Deu l'hagi
ben je-donat.

Es diu qi e al veure el fracàs
del Batlle amb l'impost sobre les
gallinaires ara per venjar-se posaran un 15 "i,, sobre la llum elèctrica. No més faltava aquesta per a
que tots els malgratencs agafem
unes estisores i tallem els fils eléetrics. ;.Q,ue no es pensen que no es
res el 15 "[,,? Noia, porta petroli!

Amb motiu d'aver llegit LA
FALÇ del nombre passat, había
certa brometa en una reunió de
«nenes cursis» i «jóvenes bien» sobres cert escrit alabant una xicota. Ara me dirigeixo a eixes presumides dient lo del refra: «La noia
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als 15 anys, es la espuma del xampany.

Dimecres es celebrà la festa del
arbre que al meu entendre es per
a fer agafar afició al bon comportament ab els arbres, com es regar-los, trevalla'ls, etz. Desdiu eixa festa per a que el principal element son los nens, aquí ahont haurian d'esser alguns elements més
principals eixos que haurien de tenir semblant cuidado. Perquè, senyors, al nostre passeig, malgratencs, els nostres arbres demanen
clemència, perquè entre la herba i
falta de regar, les pobres plantes
s'ens estan morint.

L'explorador serbi Milorad ros
digué que al Japó a cada pas hi
han escoles. Aquí. ens deia, son
cafès i tabernes. Això rai dic jo,
encara es deixa el principal que es
el joc, que per cert està molt estès
i en certes cases prohibits. ;Qué hi
farem.
PULI ZECU·-.IÏUO DAVKKTIS
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Flamarades
L'historia, aquella historia que sols
enganyava al poeta Campoamor quan
li deia la vrltat, ens senyala uns
amors com causa del suïcidi d'en Figaró. Jo crec quels liomes com en
l.arra no li i poden pas riure en aquest
•mon que per conservar la vida se te.
de perdre la puresa.

quels que aparentmentprotedan de la
pornografia de l'autor de «Trata de
blancas» en el fons renegui?! de lo que
es moralitat, en el verdader sentit del
vocable/

l·Y.nrs.

Cops de Falç
1.'altre jorn en Felip 'Trigo, el popular norelinta senyalat com l'heroi
pjrnoarò/ic pels que mai volgueren
compendvel, va maíar-se.
La premsa complint son deure,
moguda com sempre per els convencionalismes, divorciada de la irritat
'suprema, de la insjiirada imparcialitat i la raó, va dir una diversitat de
coses, ja en pró, ja en contra del suïcidi.
Autor, el més modest dels homes,
també vol dir quelcom del escriptor;
vol dir que alia ont /'orses hi trobaren
inmoralitat,eU va compendrt-hi moltes
de les misèries que degraden l'humanitat...
* *
/'En fora dels límits de, lo possible
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X<> sr si a l'hora do sortir
aqueix número de LA FALÇ,
els carnieers ja hauran pres la
solució de lo proposat en aumentar de preu la carn de
moltó. Si es aixís no ems queda altre remei que consolidarnos en fer vida de vegetaria,
i per protesta sols ens limitarem a dir aquella frase popular: Això es fa segons qui es
arealde :\

En el mitin de la Lliga regionalista que amb motiu de
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la renovació de la .I unta dona
el senyo Cambó el diumenge
prop-passat, entre altres coses
de molta traseendencia,digni':
el govern actual tot ho confia a la Divina Providencia.
D'aquí es desprèn qu'als espanyols ens porten per el camí
progresiu de l'humiliació, degut al impuls d'aquets governants que imperan en aqueixa
degenerada Espanya,

Hem rebut la visita de la
hermosa revista ForHtut redactada per la catalaníssima
entitat C a u (Jrillat» de Mataró, i els hi enviem la nostra
adhessió al seu programa.
Bon cop de Fals!

Coses de la vida: qui ho
havia de dir; ella, tan bonica
com vanitosa, tan simpàtica
com orgullosa
. . . .

Ilermosa primavera! <v>uan
Xo creo—diu un literat de la
llunyana estàs encara, per
\ illa del Os—que pueda unirse
gossar del relil airús i agradauna paloma con un caballo
ble del rossinyol una de les
notesque"t fan ésser mes alegra
I doncs jo si. Veritat moi desitjada. Car per un gran
disteta?
nombre de Malgratencs.per els
; l'a re, el mon roda!
deliciosos cants dels aucells,
no pots ésser esperada amb
deliri, perquè tot l'any enter
gosem desgraciadament del
cant del canari que a totes
hores per els cafès canta.
Imp. La Editorial Uerundenw
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