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En Martí i Julià es mort
Al entrar en maquina eix nombre'ns
enterrin qu'd doctor Martí i Julià es mort;
per la premura de twups ens veiem impotiibüitais (fe parlar-ne amb l'extensió qw's
mereix l'apòstol de'l 'nacionalisme.
Per aqueU nombre sola ens cal donar
les mes sentidep paraules de condol a la
seva afligida, família i fins el nombre próvirn qu'en parlarem amb l'extensió de qnr
n'es mereixedor:
LA REDACCIÓ

La qüestió del dia
Ja havem arribat a l'extrem de temporada de
exportació de patata primerenca. El gobern de
Madrit ab la incapacitat de regir els destins de
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IBspanya i amb Ministres d' Agricultura que lo
que menys tenen son nocions agrícolas han introduit la misèria en la comarca de MataróArenys. El cresdïit preu qu'es paga la llevor, e!s
adobs animals i minerals i els alts arrenddmenrs
qu'es paguen al propietari, son indicis pera que
l'agricultor ne sortís beneficiós de poguer exportar la fruita de bon principi i pagar-la a un bon
preu.
Però resulta qu'el gobern pi i*»ú 1' exportació i
els que hdbien de trevallar ja en temps no ho feren. Molt avans d'arrivar a la temporada d'exportació en jansana i en Zulueta, reuniren als diputats quals comarques que representan son en
major part agrícoles i resulta que com sempre
en cassos aixís, ne faltaren alguns, però pocs, i
entre aquestos deixa d'anar-hi el diputat Sr. Sagnier. Vinguéreu els- trevalls, i volguent fer acte
de valentia entre Ics comissions que anaren al
Oobern Civil i a Madrit, se hi contava 1' element
monàrquic, ho dic si, perquè al novell i decidit
diputat Provincial Joan Ragué no s'el convidaba
tot i ésser dels principals socis de la Càmara
Agrícola d' Arenys de Mar. Entre la comissió
que ana a Madrit s'hi contava el diputat Sagnier
però resulíé, i dit per ell mateix, que anà a bu$-
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al Sr. Dato i l'acompanya a Barcelona.

neiades en tot Espanya, ens carregaxie unes 5

La cosa no s'arreglaba i el Gobern no'ns es-

pessetes els 100 kilos per exportar les patates,

colfaba. El poble se impacientaba i demanaba

i s'han de menester toies les parsimònies per

quelcom mes que aquella passivitat fins alesho-

demanar autorització i el poble callant, quietet,

res seguida, tots recordem aquella vergonyosa

sense dir res. Sabeu qu'es això? el poble corcat,

sessió d'ajuntament sense qu'ei batlle malgratenc

caciquejat, sense pols per fer res d' interessant.

volgués donar explicacions del Irascendental ac-

iAh poble, ara pagues tes culpes, estàs fent pe-

(e (segons el!) de presentar les dimissions de 1'

nitencia!

ajuntament. El trist paper que feu a Mataró al

T'espero veurer dignificar-te, apar que tirar

dimitir ell i concejais de majoria teu qu'el senyor

lluny, ben lluny a tos falsos patriotes qu'ens han

Serra i Moret dimitís l'ajuntament de Pineda i 4

venuí.

concejais de Malgrat. Ço Sr. Batlle pel seu ver-
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.

gonyós obrar al no explicar el qué de la cosf.
Despresa l'endemà U> conferencia de! senyor
Ignasi Vilfidevall i en !a qual convida al poble,
d'anar a la magna assamblea de Mataró. Alli tenien de pendror's lerminanis ucords. FI Sr. Jansn!H! com <i home ei' oposició glosa la lluita que

Flamarades

es tenia de empendrer contra L-i malavolença del
Gobern, les dimissions, la hueígci... Res d'aixó.a
l'hora apremiant (i potser convinguda); arriba un
telegrama de Madrit de! Sr. Padrós i companyia, qu ?! gobern cedí<; i' exportació de 30.000
lonelfltídïï, ço era l'avís que íirà per terra iots els
frevalls dels home-, d'oposició que brindaven el
seu concurs <i! poble. Pis diputats de gobern havien loyríií •.:! seu l'í d entretenir In qüestió, i no
molesto;- oi-, ..-ribernanls.

Tot

l'acord qu'es

prengué i'uu de rio:;:!>rc.ir ;HI<; comissió que s' en-

Ha- dit KII deis mes gra,is pensadors contemporanis espanyols que la fe que no's basa amb el dubte
es [Ma de, Vignorància.
Aquestes paraules

tanquen entre si >tn immens

•r anual de filosofia torturadora de l'ú ni ma.
<lné hi ha més terrible que, l'ahini

infraiotietja-

hh del etern perquè.'
Qmhiha

més crnchl per l'Iiuoiú <••>»•;>•//

qye'f

ignorar sempre lo que ja mai serà sabut, la veritat,!

tendria -!':'•;> !•„•-, ..;iiivs uels diferents pobles. A
Malgrat es nouikv: als Srs. P. Badia i Vilade-

At.ans jo era casi feliç., creia o dupiacu categóri

vall. Aquí es oomo-'Tfí la incapaciteu en qu'el po-

'•(iment i per comoditat mes disposat me sentia a lo

ble de iN'L:l\;':'tit preveu en el seu Batlle, jni nom-

primes que a lo segon.

brar~!o de comissió!
Dels periòdics sols dos ens apoiaren, destacant-se aleusenips i.; decidida i vaicnlti campanya de «L<i Veu de Catalunya», al igual qu'el

Air admirarà la gran sabiduría dels homes. La
ignorància en que'ig trobarà enfonsat me dei.xaba
r'enrer força de fot. Sabia
Aruiqv'el

mo/tl..

temps m'ha ensenyat a llegir en Vim-

Sr. Ragué l i brillant defensa que feu en la Dipu-

Mens llibre de la natura, ligme-mo a càjnprndre «$*»*

tació de Barcelona.

no se ré de res; e} dupte m'iitradei.r

Després de difeivms Humits es logra 1' ex-

contemplo ambndalit

portació de 5,000 toneiades, i d'eixes unes 1.200

l'ànima,

cel enlaire, tot pensant
\(\t

•';.-

i si

el aué-

; i " ?«•..?; S í i

f.. i

a la provincià de Barcelona, qu'es una ridicule-

son tantes mararelies qu'allri al infinit ne poblen;

sa, ja que la producció d'aquest any en nostra

una ombtKt m'envolta, -ombra que fa, que capeitm V

provincià es de unes 60,000 lonelades.

ignorant i miwahle

I ara el Gobern ens diu que sobren 90.000 to-
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qu'es Font anomenat home.
J··Kfíl.'S.

X.a Falç

Segant «a l'anglesa...
Poble de Malgrat... agricultors tots... Sots
la penosa impresió, respecte a lo que son i lo
que som, lo que'ns fan i lo que fem, rebuda en
*la reunió del dia 15 dels corrents, voldria jo
aclotar-vos, en eixes humils lletres, tota la meva indignació, filla de un acte, de tan trista recordança...
Però me deté, el pensar que, de tots èls agricultors que protestaren en dit dia, de lo que se
ens feu, foren pocs los que sostingueren, i fruc
tificaren sa protesta, foren els menys, quins
compliren amb sos deures, d'homes pundonorosos...
Una protesta en moments d'indignació es poç
menys que res... i mes si passat el moment tot
se oblida no basta el seguir el mohiments
d' un representant nostre, que menys preuat per
qui mes tenia que respectar-lo, tingués que eixir,
de un lloc que tan justment ocupava...
Tenia que procurar-se, donar-li totes les facultats i energies nostres, perquè representat i
cridat per nostres noms, pogués entrar ple de
llohaiisa i amb tots sos drets, d'allí ahont se'l
treia.
Mes no fou aixís... per una vegada mes els
jnalgratencs haveu demostrat falla de resolució
i energia... els actes humiliants se succeieixen...
continueu aixís, que amb la vostra indiferència
sols lograreu, ser indefensos en les fuetades que
rebreu del caciquisme...
Nosaltres, segadors com som, nostra tasca
es segar tota mala herba, que s'arra'pi en nostres mes inviolables drets; en el esmentat acte
podria segar, servínt-me de nostra Falç lo que
es de raó segar-se... però nostra Falç es molt
sagrada, i no es prudent aventurar-la, en un reclau, ahont de segur toparia, hoscaní-la, amb la
pedra de la indiferència i defallió malgratenca.
A vostre indiferència avui sols hi corresponen, en lloc de clams enèrgics, notes de canturies, inscriptes en versos... coses que atraiexin...
En lloc de segar, molaré la Falç, i tot molant i recobran forces per segar mes enllà, puig
el cant ne dona en els moments, en que ventei
gen aires de rutina sols cantaré sentides estrofes. .
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jCUANTES VRITATS!
Pobres vellets, de mans tremoloses
Que fi, en ei camí de la vida ja feu,
si n'haureu sofert, de crudels coses,
per arrivar a sentir, cansanci tan greu*
Vosaltres de'ls embats de la vida,
vistosa mostre porteu, en vostre gran front,
planys i penes, que com crudels espines,
vos han espinat, en el seguici del mon.
Jo vos professo, un gran afecte,
als que en eixa edat heu arrivat,
d'els que, m'inspireu tan bell respecte.
dos que n'he vist, en ma memòria, s'han gravat.
Matí primaveral, els vaig veure,
tst prenent l'amorós sol, del gai mes de Maig,
mes voltats i creient sa veu feble,
d'alegre jovenalla, n'eren escoltats.
Simón se diu éll, siguent de gran pensa,
portant una perla valiosa, per cor,
que no falla, ni per la esperança
ni tinguent a dos passos, la mísera mort.
«Marina» ella, de infantesa,
en son marit, ha dedicat son gran amor,
mes com ne tenia bell remesa,
de! doll que son cor vessa, n'hi hagut per tots.
Mirant en Simón a sa companya,
demant-li l'aprobo de lo que vol dir,
i com ella, li somriu i calla,
éll els diu: «guardeu lo que oireu de mi.»
Quan bella es, vostra falaguera
edat, que va seguida de grans il·lusions.
mes, guariu-vos, de tota manera,
del excés il·lusori,,qu'impera en e! mon.
Sella edat, de color de rosa!
en que'! pensament corra fins que s'ha enlairat
i com de flor, gentil mar i posa,
vos creieu abastar-ne la felicitat.
Més... guariuse'ri... d'eixos somnis dolsos,
que atractius de fora, són crudels de dins,
per ser sants, s'han de fer-se esforsos,
com los que feren, aquells Atlants gegantins.
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L'amor! flor de vida exquisida,
es requereix un cuidado essencial,
i com que viu, voltada d'espines.
al volguer fruir-la, esgarranxa de mans.

Ahir al Simón, vaig tornar veure,
però joh clamor! i amb quin gravíssim estat!
Sa veu apagada, n'era feble,
tenia'l greu aspecte d'un desenterrat.

Es edal, que naix amb gais alegres,
al ser adaptada, sol cosfar molts afanys,
i al avançar... les hores felisses.,.
solen convertir-se.., en cruents desenganys.

M'hi atansí, per aliviar-lo,
éll, de mon alivi, no va sentir-ne grat,
i jo, no volguen abandonar-lo,
oint ses paraules vaig quedar esglaiat.

Ja passada, l'edat il·lusòria,
un cop aquells bells somnis, ja s'han esvahit,
es veu que, la vida i la glòria,
formades d'espines, amb flors tapan son pit.

Marina! el vellet esclamaya,
s'han acabat els dies, els dies grans,
en que de ton efecte gosava,
com ho faré are, si solet me has deixat.

Llavors es veu, qu'impera el vici,
que l'enveja i l'odií, son amos de lot,
i al presentar-se, hermós benefici.
no's mereix mísera soca, tan tendre brot.

La Mort greu, m'ha deixat sens companya,
s'ha endut lo puntal que tenia en el mon,
res me fa viure, oiní que ella clama,
«Ai! perquè tardes tant a seguir-me Simón!»

Amb noblesa, la vida'n seria,
d'alegria i joia un hermós penyor,
i entre nosaltres, es formaria,
corona de llorer, i leixida de flors...

I com si trista veu, de la morta.
l'alraiés de dret, al fons de lo seu fossar,
el vell Simón, amb sonrisa dolça,
va partir-ne per sempre, per mai mes tornar!

Eixes •espines, de que vos parlo,
*
es cert qne no son sembrades, de'ls homes sols
la Natura també, sens escàndol,
le's :;e>:2bra, deixant-nos ei cor, cubert de dol.
Ài.xis jovincels seguiu l'exemple,
que eníre jo i la Marina, vos havem dat,
guardeu mes paraules, grans com temples.
<<Lo mes gran del mon, es aimar, i seraimat.»
1 els jovincels, d'acord uns amb altres,
guarda ni-se les paraules del velleí Simó.
se deien! amb veus, no gaire alfes,
joh, i tindrà raó! joh, i nuarà raó!

Qutn profond record, a ma memòria,
aquells vellets experts, m'han deixat,
be podrien passar, a l'historia,
sen el dolç emblema, de la humanitat.
Llavors el vici, seria glòria
les coses are petites, serien grans,
fent de la vida, hermosa joia,
basada tot ella, amb l'amor fraternal,
JOSEP

COSTA RIBAS

Malgrat 15 de Juny de 1917.

p qu'es 2! M\
V
Sa esperitualitat
En toies les èpoques l'esperit
de la gent catalana ha deixat
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rastre de sa existència manifes
tanf-se amb fets que, en conjunt,
son prova incontestable de la individualitat de la nació catalana.
Després de segles d'extranyes dominacions, desfet ja el
poder polític de Roma un dia la
vella Anos Ibérica va fer resonar
l'accent de la parla catalana desde Múrcia a la Provença, desde

ei Maditerrà hasta el mar de
Aquitania, Ligures, Galics i Tartacians, Grecs, Fenicis, Cartaginesos i Romans,no havent pogut
fer recular un sol pam de terreny al nostre poble. Les fronteres de la llengua catalana eren
les mateixes que cinc cents anys
avants de Jesucrist, el més antic
de'ls historiadors exploradors

La Falç
senyala ja la Anos ibèrica, primera escletxa per ont l'historia,
ems deixa veurer la llarga cadena de generacions que han forjat l'anima catalana.
Aquets fets, eixa transformació de la civilització llatina en
civilització catalana, es un dato,
que por si sols ja demostra 1'
existència del esperit nacional
català. Encare que després d'
engendra la llengua catalana no
hagués produit res més, l'anima
de'l poble català ems haguera revelat ja les ratlles fonamentals
de sa fesonomía característica.
Però la existència d'aquest
esperit col-lectiu se manifesta
ademés en l'unitat de'l sentiment
artístic, o siga la preferència
amb determinats objectes i formes d'art, per exemple, l'ari roma, qu'es el que amb mes ufana
ha florit arreu d'els paisos de parla catalana: i en l'aire especial
que ha imprès a l'arquitectura
gòtica, que no posa arrels entre
nosaltres sinó després d' emmotllrase a les exigències del
genif de la raça.

llibertat política mes exíença,
que se manifesta en la constitució de les Corts, en la doctrina
del pacte fonamental entre'l sobirà i el poble, en la especial
constitució de'l regim municipal,
en la representació d'interessos
portat al extrem fins de concedir
sovint vot a les dones; per V
altre banda, el respecte a les diferentes jerarquies, socials, això
es, una invencible repugnància
envers l'igualaíerisme purament
mecànic.
Doncs existeix un esperit collectiu, una anima social catalana
que hasapiguí crear una llengua,
un art i un dret purament catalans, i per consegüent una Na-

Altra important aspecte del
esperjt català el trovém dintre'l
clos de las diverses manifestacions jurídiques. A, |-"'sar de
que als paissos de parla catalana
no hi existís jamai un sol poder
Iajislatiu,sino nombrosas sobiranies polítiques, en el fons de la
vida jurídica s'hi írova una unitat
fonamental de sisrema, en les
arrels de toia varietat de lieis i
pracíicas consuetudinaries de ía
vida civil, destacan dos grans
principis: la consagració de la
llivertat individual que ja el poble
legislador de si mateix per mitjà
de costums, i el renaixament del
gran valor social del patrimoni
familiar.

Aquets dos fets fonamentals: el de la unitat de Espanya
i el de'l regonaixement de la personalitat nacional de Catalunya,
fortalitzat per a dugas lleis correlaíivas, la'de la lliberta! que
representa l'autonomia i l'espontaneitaf socials, la de la universalitat que condueixala constitució de las potencias mundials,
se resolen en una fórmula d'
armonia qu'es la federació ibè-

La vida política ve informada
també per dos principis fonamentals: per una banda amb la
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cionalitat Catalana.
1 de! fet social de l<3 Nacionalitat catalana neix l'ineludible
dret de la constitució d'un estat
propi, d'un Estat català. Com
també del fet de la actual unitat
política d'Espanya i de la conveniència secular de varis pobles
que integren l'acíua! Estat. Neix
la conveniència de YEstat Com-

post.

rica avui i la federació universal demà.
FKANCESC FONTRODONA

La Guerra
^Haveu detingut mai la vostra pensa en esbrinar lo que es
la guerra? Imaginéu-vos per un
moment sos terribles resultats,
dibuixeu un feble croquis d'ella
dins vostra mateixa vila i pugeu
amb mi dalt del turó del Castell
per a contemplar la misèria produida.
La vila no es més que un informe munt d'enderrocs negrosos; les cases esfonzades deixen veurer tant sols algunes llenques de parets escardades amb
les portes i finestres ennegrides
pel fum de l'incendi; els carrers
estan plens de sots pregons causats per aquets colosals invents
de la perversió humana que'n
diuen bombes, granades, shrapnells, mines explossives i tants
altres noms que tothom deuria
desconèixer i que avui malauradament, estan de moda; l'allerós campanar jau irocejal, i la
església, aquesta església en la
que heu rebul les aigües del
Baptisme vosaltres i els vostres
fills, en la que us han donat una
companya per iota la vida, en
la que heu passat tal volta els
instants de felicitat, aquesta església es tant sols esmicolada
runa; els arbres arrencats de
soca i arrel semblen cadavres
anyoradíssos; la terra ferida per
fondes valls, per trinxeres de
tota mena, pels esborancs causats per els elements de destrucció, llarc temps restarà improductiva; i afeigiu al damunt de
tanta runa un bras apareixent
per entre les pedres despreses
d'una teulada, bras que tal volta
serà del cadavre del vostre pa,re,
de vostre fill o de vostre germà,
i tindreu una lleu idea de lo que
modernament es la guerra.

L* Falç
Me objectareu tal volta que
la vostra vila pot ésser alunyada del teatre de les operacions:
jAh! en aquest cas contempleu
aquell jove i ferreny terrassa,
contempleu-lo inútil per al treval!
car en el camp de batalla hi deixà ambdós braços i ara els fills
li demanen pa i el! no te medis
per guanyar-lo, contempleu aqui
un cego que abans veia com
nosaltres però que un raig de líquits inflamaís se li endugué els
ulls, més enllà un tuberculós que
no ho seria sense sa llarga estada a les trinxeres; veieu aquesta pobra orfaneta demanant caritat i exposada a perdraers per
a sempre i aquesta orfanefa tenia un pare honrat i treballador
però la guerra el mata; entreu a
una casa i veureu una velleta
que plora mirant un retrat que
representa a un jove robust i
ben planicit que era el seu fill jel
seu únic fill! jel bàcul de la seva
vellesa! i alia al lluny una bala
li esberla el cap i els > corbs trobaren pastura en son cos, en
aquell mateix cos que la mare
había amanyagat tantes voltes
quan els volqués el cubríen...
jProu! iNo us horroritzeu, solzament al pensar en tanta des
gràcia?
Doncs a Espanya es íroben
encara uns quants homes criminals que volen la guerra perquè
ells saben que no hi anirien i
trobarien influencies per <i que
sos parents se quedessin als serveis de retaguardia. No, la guerra a Espanya, aquesta guerra
que prediquen els intervencionistes no pot existir i aquets homes
que estan a sou de les potencies
aliades no trobaran eco en la
nostra Pàtria. Deixem-nos de
«fílies» i «fòbies», siguem espanyols ans que tot i sapiguem
que aquestes nacions se'n riguenc de nosaltres quan bar. Yaluir-
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landia ens oíegaba, volen! avui,
quan un enemic poderós els
ataca, que nosaltres els ajudem
a rreurels-hi les castanyes del
foc, com vulgarment se diu. i
6quins son els benifeís que tenim que agrahir a aquestes nacions? Mireu al Sur d'Espanya
i veureu una taca de sang que's
diu Gibraltar; mireu un segle enrera i sentireu encara els redobles del timbal del Bruch, les lamentacions de les dones de Mataró violades per les tropes franceses del Duhesine, l'espetec del
foc que consumí la veina vila de
Pineda, els crits d'entusiasme
dels heroics del castell d'Hostalrich i de la inmortal ciutat de
Girona, sentireu els ais dels fusellaís a Madrid el dia 5 de Maig
per el sanguinari Murat, sentireu les glorioses trompetes de
Bailén i de Vitòria i veureu com
el colós Napoleó Bonaparte es
mossega sos punys de ràbia al
conèixer que si fot l'acataba per
amo, Espanya tant sols, el repetlía. Aquesta es la guerra única que un poble té obligació de
fer i que sens dupte farien tots
els espanyols si nació hi hagués
que intentés robar-nos la nostra
tant preuada independència.
jMalgratencs! tots esteu obligats a defensar la neutralitat
costi lo que costi; jo veig que si
ens constituíssim, com deia en
Antoni Maura i Montaner, en
patges d'armes de França o de
l'Anglaterra, com en Marian Alvarez de Castro, l'héroe gironí,
s'alçaria de sa tomba de la capella de Sant Narcís, i demanaria a Deu que posés son sepulcre al bell fons de la mar per a
fugir de sos renegats compatricis.
«La Pubücidad», «E! Progreso» i altres paperots per l'estil
volen la guerra; que hi vagin ells
que ningú els hi priva, però

nietiires tant nosaltres els espanyols i els catalans de cor cridem amb tota la força de nostres pulmons un formidable
jVISCA LA PAU!
Ignasi Viladevall i Salvador
Barcelona, Maig de 1917

!Ja ha arrivat!
Acabem de llegir en la Gaceta une R.O.autoritzan l'exportació de 40.000 tonelades de patata primarenca.
t
Eixa exportació segons diu
la R. O. podré verificar-se en
tota la Península í las islas Balears amb un impost de 5 pessetes els 100 KIs.: Àdemes diu
que tots els que desitjin exportar
eix tubercul tindran d'anar a
solicitar-Io a l'ciduana de sortida i de las patatas que tinguin
preparades per exportar tindran
que deixar a disposició del Gobernador civil una cantitat equivalent a un 50 per 100 de la que
solicitin exportar i al preu de 11
pessetes els 100 KIs.
I els de la conxurca diuen
ija harrivatl, jja ha arrivat! es
veu que les gestions d'en Segnier i en Bartrina han fet efecte,
ho veieu, després direu que no
trevaijçn...
1 pregunto jo, això es exportació? això es volguer protegir
els interesos del agricultors? això es lo que s'ha demanat fins
arc?
Cuan caigué en Garcia Prieto i puja en Dato, en tots els cors-

La. fcalç
dels agricultors s'hi distingia
aquells baícgs d'alegria i d'esperança, tots deian are vindré,
i aixis ha estat en efecte, ha vingut però de quina forma? posant
un impost de 5 pts, el 100 Kls.;
que s'han cregut que no es res?
^,es aixis com paga el Govern al
poble? aixis com altres nacions
veiem com els seus Governs
protegeixen l'agricultura construint obres tiidrauliqus, camins,
carreteres i aqui alio tan indispensable per l'agricultura aqui ho
vejem toí al revés, aquí vejem
com el Govern de Madrid protegeix « l'indústria i a I' agricultura posant impostos, treient
el fruit d'els suors que tan durament ha amargat to: el temps.

tra Pàtria Catalunya,no necessitan per lo tant, ia administració
del mals Governs de Madrid.
*

/. Bufí Roberr

Esplais festivols
o

a una gaia damisel·la pinedenca

Dançan la nostra sardana
amb sutii genliilesa, bella com
a princesefa catalana mitj-eval
te vareix contemplar amb gauNi han que diuen que les pata- banca com íeias íasca cataianístes no convé que s'exportin per :a amb un jove fill de Malgrat,
trovar-se Espanya falta de sub- però pe;' dissort es centralitzasistències. Be, moll be, si aixis dor.
fos jo també aplaudiria ai Go;Oh!
nena glacil i platónicavern perquè > aixis ho fes, però uient enamorada d'un company
avui vejem COIT. aquí en ia trista d'ideal. Que formosa eres. Tos
Espanya, on sembla talment una diminuts llavis vermells com les
anarquia, com els aliments de barres del peno català renmés necesitat que eixos, fugen dían jus! tribut a Catalunya,
vers Ics altres nacions i el Go- mentres que tes mirades llampevern segeix com sempre, ca- gant d'amor es creuaven, bent
llant...
sovint a l'espai amb les de'l feu
<*•,! això son e's procediments aimanl. (Oh! idili corprenedor.
dels Governs de Madrid?
*
Faix vols t'ervorosos a la ReDesprés veurem venir ais di- gina de nostra terra, a la dolça
putats centralistes d'eix districte Moreneta, per qui enllaci a dos
i ens diran, jo vareig fer això, jo cors tant purs i tan palriotas a
obtindré això altre. Mes, nosal- una voluntat.
tres que mai hi hem cregut amb
eixos Governs tirans de Madrid,
ROMÀNTIC
els direm que vagin amb ells,
amb aquells que tan despóticament obren, els que pujen ai Po- -•$•
» **$*der pel sol desiíg de governar
fent esfonsar cada dia més l'Espanya,eixa nació clasica, ont els
Governs se sucseiexen cada dia
diferents,més no diferents de governar.

Informació de

Palafolls

I nosaltres lluitarem per nos-
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.Quant I' Enegía Elèctrica
feu posà la línea per costat de

aquet poble, el gerent anà a' tro
bar el Ajuntament per a veure si
volien la força per a iluminarels
càrrecs, cosa. que l'à bastanta
falta, exposi uí-li les degudes
condicions les quals no podien
ser més bones.
Es reuní l'Ajuntament amb
lo qual lo Batlle donà compte de
les condicions que'ls oferien i
com que està dividit en dos parts
San Jenís i Ferreries no's pogueren ententre i ho tiraren tot a rodar.
(,\ doncs com es que cobrant
puntualment tots els impostos
que l'Ajuntament demanà no volen donar un ben estar al poble?
Desde petit que veig que's oabre el consum i no se ha fet mai
cap millora al poble, i doncs de
que s'en fa dels diners cobrats,
<;perque seinpre's diu que no hi
ha fondo? Sen aixís podem tois
molí ben pensar aont han anat a
parar.
I de vosalires, volguts llegidors que n'hi hauranl que han vist
molts pobles no n'hauran! vist cap
que l'Ajuntament tingués la gosadia d'anar a rebre llur diputat
amb una espelma de 10 cèntims
i una espelmaíoria enmanllevada.
í,Haveu visi mai això?
Després ve que s'espatllan
els camins veïnals, el Baíile donà ordres al agutzil que passi de
casa en casa (això dels veins
membres de l'Ajuntament, no)
a dir que per ordre dei senyor Batlle es vagi amb carro
amb ,una eina a \c\ banda o tal
attre (això també sempre es pel
cantó que un dels grossos te sa
íerra) a treballar tol lo dia carregan sorra sense guanyar ni
un cèntim, ni portals-hi'l més
petit trago de vi, a voltes els
carrers del poble estan intransitables, com si fos pels .sots de

••'•' '-'«u

z

Miralles, els carrers com plou se
excgallen degut al desnivell del
poble i per tapar eixos recs
públics el vei del davant fa obres
y tira els rocs i maons trentats i
de aquest modo s'adoba el carrer.
Aquí en aquest petit poble ve
a veranejar una distingida familia que viu a Barcelona, la qual
amb uns quants veins demanà
de paraula al Batlle per a posar
arbres al vol de la plaça y una
font al mig, paganho de la seva
butxaca y doncs <j,heu rebut estimats llegidors una resposta satisfactòria, igualment ells?
I després de tot, al temps degut cobren els impostos qu'els
hi sembla.
UN PALAFOLLENC

Notes de Redacció
Havem rebut un comunicat
de la Comissió de Foment excursionista del Ajuntament de
Tossa, en la que s'invita a tots
els aficionats de l'art fotogràfic
a concorre a l'exposició que tindrà Hoc en dita vila durant el
present istiu.
Per manca d'espai ens veiem
precisats a no poder publicar les
bases de concurs, però facilitarem totes les dates i detalls a
quins ho sol·licitin en eixa redacció.
*

*

*

La Comissió de festes del
Monte-pío de Sant Pere Pescador, de Malgrat, ens ha invitat
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a les festes que celebraran el
dia 29, composta de funcions
rel·liçioses, sardanes i balls,
tarda i nit.
Agraim l'atenció i molt mes
quant es la primera entitat que
coneix sos devers envers la
prempsa.

nyor... els contestaba amb la
forma que ell ho fa, diguent que
era l'amo jBona forma de prpçe
dir! (Quina atenció als ciutadans
malgratencs. Vostè no ho cregui
no es amo d'els interessos particulars. Sols segons la llei es lo
seguen I:
Titulo III. De la Administraeión Municipal.--De las atribuciones de los Ayuntamientos.—Los Ayuntamientos son
Corporaciones económicas-administrativsa,
y solo pueden
Cop de Falç
e/ercer aquellas funciones que
Ens alegra al ensemps veu- por las leyes les estén cometirer a nostres autoritats malgra- das.—Su tratamiento es impertenques, totes cofoies complir sonal.
I a continuació llegeix l'artiamb el sagrat deurer de complir
les lleis. El dia 12 es cobra l'im- cle 72 i se'n convencerà.
Sobre competència Ayuntapost de consums, més ayf; que
ens dol molt el que la llei ae mientos gobierno i dirección de
los interesses peculiares de los
blinqui i es trenqui.
Si uns complim, els altres puéblos etc.
Ya ho veu fins dintre la maper malestrugas arts de gobernants, no compleixen i podem teixa llei ha faltat i fins una aldir ben alt, que a Malgrat els tra.
amics del Senyor.,, son uns privilegiats, jcuidado monarquies!
Estava amb una discussió
els vostres adeptes, que no pa'parlant
del asunío de las patatas
guin, ja ho sentiu senyors cacics. Com a bons comerciants quan tot un Senyor Conceller
de vots, vos demanem que la del nostre digne Ajuntament en
llei sigui igualitaria.no transigiu. vista de ma presencia digué:
«alia, ont s'hi possa la terragada
(Ho sentiu administradors).
jo men vaig.-» Res... que gràcies
a la meva prudència vaig callarme, no sens pensar interiorment
Ens apar avisar al Sr. Bat- que la terregada encare serveix
lle malgratenc, que en aquella per alguna cosa i mes ara que
sessió que tan alardeijà de llurs el carbó va tan car, péro lo que
formes, al contestar a les respec es la pols idieume serveix per
tablés persones, que tenien a be alguna cosa?
demanar la paraula amb ,tota
ciutadania \ bellas formas, el sehmp. «ho, l'AÜtorial'

