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Ço qu'es el nacionalisme ses idees i
els seus hom ens.
Vil
EL MOMENT
Dins lhistoria de cada poble
hi han moments d'una trascendencia grandiosa, promoguda la
majoria de les voltes per In corrent evolutivadels segles; i aixis
veiem cuie 'a revolució francesa
obrava un esglaó mes de avenç
vers la perfecció humana, en tots
els paissos del vell continent.
L'ideal de air era la constitució per creurer-ia amb més
consonància amb el progrés i
ben-estar col·lectiu; els ideals d'
avui son les nacionalitats i el socialisme per ésser las fórmules
que ostenten mes graus de joventud i perfeccionament politic-

social. Diu ilbsen: Uno veritat
normalment establerta, Viu, d
lo mes, quinec o vint anys, i
per lo tan! las idees i pragmàtiques que ja en el segle passat es
trovavsn en edat madura avui no
son ja res mes que destorbs a la
carrera progressiva de l'humanitat; res mes que idees 'exóticas
i retrospectives. I un d'eixos vells
i caducs ideals es l'unifarisme
per mitja de la exclavitud per
partanyer ja als temps barbre i
prehistòrics. 1 per això avui que'l
mon s' estremeix al batec del canó fent renaixer per l'istint feréstec dels sers racionals, al ésser
eixos interrogats per els genis
pacifistes del univers, responent
que lluiten per la lliberació de les
petites nacionalitats opresses,
caien a troços l'uniterisme en eixos moments d'angoixa mundial. Jo no se quin del dos bandos de bel·ligerants triunfara pro
si se que sortiran guanyant-hf les
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pefiies nacionalitats. D' ença d'
eixa guerra ja hem vist restirgir
las personalitats nacionals (iris
ai oressen! ofegades de Polònia,
Ukrania, Irlandia, Albània etz.
etz. 1 tinc el pressentiment qual
congrés de la pau i recobraran sa
llibertat Lituania, Alsacia-Lorena, Catalunya, Euskadi etz. etx.
Tinc te, molta fe en el demà de
les dugués ultimes nacions indicades per conèixer els factors
que les indueixen a un feliç desenllaç; ço es l'esperançadora
actitud delç seus Iiegitims representants, l'optimisme opinió de
las multituts i la funesta acció
dels tirans.

Francesc Fonfrocfonfl i

-Homens rutinaris?
;.No'is coiuixeu? .Sovint i per
tot arreu els veureu, dirigint
la. paraula, donuit lliçons de
exp rienci;'*, liomens <|iie «ent
joves ja han perdut i;i virilitat1
per una heretada oodridura i a
n'«ls que el po* d'els anys els
ha aerra.ii, el cor, <|ue encara
aospiraailyoraii esd'aquella im
puresa sensual que disfrutaren
al seu teraps.
En aquets moments de vida,
sentint-se el nostre cos en forces
per a tota lluita de la raattixa
manera, que'na entusiasma el
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gest viril d'uns horoens i ens fa
bategar e! cor les mirades ten
dres i dolces d'una dona,, nos l'a
extreuyer els punys de despit,
les uijusli:-ies sociils i l<-s lartaries de certa hoinena en eneendrer o k a gii: rra. Immens antihurru.ns, que s'han eusehyorit de

Son els que passen la vida
lent el partida de, domino, passe-

jant se por el camp que segons
ells es la (,'eritdbU: vida, ^no encaparrarse? aquest es el vert
ideal: si atieu a la capital els
veureu despullats del vestit,
seriós que lluixen per anar a la
l'Umvera, aixecant hi temples iglesia i de visites i els trovareu al bordell o café-eoncert
al seu culte.
Ço es que fa néixer oa nos- aprofitant els darrers anys que
tres penses IÍI idio'ogía tedemto- els hi resten de ,1'er nosa i entor
ra vers un !ml!oramf>!it de la pir la humanitat.
Eixos son els que'ns volen
nostra raç:», però també resulta
que on nostre via topem amb donar experiència de la política
honi'iiis rutinaris, qu'es creuen ens diuen qu'ells no tenen partenir eu son sí, ei do >ie l'expe- tit, solzameut son sempre d'els
que governan perquè es més
r i en eia.
pràctic o al menos no els pugin
Son com uioit be diuen Rus
sinyol els sent/ors Esferes, els jih el consum.
Els veureu en dia d'eleccions
i retés que's riuen de nostres manies i ens < xpéïi'menten i sermó-lluir llur hàbit ai costat del dipuneigen a la primera ocasió que tada perquè sempre hi ha sigut i
s'els hi presenta. Enfàticament el coneixen, encara que no's cuiens diuen qu'els ideals no doneti di de les patates ni d'els interespa. Ço desgraciadament no dei- sos dels catalana que ço tant se
xa de ser cert. Pro desconeixent els en dona als homens d'expeque'l ser humà a més d'un cos, riencia.
Si els homes els haguessin
te un esperit mes respectable
que'l cos i que'ns diferencia de escoltat el mon tindria feudals
les bèsties (d'espiritualitat pot- i els obrers serien esclaus.
De quan en quan parlen en
ser ells ja no eh tenen). Aquesta
part espiritual s'ha de nodrir, no castellà per que fa mes fi i es
amb productes vegetals, sinó més cursi tot fen una calaveracuraplint com digué Deu amb da. Es un tribut a les darreres
flamarades de la joventut que ja
els deurers del ser humà.
Segons ells, entenien a les no tenen.
Aquestos son els que'na tiren
seves joveneses per partits els
de casoris, amb go eren materia- en cara nostre sacrifici. Ja ho salistes pràctics, no cercaven una bem que la nostra lluita individona espiritual, sinó cuartos ço dual serà estèril; empro es una
era son ideal, rares vegades es gota mes de sang al holocauste,
deixaven arrastrar per nostres de la gran revolució que anofutileses no s'ensupien, somnia- rrearà totes les injustícies.
No ens- barris el pas, que lo
ven ideals utopies (V).
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aiateix embegtiréai un enemic
declarar que un català traidor.
Nostre ide;il de pa iria es rnolt
jíran.
J . Yi<;t.'i.>A<irKK

L·'·I·KZ

{Humanitat!...

LH Vida
iCóm es la Vida? Una interminable carrera de lluites i sacrificis, coberta tota ella (ségòns!)
de decepcions incabables... òses
gales? son glases qu'enlelan la
vista... envejas, odis, vicis, passions verinoses... 6Qu' n es e!
culpable? la maquina humana!
nostre instint d'expiotació enlre
'Is germans, la poca comprensió
de nostres obligacions, el fruiment d'unes passions tontes, nos
estimban en el fangueix del vici.
La felicitat! es un somni...
La vritat! es una paraula, mai
rebuda, que vaga en les penumbres de l'infinit... Les il-lusions!
son moltes! però trencadises; en
el jardí de la Vida, sols abunden
les plantes que punxen, i les flors
mustijjues, si alguna modesta
viola hi ha... es tan difícil trobaria! tan imposible el gaudiria!
es tan delicada!

;,Ahoiil es el reineif
;Es tan difícil trobailot Pot-
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ser imposible! Necesita's molts
anys de constància i accions nobles, mes... si el lemps es escàs
la constància i noblesa encar ho
és mes.
La iniciativa de la evolució
mundial, ha de rajar de mans
de'ls apòstols de idealitat, ser recollida per el vulgue i fructificade en centres fèrtils, ahont puguin amararse 'n les novelles
penses de'ls infants d'avui, els
homens del demà, llibertadors»
Aquels centres fèrtils, tenen
qu'esser les escoles.

l]ii poblo

ment per els mutus bens, de
procuramení, de millores, progresives, a cambi de'ls iníeresos
del poble.
L Yn*e ii J-Ü iio,a
Fin primer lloc, les autoritats,
han de procurar, dotar a son poble, de l'imprescindible ensenyança; aquesta es la força progressiva, d'un poble, aquesta
robleix, a l'infancia i a la jovenalla, que son les prendes mes
esperansadores, de qualitats valioses i necesaries, per a poguer
guanyar-se el pa cotidia, aixís
com nivellar-se, al màxim de
progrés i cultura.

Un poble es un estatje de la
Vida, un pasatje del temps i del
I/Kscoïa
succés, un reclau d'hisendas, un
clot de casas, un grup de fami
Per això s e s fundat l'esco
lies, una unió de persones humà la... De l'escola, ne surten els
nes; ^quins son els deurers de homes; de l'escola ne surt la
totes elles? Portar-se una, mútua mortalla als vicis; de l'escola ne
afecció, prestar-se un sincer apoi surt la noblesa 3e sentiments,
en les adversitats, i donar-se un l'energia, la resolució, la faciliigual fruimenl en les expansions tat en vençer els obstacles de
de l'anima...
que la vida esta plena.
Pensar sempre... que'ls ódís
El Mestre
i les rnales accions, res de profitós donen, i que l'existència hu% Però la verdadera obra, demana al fi s'acaba, sots la llosa
pèn del mestre... el mestre te
de una tomba, o amb alguns
qu'esíar en una edat de joventut,
pams de terra a sobra jFins,
d'humor, d'energia, d'exquisides
després de la mort, encar peren les formules, sens cap dessisfeixan les diferencias!
engany en sa historia, i sobre
*
Lo* aiiloitíüís tot, sens cap vici que'l domini,
ni .cap passió que'l fanatisi... de
i
Son persones, doíades, per aquest ne sortiran homes grans
les mateixa» del poble, de quel- i veritables.
Si es un mestre, ia d edat cacom de sobre puig en vers elles,
a cambi de ésser responsables duca, corsecat per desenganys
del respecte per iots, del veíila- de la vida, aclaparat per la mi-
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seria o per alguna passió perillosa, sols es ja un gravamen,
per la dotació intel·lectual de'ls
alumnes i un obstacle, a les aspiracions prometadores del ser
qu'estudia.

Kls pares
Amb lot i això, es precís,
que'is pares dels alumnes, sien
uns vers aimants de l'ensenyança, i de que procurin, que sos
fills no faltin ni un dia de concórrer aella... que comprenguin,
qu'eníenguin que'is anys d'infancia mal aprofitats,destrossen to
la la vida i que ells i no mes
ells, ne son els responsables, si
sos fills, un cop grans, estan
embolcallats en l'ignorància.

L'Ensenyança es el fonament
l'estudi,les parets i la taula de...
l'ensenyança obra les porles del
infinit al pensament... l'estudi,
nos condueix, en ales, fins a
traspassar els límits de la victorià; victorià de pau i amor, no
de destrucció i guerra.
L'Ensenyança, es el primer
impuls, que mou a suaus batecs,
la maquina humana... l'estudi la
fa corre; éll dependeix de nosaltres mateixos, l'ésser gran, dependeix de nosaltres també, la
constància i l'amor a l'estudi,
nos condueix a la perfecció, a la
grandesa, a lo sublim!
Oh ser que no estudies! quin
color mes palif, mostraràs en
les flors de ta vida! quina in-
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comprensió, sofriràs en vers les
sublimitats de l'anima.
Oh ser qu'aimas l'estudi! que
en faràs d'enlairat, per damunt
dels altres! l'estudi, fe dotaré de
una gran dosis d'amor, apresa
en los llibres, en les expiernudes
dels grans homes, l'esfudi't servirà de palanca en el fangueix
del vici; sentiràs amor, per la
familia, per un ser a qui estimis
molt jla dóna! sentiràs amor
vers tos germans, i venceras, les
espines del aspre camí de la vida, cobrin-tel de fiors inmoríals
i glorioses igaudirés pau, amor
i vida!

I... a... Malgrat
De tants pobles, en quins, no
existeixen, eixes actuacions instructores, per dissort, Malgrat
n'çs un.
Molts de vosaltres, no reflexionen lo que's la vida i no procureu endolcir-vos-la; no compliu amb los deures d'un poble;
nostres autoritats deixen molt
que desitjar; l'ensenyança està
faltada d'apoi, l'escola abandonada com si fos un factor vulgar, l'estudi o el llegir per molts
de vosaltres es, vana quimera,
i per dissort si amb un mestre's
confia, nos toca un mestre, de
aquefs caducs, agriat per adversitats 4e la vida, sens humor,
sens energia, aclaparat per la
misèria (ipropiaí), que en lloc
d'engrandir, a qui reb ses ensenyances, l'endefroca i l'afonta
amb sa manera d'esser... i per
últim deixant, escola, alumnes,
poble i societat que'l sostenia,

desapareix, sumint a Malgrat,
en una decepció més.

Vosaltres que sou els pares
de'ls infants, i vosaltres joves
de Malgrat, en molta part ne
sou els culpables, per falta de
vostra coadjuvació, a tan necesaria obra; tots ne sou i mes ho
es la fatalitat; hora es ja de que
tots evolucioneu, i de que lluitem sens defallir, per conseguirnos l'ensenyança necesaria; si
no ho fem aixís... penseu el pervindre que'ns espera!... ^COMPRENEU, QUIN LLOC OCUPARÀ, EN EL MON, LO NOM
DE MALGRAT?
JOSEP COSTA I RIBAS

Malgrat, 15 de Juliol de 1917.

Arreu del mon civilitzat
s'aixequen monuments de marbre
i bronze a la memòria de quis
cun fill que del seu pas per la
terra ra deixar quelcom amb
quinea dolçors lea generacions
esdevenideres podran nodrir
llurs esperits àdhuc gaudir dels
beneficis que de tota ensenyança en neixen.
La geneialitat d'aqueixes
obres, joies que engalanen le»
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g ans urbs s'alsen per l'esforç
d'unes naturaleses trevallaiorea
que dia derrera dia, propaguen
aci i enllà el seu enlairat anhel,
fins fer i e per les raultituts des
cuidades i a les hores, en un
momeet de quixotisine, en un
d'aquestos batecs del cor hu üà
qu'e&pontaniaaaeiu inonden d'es
peiitualitat divina,tots corren a
pendre pert a mida de llurs farses en l'obra magna. 1 per això
es que després de tenir llargs
anys a un gran home. Oblidat s'acaba per a aixecar-sei' hi
una estàtua per sotscripció po
pular.
Res mes lloable, res mes hon
ros que'l perpetuar per art del
geni, la memòria dol geni.
Es a més d'un deure, un gros
honor grabar en marbre el nora
d'un heroi de les arfs, ciències,
política, etc, etc.
Pareu compte amb els sublims cants d'un inspirat poeta,
mireu com d'un modo ple de mel,
fa obrir ela ulls ala raça humana,
mireu de la suau manera que'le
fa apropar a la veritat, mireu
amb la bella forma que allunya
als que l'escolten de les baixes
passions en que's degrada la societat.
Pareu atenció amb aquell
gran metge, que" darrera'l microscopi passa anys i mes anys
lluitant àrab un germen assot
de la humanitat, i per fi logra
un jorn arrencar de les entranyes de la ciència una fórmula
que venc aquell inviasible assassi.
Eecoltau el polític honrat
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cullit en cambi dels madurs
frits que produi la seva anima.
Orec que ja ea hora. que reculliiD els llorers gianyats en el
seu dia per la seues inspirades
obres, i en fem un ramell o bé
teixim una corona com recort i
tribut. Si aixis ho fem ens secudirem l'estigma llotós amb que
sens pecar de brugetat s'ens podria titllar.
Podriem donar el ' nom del
poeta al carrer ont se troba la
casa que va néixer. Obrant aixís, amés de fer un gest plé de
justícia, ens diguiflcaríem i borraríem d'una de les vies més
cèntriques, un nom tan faltat de
lèxic com es el que porta -Esclapers -i en ton lloc n'hi es
En nostre aimada vila tam- criaríem un de més estètic, el
bé havem tingut fills dignes d'un d'en Esteva Furest i Sicart.
modest tribut per part del poble
í.Quin seria el malgrateac
qu'els vegé néixer. Entre eixos que no veurie amb bons ulls i
un en sobreseix.
no restaria amb el cor content
GUBI—que en honor a la si eixa proposició s'esdevingués
justícia i per justícia a l'obra afagaladora realitat si fos un
que amamantà amb llur intel- dels nombres d'alta espiritualiligencia deuries grabar «on nom tat de la pròxima festa major?
Faig aquesta proposta al dig
al monument dels cabdals £enissim Ajuntament esperant
nits.
Jo amanyago la idea de que véurela atesa, doncs rebutjar-la
assoleix tanta glòria el poble seria propi de sers d'esquifida
que sab honrar els seus fills pre- inteligencia... raasells front lea
clars com el mateix homenatjat. coses que parlen a l'ànima.

que malgrat totes les persecucions no es i·insa do gravar en
el crani de les multituts els principis de llibertat, de pau, d'ü mor;
que com altreRedemtor s'aixeca
airat contra unes conviccions
filles de egoisme de un* classe
que en aras de la seva inhuma
na ambició no'l hi fa res ofegar
en sang toc batec de justi
eia...
;.Veritat amic Ueixidor que'ls
mortals tenen el deure s;tgrat de
fer ofrena a la posteritat del recort d'·ixos tres apòstols de la
ra<;a humana?
Aquet relat volgut lector l'he
fet precisament com introducció com base del que'm proposso
dir te.

I es per adhues COSCB que lamento lo descuidats que havem
«igut vers el que fou celebrat
poeta en Esteve Forest i Sicart.
Qui tan com ell ple d'anvorança cantaba estrofes sadolla des d'amor envers sa vila nadiua; i tanta indiferència que ha

* *

El nom del poeta en Esteva
Furestii Sicart, poques voltes n'
es arribat a nostres orelles. Es
molt profond i enclavat en terreny foraster l'abim del oblit
en que se's esfonsat el nom del
jove Esteva. Nosaltres sols re-

6

cordem i itcmi, rnolt. d oiguii! que
el primer nombre del quiiiZCijan
«Joventut Llevantina» va sortir al carrer publicant en !loc
preí'ereiu. una iormosa poesia
lloivjada en uns ,joce florals—
entre quin jura! lii huví;> en Pi
tarra, en Guimerà, on Olier, oi
zétera—origina! del poeta Furest.
Després, també creiem que
es mes que probable, que del in
tina del seu ésser en Domènec
Pons i Monne li ha aixecMun
ver monument d'admiració i
amor a l'artista, arni' quina
amistat va honrar-se.
Ens pesa -i d'un modo molt
especial -que on la notable obra
Vila de Malgrat i *OH contorn* do

mossèn Fèlix Para.de<u es par-li
sols del poeta en la paït dit»
Übras de cultura i que l'autor
emnudeixi en el boc que destina
als Malgratencs il·lustres.
ANO es digne de figurar-hi?
r.Voi dir qu'els que hi tenen
grabat son nom, estaben adornats de la meitat dí les condició?;?; del poeta En Esteva Furest Ricart?...
Si el jove que mor als 21
anys deixant publicades dues
obres de poesies que produïren
l'admiració dels erudits, que en
la premsa s'el discuteix, qu'en
ela certaHÍens triomfa, no e^ mereixedor d'aital disüueió, deixant apart tn Oubí, ^,no hi son
de maaea els restanta que M figuren?

Malgrat, juliol do l'any XVIí.
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A les damisel·les

•••••••••••••••IfiCMVHH

Kssent c<itn som eternament
jovfa no es d'etitranyar <|u'eu
un n'ioment, nestra pensa es dí
rigeixi vers vosaltres.

El primer petó
Aquella volta primera
que amorós te vaig besar.
prop la boca riallera
mai més la podté ob'idur.
Feia temps que aquell petó,
mon cor tvrm el eobejaba
i amb l'amor ple d'il·lusió
que meu pit aleteijaba.
1 aquell petó getminat
tant d<- temps dius lo meu cor,
per fi v;i sur e^clatiU
amb d»-sii j Je gran amor.
1 enrogireu piou
tes galtes fent la seriosa,
i me vares renyar injustament
ja ç|iie iiü bés es poca cosa.
Mes cl inctar d-i petó,
fe J somriure't a la, Vida
ja que'l primeí- es el més bo,
i el qu« ja mai més se oblida.
I quan <Taquell b. a parlabem
al gau iir plaer a'aroor,
nostres boques ens cerca vern
per a besar nos millor.
Al.BKRT KV.\AV
l'rcnii.'i de Mar. !* Juliol

VM;

, Ja. en dil'erentem ocasions liavíem proposar dedicar vos algun petit article,mes ies actuals
circunstancies íeien (i no vos
agravieu/ que nostre ment es
dirigís vers un altre punt, vers
«ixos- fets polítics que venen
sucseint se, cosa que avui no'n
podcai parlar per haver no3 po
sat el (Govern un obstacle in
franquejable com es la prèvia
censura.
No es i-1 dirigir me a vosaltres per parlar vos d'aquelles
cosea tan substancials que certs
escriptors (i principalment com
se dirigeixen a vosaltres; solen
posar damunt del paper blanc.
Totes haveu pogut veureri
jutgar ia tasca que fins avui ens
hem emprés: nostra tasca com
palesament ve insertai, en la,
capsaJera d'eix nostre periòdic,
es «Pàtria, Literatura i Humor»
Un dels objectes que mes ens
hem ocupat es la Pàtria i del
que principalment vaig a parlarvos en. eixes humils ratlles de
que os faig ofrena.
La Pàtria es com una societat aon tots e!« ciutadana tenítn
un dret i un deure en aimar la
i enaltir-la tan com se puga.
Als partits polítics gorí els
que principalment -els lii per
tany vetllar per ell»; la política
es foai unu xarxa que eü3 uueix
pei viurer amb concòrdia i ar-

3L* F a J ç

monia: ets ciutadans tenen d'eutererar-se i fins no tenen d'ignorar aquells fets polítics que
mes be se saerilicin i realsen la
na'.'.-ó íiinb elles tenen d'adherir
se.
que se os ealifiqui de #exo dèbil
també teniu un dret en enterarvos de la política, heu de fer
coru Amèrica i Anglaterra on
les dones prenen part en manifestacions o aitres fets policies;
en Anglaterra, deixant apart
les mfragistax vejem com iesNiones també reslitzan mitíns, donen conlereneies polítiques coses molt aprofitoses on la nació
pot gandir-ne bons resultats. No
fa pas molt temps en que allí
fou uu fet la concesió del vot a
la dona; en el Nort-América
també ha estat això bastant dia
cutit.
A qui ou la major part delB
ciutadans viuen ignorant la política tenen mes necesitat d'en
terar-vos d'ella mes que en cap
punt; vosaltres sou com una rosa damunt d'un xaniós jardi; el
jardi es la Pàtria, la rosa sou
vosaltres.
Ajudeu uos, per lo tant, a l a
tasca empresa per nosaltres,
lluiteu amb eoratje aprop nostre
i aixís obtindrem una Pàtria rica i forta on ens podrem mes
tart enllasar-nos amb pau i germanor.
J. BUFÍ ROBERT

Informació • UN RECORT
de Malgrat A la Senyoreta S... S...
(Ei Tívoli)
«Je.·iúH ijHd toma».

-Aquesta

fou l'obra amb que'ns obsequià
la companyia Jaume Borràs, en
son xJ\ per Catalunya, en ia nit
del dia 12 del corrent.
Malgrat ser di<i feyner hi ha
gué un nombrosissim públic com
poeas vegades hem vist, en eixa
localitat.
Cal remarcar qiie'n Borràs
ens feu un Nafaniel (Jesús) brillantíssim. La Sta. (Jasals, amb
el paper de (rladis hi estigué
molt encertada. En Guitar estigué en son caràcter amb el Rei
Rodolf. El Sr. Estrems ens feu
un Príncep molt ajustat.
Lr-s Sres. Masriera, Matas,
Pèrsia i els Srs. Mautau, Boduell, Soler/ Pujol, Torrents,
Arostegui, Sierra, Ghiixé, Cervera, Rovira, Prim i Roca; acabarem de secundar el bon óxit de
l'obra, que "obtingué un relleu inesplicable entussiasmat al
púbic.
El poble de Malgrat esperaba amb anel la gran obra del
mestre Guimerà, i leB proves
•on que molts dies abans de fer
ia funció, ja hi habíen gran
nombre de localitats venudas.
Al final de l'obra feren aixecar
repetides vegades lo teló.
Visca el teatre Català.
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Érem a la nit de Han Joan i
San Pau, una l'eixes atractives
qu« sempre respiren vida i
deixen \n\ recort a l'ànima.
Les belles n'ora als pi is de nostres dones nos semblen ofrena
de la natura, a aquelles noies
que com las Mors un dia també
tioriràn.
Com a tona raatrona es superbarnent formosa, eh seus ulls
foscos poiten la fiança i alegre
claror del Mesiterra la aeva
conversa agradable,el seu cosset
gràcil es l'encarnació del mes
purità esti i helénïc. Te per profesió donar formes extravegants
exigides per les mode3.
Dancavem fionjamet al só
suau d'un foox-troot, quina dolçor hi havia aquella nit baix el
cel estrellat blau.
Jo no se com va ésser que la
flama d'amor patriòtic versà en
aaunt08 de Iluiíe3 lliveradoras.
Cuan eixa verge amb inspiració
divina em digué, i Tan debò
que fós demà! Seran les dignes
d'un cor catalaniste, aixi rolem
nostres dones, aixi crec amb La
Mitologia cuan parla de dones
capasses de trencar el glas del
cor d'un home per gelat que
siga.
LOT

La

Cops de Falç
No se lo que va passar sols
se, que'I dia primer de juliol cl
encarregat i un mosso de la
Companyia «Alumbrado de Po
blaciones», anaven per els carrers traient totes les làmpares.
Bon reclam perquè vinguin
torces forasters.
Empro després devia haver-hi
una contra-ordre perquè'ls mateixos empleats tornaben a posar
les després d'una hora d'haverles tret.
El susto al cap d'alia hi v<\
ésser.

Me sembla que'l senyor Batlle hauria de pendrer algun interès per les aigües enxarcades
dels recs que linden amb l'escorxador, doncs no voldria que
passés com altres anys que'ls
veins d'aquells encontorns no
poden veurer aigua sense esposar-se a agafar una epidèmia infecciosa .

Faiç

da cantatriu na Marcé Plantada.
Serveixin eixes ratlles de felicitació per el brillant resultat i
de remerciament de la delicade
sa que amb vers nosaltres tingueren.

;Vn naufragi?
Dilluns de la setmana pasada embarranca en eixa platja un
bergantí goleta de tres pals.
Enterat el contramestre i el
inspector de sanitat s'hi dirigiren junts amb uns quants mariners, els quals el trovaren sens
tripulació, i reconegueren.
En la popa porta el nom de
«Reine et Rose-Marseille 1701.
Més per algunes cartes que's
trovaren a bordo demostren que
no es son veritable nom puig
anaven dirigides a nom de «Rosolne».
S'han fet trevalls per treure),
resultan fins are tots infructuosos.

La fira
Com a costum de cada any
el dia 17 es cellebra la fira vejenf-se concurreguda com...sempre.

Noves
Una te ta
Diumenge passat amb motiu
de la festa onomàstica de la for
mosa senyoreta Enriqueta Angelgrant, se cellebra una simpàtica festa en la «Casa Guillem», prenent-hi part la conegu-
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distrutar dels fresca Is vents que
la mar llença vers nostra vila.
VA te?ni>H
Son molts els periòdics que
amb motiu de la censura publiquen algunes informacions sobre
el temps, de quan plourà, quan
farà sol..
Nosaltres com que amb això
de l'astronomia no hi entenem
gaire sols podem dir que fa per
ara bastante calor i que si'l mou
no's cambia a l'hivern tara tret.

Les patates
Amb ver fàstic ne parlem perquè ja casi n'estem enpa talats.
Dies enrera s'en carregaren
alguns vagons per a exportar
autoritzats per aquella gent de
Madrid que'n diuen govern; més
això no ha tret d apuro a cap
agricultor veient-se per causa
d'uns mals governs amb la cullita totalment perduda.
1 ara sols ens queda donar
un vot de gràcies al govern per
haver-se portat com un verdader
«patatero».
El. COMHESPONSAl.

Segueix projectant-se la tan
gran i cansada pel·lícula «La
Moneda rota».

La Colònia
Nombrosos son els veranejants que aquest any ens han
vingut a Visitar per a poder

Tip. «La Editorial Gerundense»

