Any

Pineda 7 <ïe Juliol de 1817

Núm. 23

Quinzena rl
de
Pàtria
Literatura
1
Humor

À Malgrat: 25 ets. mes t Redacció i Administració: Centre Pinedenc • A fora: i pta. al mes
Dels articles n'es responsable el seu autor
No publicarem cap article que vingut amb pseudònim

L'Asamblea Catalana

jamai se havia sentit
tant aprop de nostres caps
l'al-letegar íriunfal de nostra autonomia.
La corrent redemptora
del segle no podia passar
desapercebuda d' Espanya.
Ni un sol Estat pot sustraures de la sotregada que ha
rebut el mon vell en el dificilíssim part de la humanitat nova i per això Espanya
el país de'ls règims caducs
a la primera bufaradà de la
ratja emancipadora ha caigut trencat a miques el xorc
i infecond centralisme'l mateix que quan comensa a
enderrocar-se un antic ca-
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sal que no para fins* quedar-se un mont de runes.
Els homes nous, guiats
per l'impuls de son ideal
han fet una crida als diputats i senadors nobles i
honrats per a restaurar per
mitjà de la federació l'edifici enrunat del Estat Espanyol.
Per manca de temps no
podem dir lo que s" acordà
en l'Assamblea convocada
per la lliga per al dia 5, ont
induptablement junt amb la
colloboració de'ls demés
parlamentaris per Catalunya ha d'eixir la llibertat de
nostre pàtria.
L estel pronosíicador de
tanta joia ha aparescut al
orient tenim fe i esperança
en el pervindre deCatalunya

i la veiem aprop. molt aprop
convertida en nació lliberada.
ELS REDACTORS

La Virilitat
\

Nacionalista

El Nacionalisme diníensificat
de iota sé raó, no pod ésser definitivament vençut, perquè porta en sí, el privilegi de la constància.
Podré la justícia humana
desafínarse, passar eclipses eu
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cumpliment, dels seus alts e incomprensibles deures, però mentres )a lium no s'apagui enterament en el fondo de les conciencies, la opresió tindrà sempre
conrafs els seus dies.
Aixís es que la millor arma
de un poble es la sanfetaf de sa
bandera.
Quan !a tirania al veurers en
poder dels mitjans materials per
a dominar als homes creu assegurat son domini, l'ensenya de
l'emancipació reviu en lo alt de
una montanya, o en els viaranys
d'una tenebrosa vall.
Aixís veiem en l'historia reunir-se als cristians en les catacumbes de Roma; quan l'invasió de la Iberia per els alarbs,
j untar-se als Catalans al Conflent i Cerdanya etz.
La fortitud de la resistència
creixerà sempre a mida de la
virilitat de l'ideologia qti'el provoqui.
Aixis -A Nacionalisme, que
parla ami) eloqüència al cor i al
pensament, lo veureu executar
prodigis; nosaltres catalans atropellats, però no so! mesos, vençuts en e! terreny de la força però
no en la del esperit.
En va ia tirania en subjugarà, tirant <ii damunt nostre,
ia massa brutal de ses legions,
arrasfrafs per la cobdícia o per la
violència; la heroica resolució
de morir o de guanyar, representa una força incalculable, i
porta en sí, una virfud de organització qu'ens centiplica nostre
valor de catalans.
Esta Catalunya subjugada i
esclavitzada cruament, aspre-
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ment, per poders opressors i per
tiranies fèrriament establertes
qu'ens ahsorteixen totes les energies creadores, i ens lleven,
amb constants sagnies, tots els
dots de fecunditat i de fortalesa.
^.Veient totes eixes llàstimes £hi
ha qui pretenga ara persuadirnos, que convenen negociacions i mansuetufs.
Divina cosa es la clemència;
però el mateix Jesu-Crist, qu'ens
digué: La pau es/a amb vosaltres i Perdona a tot enemic,
Ell mateix nos ensenya a desfer
la corda contra tot enemic fins a
llensar-los fóra. ^Diuen que tinguem paciència? Però llegidor
tú compendras i'odl i la ira que
portaran al invasor les nacions
avui en guerra qu'han sigut
atropellades e invadides, nosaltres si fa o no fa, nos trovém
igual o pitjor, perquè segons la
dignitat, l'invasor tracta amb noblesa als seus invadits, ara tu
mateix repasa dintre ta conciencia de la manera que ens tracten
nostres opresors, i veuràs com
el calor viril te pujaré a la cara
de vergonya si ets un bon català.
Doncs ja que veiem que per
els medis façils caminem a la
perdició; mudem de via. I al do
nar eix ajegantat pas, nostres
enemics per a estemodirte et faran veure que som, separatistes... òS>\ ho som perquè negaro?, però tingues en compte que
ho som solsament d'els Goberns
antisocials de Madrid.
Nosaltres no ho som d'els
homes oprimits car noçtre ideologia vol agermanar tots els po-

bles de l'Iberia i fins tots los de
l'Univers senser, car tots som
persones humanes, però no volem pobles agermanats per la
força de la esclavitut, sinó associats lliurement.
Els que això et diguin els hi
preguntes. £En nom de quina
Espanya parleu? Si en nom del
Madrid centralista, aburriu-los,
ells ne tenen la culpa de que
com molt be diu en «Zozoia», a
Catalunya el nom de Espanyol es
despreciat Son ells i no nosaltres els verdaders Separatistes.
Estimem molt més que no pas
ells tots els pobles que formen
l'Iberia, i voldríem que d'aquelles terres de l'Estat Espanyol
hi sorgissin clams de protesta i
de llivertat contra ia misèria i el
fuet del cacic.
Per ço tenim de lluitar, sobre
cada catalanista que sucumbeix,
se n'aixequen altres cent, segurs
de guanyar en el moment fatal
la palma del martiri.
Les poderoses maquines de
guerra, manejades per braços
mercenaris i cors frets, amb que
l'opresió roba la llivertat seran
arrebatades en mig de la lluita
i arribaré per fi un moment en
que les mateixes armes fabricades per l'opresió, se tornaran
contra ells, per escombrar-los i
aniquilar-los.
Ara tingueu en compte ciutadans les següents paraules:
En Espana no està la enfermedad en las manos, que agiles y
buenas las tienen sus nafura/es
para toda empresa: el mal reside en las Cabezas, y a e/las
se debe aplicar la cura, mas
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sin que se si en ten !a medicina.
(Campmanv).
El poble té la paraula.

Isidre Verdaguer López
Juny de 1917.

vi

, Ai Dr. Domènec Martí i Julià
Amb ei cor dolont i sagnant
encara per la crudel ferida provocada per l'implacable dalla de
la mort en el jorn de trista memòria, 16 de juny de'l actual. Me
veig obligat a pessar per damunt mos propòsits de deixar
per l'ultim d'eixa sèrie de treballs
al resenyar !a vida de'ls puntals
del nacionalisme.
El condol qu' ems produí la
greu i irreparable pèrdua d'En
Martí i Julià, no es per ser escrita per ma barroera i inexperta
pluma.no n'hi ha per menys, representa la pèrdua del mestre y
protector de les joventuts catalanistes, del català convençut i
viril, i de l'ànima de l'Unió Catalanista, que avuy dia te totes
nostres simpaties, son credo polític y social. Veritat que eixa
afirmació haurà mogut l'interès i
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la curiositat dels llegidors? Vaig'
a fer una aclaració.
Nosaltres érem i som els mes
fervens adicies de les doctrines
d'En Martí-i Julià. Anem amb la
Lliga tot esperant que la Lliga
vinga amb nosaltres, això es, que
esperem d'ella la tan ar.elada
llibertad y per això lluitem a son
costat puig es aquesta una de las
dugués etapes que inclouen el
programa de l'Uniò Catafanista,
que son Llivertat col·lectiva i llivermd individual. Representant
ames,nostre braçei amb la Ltiga,
el desitg de remoure el districte
d'Arenys i sots-moure les aiguas
mortes de'l estany de l'indefereníisme de Catalunya.
Direm de ! obra gran i divina
de'En Martí i Julià o siga de les
doctrinas que sustenta ia veterana Unió Catalanista, que han
de rodar mols anys per ésser
compreses, han de saonarse primer mol temps peu entrar de plè
en les mases del de! proletariat
català, a qui en totalitat van dirigides per a millorar son penós
calvari.
Per una infinitat de certs mals
intencionats o ignorants la crisis pressent de la Unió Catalanista, es i aixis ho afirmen, la revifalla de la mort, mes jo crec
que la crisis que avui te subjugada a l'Unió en una crisis tonificadora que sols li engendrarà
energies per sortir mes fart amb
virilitat i forces per a portar a
cap l'acció gran i sublim que li
està encomanada o sigui la
emancipació de la clase trevalladora. També había finit per eixos
difamadors d'ofici el Teatre Ca-

talà, i avui veiem com a reaparescut glòries y triunfant.
Ademés els moments oportuns
per a obrar l'Unió no eran pas
precisament aquestos; i aixís o
comprengueren els directors i en
particular en Martí i Julià puig tota gestió qu'es portés a cap seria
restar forces a la Lliga i per lo
tant afavorir als enemics de nostre terra. Lo convenient era una
ferma i mútua unió d'amos y írevciliadors si es qu'en realitai volem fer tasca catalanista. En
Marti i Julià sacrificantse heroicament donà preferencias a I'
institució creada per el Dtor. Robert quin intent era fer tasca unificadora per a Catalunya Aquest
sacrifici, i el de hara fet ofrena
de tota pompa mundana en pro
del ideal patri, fora prou ja per si
sol per fer perpetuar la memòria
d' aquest il·lustre baró dins las
ments dels catalans galosos de
sos deures d'homens lliures, però en Martí i Julià era a més de'l
apòstol i el màrtir de'l nacionalisme, a mes de'l creador y defensor de'l ideal socialista català
l'angel tutelar de 'Is malalts puig
a més de visitarlos gratuïtament
ambelogiable modèstia elsafavoria materialment. Tingué doncs,
una gaia esperança en el demà
de la Unió, i una llàgrima de •
condol per l'home abnegat que
sacrificaenaresde la Pàtria catalana sa fortuna, sa carrera i fins
sa vida. La terra li sia lleu.
FRANCESC FONTRODONA I REBASSA
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SECCIÓ

ARTÍSTICA

LOS NAUTRECHS
Agenollat, fill meu,—l'avi mormola

Apar entre la mar que ferm aixeca
son líquit element,
un àtom, una bolva, fulla seca
a la mercè del vent.

I
L'avi i lo net al apuntar l'aubada
eixiren a pescar,
la barca pescadora amb veia inflada
ja boga en alta mar.

Lo vell i el pobre nin dins de la barca
s'abrassan amb pahor;
lo vell l'espai amb sa mirada abarca,
lo nin esclata en plor.

—Ay, avi, no hi anem, tornem enrera,
tornemse'n, jo tinc por.
- T o t just avui comences ta carrera;
has d'ésser pescador.

I abrassanf a son avi amb dol sens treva
crida amb lo cor oprés;
—Ay, mare del meu cor, mareta meva,
ija no l'os veuré mai més.

—iMireu-vos la boirada com s'acosfa!
jlo cel se va ennegrint!
—Això no't fassa por; lluny de la costa
t'hi trobaràs sovint.
- ;Ay, avi, que s'atansa la tempesta
i aquí nos sorpendrà!
—Bogant per el mar se m'ha emblanquit la testa;
no temis, no vindré.—
1 entre lant va exlenenl-se la boirada
i bufa amb força'l vent;
ratlla'l llamp la feresfa nuvolada
i esclata'l tró potent.
L'avi sent un rosec en sa conciencia
i'l cor li diu glatint,
'
que a voltes valen més que l'experiència
pressentiments de nin.
II

Bregant en mitj del temporal que udola
fent créixer la maró,
la barca pescadora's troba sola
sens vela ni timó.

III

Agenollat, fill meu,—l'avi, mormola
—no es hora de plorar;
quan s'irrita lo cel i el mar udola
los cors han de pregar.
En front de la tempesta que'ns espanta
preguem amb viu fervor,
i puji vers lo cel l'oració santa,
lo prec de nostre cor.

*

Ta pregaria ferventa i amorosa
la Verge escoltarà,
i als brassos de ta mare carinyosa
ben prompte't tornarà.

La tempesta ha esclatat i brufa airada,
lo tró no para mal,
i's reflecta en la mar avalotada
lo negre del espai.

Prega, fill meu, qu'arrivi a les altures
ton prec tendre i fidel,
les pregaries d'un nin sempre son pures
i arrivan prompte al cel.

Apar que'ls elements guerres furentes
se moguin amb anhel,
i que s'alsin les ones turbulentes
per a escupir al cel.

Lo nin agenollat prega a Maria
amb religiós fervor;
en son prec amorós al cel envia
les flaires de son cor.
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Entre tant la tempesta brufa airada,
i cl mar avalotat
va assotant la barqueta desolada
sens treva ni pietat.
IV
La barca's va enfonzant, lo pes li sobra,
no's pot llensar res més;
lo vell, desconorfat, valor recobra
donant al nin un bes.
—Jo ço vell—diu febrós,—tot me flagel·la,
jo no faig falta en lloc...
—ja ço vell—repeteix,—la llenya vella
per força ha d'anà al foc.—
I donant a son net una besada
li diu amb viu anel:
—Prega, fill meu; no giris ta mirada,
aixeca els ulls al cel.
Ta pregaria ferventa i benehida
al cel va de segú;
la Verge sempre escolta amorosida
als angelets com tu.—
Sentint que la barqueta ja sossobra
exclama amb tó llassat:
—No t'enfonzis ja més; del pes que't sobra
te'n lliuraré aviat.
Endressant a son net tendres mirades
se senya amb zel frissós
i es llença febrosenc a les onades
que's van dragant son cós.

D'historia local
Fullejant una memòria que
data del prop-pasat segle, entre
altres prestigis i glòries catalanes hi trovo la biografia del que
fou eminent frenóleg en Marian
Cubí i Soler.
Aquesta personalitat vegé la
llum a Malgrat el dia quinze de
desembre del primer any del segle XIX, sols contava l'edat de
dinou anys, quan son nom s'es-
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Ja s'amansa la mar; amb blava vesta
lo cel se va vestint
i en mitj de pobre barca amb veu feresta
crida a son avi un nin.
1 al escoltar les veus desesperades
que llensa amb desconort,
apareix tot surant per entre onades
lo cós del avi mort.

Les barques del socós al caure'l dia
la platja han abordat;
han trovat una barca hont defallia
un nin abandonat.
Retornan a sa mare jovençela
lo nin qu'han recollit;
més no han vist que al retorn, entre l'estela
un mort los ha seguit.
Besa a son fill la mare amorosida,
i al esclatar son bes,
aquell mort s'ha enfonzat tot desseguida...
1 ningú l'ha vist mai més!
MANEL RIBOT I SERRA

Poesia llegida al primer certamen de Malgrat en l'any 1886, essent president en F. Soler (Pitarra).

pargí per tot l'univers, puig ja estava dotat íntegrament del francès i inglés, ademés del castellà i català, i en aital edat havia
compost un llibre de diàlecs en
espanyol i inglés; una gramàtica per els del país de Gales que
volguesin apendrer el castellà,
de la qual sen feren sis edicions
i en aquella època era casi la
única que susaba en els Estats
Units; un diccionari portàtil de

la llengua espanyola i inglesa;
dos sistemes de traducció un
per el català, i l'altre per el francès, per mediació del inglés
etz. etz.
No't pensis estimat llegidor
que jo vulgui fer ardre de la sabiduría den Cubí, puig son innumerables ses obres i fets, i com
que no es el meu intent exposar les cualitats de que estava
dotat aquest fill insigne, aniré a
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Ici basse fundamental del meu
article.
Ademés d'ésser en Cubi un
írenóleg en lot !o rasall de la
frenologici, i professor teòric
pràctic de Hengues modernes
eíz. ctz. no deixaba tampoc d'ésser un filantrop, puig fou fundador de varies institucions, i dei
col-legi de San Fernando a la
Habana, d'un altre a Mejic, a
Tampico, i d'altres. Quan torna
en Cubí dels Estats Units l'any
1842, el seu amor al desentrotUo per l'instrucció fou posat a
son poble nadiu Malgrat, ahont
proposà fundar un col·legi, amb
íoís els més moderns adelams
de la ensanyança, aquesta proposició la feu en els que en aqueila ocasió e.en els principals
quefes-cacics, (que tots ho eren),
per ésser d'aquets el que ell necesiíava l'apoi, pro no materialment sinó personalment, consistia la proposició que ell com a
professor daria ]' ensenayança
gratis, tan pobres com rics, reberien la mateixa educació, i al
arrivar en aqueix cas se negaren rotundament prestar-li l'apoi
personalment, que's la que necesitava per a fer un nombre necesari d'alumnes: Tu lector de LA
FALÇ si vas donant curs en
aqueix article, compendras que
aquet ja ha arrivàt a son límit,
doncs uon una mirada vers lo
poble, i veuràs que'l domini del
segle prop-pasat existeix encara...
Te de donar fi aquet predomini, i s'alcançara amb la collectiviíaí dels homes, si quan
vingui el moment en que vol encisarte per son profit el drag caciquisfa, li dius o penses profondoment; «tu ets un cacic i posehiexes l'art de persuadir, molt
proposes espaciosaraent per seduirme, pro es poc noble el teu
intent,» i si tant com li dius o ho
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penses, ho exceutes, faràs obra
de regeneració perquè ell desitja
son engrandimenf i \a nostre baixesa, eli vol crearse honors (inmerescufs) a costes no-íres, i fa
masses anys que soni vícíims d'
una fé perniciosa no son aquets
els hornens que busquem.
Volem redemptors de sentiments humanitaris, i no com
aquells que s'oposaren a la noble intenció d'en Cubí, dels que
encar n'hi ha descendència, que
per sos fets se desprèn que en
ses entranyes tenen saMt< oprimidora, perquè desprecien i humillan a la parí social com si no
fos un ser humà que te tant dret
a la vida com ells. òl quan alcançaras la denigració dels teus
enemics? refusant son acía ei dia
de demà i adherir ia teva en els
que han d'ésser els teus futurs
deslliuradors, ^quins son els
uns i quins son els altres? si
fins ets imparcialista amb ells, i
no hi estàs obcecat, amb molla
claretat veuràs el que obra amb
més diguitat i justícia .
I ara que, basat l'escrit amb
l'inspiració den Culbi dec de
mencionar, ^nó es lícit qu'en memòria de tan digna personalitat
de culta ciència no pengi son retrat en la sala de sesión de cala
Vila? en la ciutat compdal han
honrat un carrer en nom d'ell,
com a son poble natal ni figura
un altre, com pugui ser que al
esdevenirse li alsi un monument
per fer la seva obra més gren,
(segons resen) encar desconeguda i n'obstant el retrat donaí galantment per un altre fill del poble
en Santiago Mateu i Pla, a
l'Ajuntament de Malgrat en e!
dia 8 de Juny de 1912, es trova
encar en tela (penso) dintre 'Is
armaris de cala Vila i,es degut
per el mínim cost que pot valer
el marc del retrat, o bé perquè

la proposició den Cubí inesfimada per alguns había d'ésser obra
de regeneració local ja en el segle passat? tan si dependeix de
una part com de i'altre, vergonya es de no honrar la memòria
d'aquest eminent fill que tan cèlebre fou, honrant aixís a nostre
poble.
SALVADOR BUSOI RUGÍ

Malgrat 1-7-1917.

Honorem l'Apóstol
jEn Martí Julià es mort!
jL'home exemplar! jL'éxcelent
doctor!
EI més gran i abnegat apòstol de les nostres santes idees, la
morí ens l'ha arrebaçatd'eníre nosaltres per sempre més, i en els
moments més angustiosos de la
nostra vida, en que s'ha de deliverar la sort de la nostra tan
aimada pàtria; d'aquesta pàtria
qu'és de tots els nostres amors,
qu'ell per ella tan desinteressadament s'hi havia sacrificat, i
que's diü... [Catalunya!
Nosaltres que are i sempre
hem tingut els ulls fits sobre la
arandesa de la personificació
política del plorat doctor, no podem menys que honorar-lo; i al
honarar-lo, fem-ho portant una
branca de llorer al damunt de la
freda pedra que cubreix la llosa,
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ells, el més novell ial volta que
exclama...
Arbre /.''' Companys, ma vida s'apaga .. sento en mes artèries una escalfor que'm mata...
mes arrels defalleixen, per falta
de rego...
Arbre 2.°"- Si companys! coFRANCESC TRESSERRAS V MALLOL menso a entendre que les mans
que van fer-nos plantar, poques
Cl·lleJla. •-'*; de Junv de 11H7.
ganes tenen de complir, los deurers contrets entre ells, nosaltres
i els infants.
Arbre 3.er- Quan cert és, ço
que ens dius! nos plantaren solsament per ells, lluir ses formes
en moments de vanitat, passats
aitals moments, tal com ho haEnsomni...
vem comprés, no es recorden de
ses obligacions les autoritats de
Contemplant les formes an- eixa vila.
Arbre 4." Els infants, guiats
gunioses de la sava que es corseca, en els arbres de l'infantesa per elles, van plantar-nos... perMalgrafenca, els que ne foren què passant els anys, tornats
plantats per apoi i miralls de'ls nosaltres, de plantes tendres a
infants, els dies de la Festa del arbres corpulents i sapats, poArbre..., he sentit dintre mi quel- guéssim servir-los-hi de apoi i
com de condol vers aquelles redoç, en èpoques de sa velleplantes... que representant a sers sa, mes... icorn podrem complir
tant delicats, com ne son les nostre tasca, si quins nos feren
tendres criatures, i compartint crear, ens escursan la vida!...
amb ell sa delicadesa, n'estan
Els quatre restants. En eix
tan abandonades...
pas... pobres mosírest podran
Per expressar-te ben clar, sen- dar de sos complits, les autorisat llegidor, sies qui sies, la de- tat* que d'aital manera's porten
ducció que n'he tret de tal aban- puig es evident que'l cuidado
dono, sols te traduiré, íntegre, amb nosaltres, corre parella...
l'insomni que d'ells vaig sentir- amb el cuidado en vers les tenne, en la calma de la nit, i en dres criatures...
Com per corroborar tal cohores de dolça nostàlgia.
mentari, en aqueix moment,- ne
En hores en que'l sol crema- apareixen una collada saltant i
va fulgurant, n'estaven ells els cridant, internant-se en mitj dels
vuit arbres, amb ses fulles mus- arbres; van descuidadament vestíes... sos rebrots tendres se ju- tits... i en ses maneres se noten
míen de la sèquia que'Is corse- falles d'educació.
cava... al trontollar-los el vent,
Les paraules que de ses noson fullàtje feja una remor, com velles boques, ne senten els arossament d'esquelets, semblant bres, los hi causa tan fonda petalment un ardent crit d'agonia; na, que talment sembla que més
d'en mitj, los moments ran terri- i més se colltor-sin... fins que 1'
bles, ne surt la veu feble d'un d' arbre segon diu als infants...—
ont hi resten les seves despulles.
I alli amb el front ven alt i
amb tote la fortitud dels nostres
pulmons, enfonem-hi els Segadors.
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Digas, nen òqué no vas a i'cscola? Per toia contesta, l'infant se
el mira de manera estoica, i diu
(dirigint-se a sos companys)...
iQué recónxaros s'empatolla are
aquest fanfàrria! Els arbres ja
en tenen prou, i exclaman tots a
ia una...
—jEra d'esperar!... quan una
autoritat, oblida i entela lo mirall
de linfantesa, mes oblida i enderroca a els infants i ni escoles
els hi procuren per a poguer
instruir-los i dignificar-los.
Passen uns quans días i arriva la vigília de Sant Pere...
guiats per sa vanetat les mans
aquelles, volen demostrar, son
cuidado reguen els arbres... mes
aquets quasi moribons esclamen
no l'estimem aquest alivi, mogut
no per la voluntat, no per el cuidado, si per l'ostentació de llurs
fets! jNo'n volem de socors,
moguts per la vanetatí...
Com per etzar, presenta's un
infant ja crescut, i fot mirant-se
els arbres, 1 varbre primer, li
pregunta: ^Tens vocació per la
escola?...
L'infant.—Sí! molta! tantP
que l'estudiar me fa viure i me
alimenta l'anima!...
—Doncs mira, escolla! quan
t'arrivi l'ocasió propicia, digues
a les autoritats d'eixa vila... que
no tenen que cuidar-se solçament de plantar arbres, en apoi
de l'infantesa per deixar-los després corsecar...
El principal apoi, que tonen
de procurar-vos, es la fsrmació
d'escoles, d'aquí te que sortir-ne
el vostre apoi moral i material...
d'eixes escoles ne ha d'eixir la
rego, que fructifiqui vostra pensa, vos doti de condicions immensament necessàries. Dígasloa-hi; No solçament arbres mal
cuidats no! escoles, ensenyança,
progrés, cultura, qu'es això lo

X.& Falç

que més fe que tnlairar-vos...; rona des del primer de 1916 fins
es una llàstima, que mentres al octubre del meteix any foren
tothom corre a Catalunya, vo- admesos vint socis nous, desde
saltres, també catalans, tingueu dit mes al moments actuals soque quedar-vos enrera.
licifen 1' admisió, considerable
L'infànt tot satisfet, li promet nombre de persones. Aneu a
que ho farà, i a mida que se'ns veure:
En el mes de Octubre i Nova repetint aquelles paraules els
vembre 20 socis nous.
demés arbres li diuen.
En el mes de Decembre, 34
iSi no ho fan aixís... i possible ens fos! plegaríem les fulles socis.
En el mes de Gener, 25 id.
aclotaríem els troncs, i en aniEn el mes de Febrer, 15 id.
ríem lluny ben lluny, de poble
tan malhaurat, ben lluny d'aon
En el mes de Març, 26.
sols hi impera la ineptituf i indiEn el mes de Abril, 25.
ferència!
D'aquesta sort i descomtant
i Ai del poble en quin, l'escala les entrades del mes de Maig, el
de la vida, no està apoida en lo moviment de socis del Centre
pedestal del estudi! vaig dirme Catalanista Gironès ha pujat a
jo al dixondirme d'aquetl insom- la suma de cent seixanta cinc en
l'espay d'un any i de cent quani!...
rantacincenun interval de menys
de ais mesos.
JOSEP COSTA I RIBAS
Pel creixement obtingut abans
de finir l'any es pot afirmar-se
Malgrat 1 de Juriol 1917.
que la xifra superarà de cinc
cents socis.
:
iNo omplena el cor de joya
per als de nostres ideals al veurer la grossa crescuda qu'ha fet
l'arbre de la llivertad en la comarca de Girona?
&I en la comarca de Arenys
Progrés del Naciona- o siga
la nostra pot aumentar d'
aquesta manera?
lisme a Girona i
No, no pas encara, no aumentarà fins que l'arbre del casa comarca
ciquisme ja no trovi la saó que
buscarà per medi de sos arrels
impures; quan ja no hi haurà
saó
l'arbre se desplomarà per
La comarca de Girona es
son
propi
pes i a les hores si, pouna de les que més ha progressat
drem
aixecar
damunt les estelles
en el Nacionalisme.
Es un goig per un bon Na- l'edifici de redempció del distrite
cionalista veure com el bàlsam feréstec.
dels nostres ideals s'escampa
JOSEO M.a GH.I.
d'una manera hermosa sense fer
la mes lleu remor portant en si
la vida, civilització y el ben estar
Palafolls 19 de Juny de 1917.
dels pobles que be prou que's
necessita.
Al Centre Catalanista de Gi-
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Informació
de Malgrat
«LA BARRETINA».-La societat la «Barretina Vermella» te
contractada pels dies 15 i 16
d'Agost, festivitat de Sant Roc.l'
orquesta la «Principal de Cassà»
el cual es proposa aixecar un
gran envelat en la platja d'aquesta vila.
Segueix amb baslanla animació el ball d'eixa entitat que
cada festa es celebra.

Informació
de Masnou
UN PREC. — Demanen al
Sr. Batlle d'eixa localitat que
pari amb més compte amb l'il-luminació de cualques carrers
qu'en realitat, de nits son intransitables pera tota persona decenta, a demés de haver-hi perill de
trencar-se el coll.
Me sembla que'l foraster que
de nits visita nostre vila dirà.
"Que no tenen arcalda en eix
poble?, i si en tenen, es veu pla
be que ha prea el pel als masnonins, o no serveix, sinó per firar
una noria.
DESGRACIA.-Em plau poder comunicar als llegidors de
«La Falç» la grata nova de la
afalagadora millora obtinguda
dins la gravetat de las feridas,
el fill de Malgrat i suscribtor
d'eix periòdic. En Ricart Garangou i Vinas.
Triip.

Gemndèiixe-

