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Germans d'açí i d'enllà... La nit s'es fet
dia... ses negres penumbres semMa quedin
vénçtídes per la intensa claror, de.l'albada;.,
que'n el confí de..l'hòritzó ja apunta.». Lo
sol radiant nos porta la, Lliyertat, fins ara
retinguda deplorablement, per uns procediments llastimosos que'ns corsecaven nostres
sentiments, de na forta jovanesa.
Sí, amics caríssims: la albada ja apunta, i el sòl radiant s'apresta, per a sortir,
donant vida a tot això que se'n diu Natura
lliure.
l a mida que's va fent clar, en nostres/
cors de joves, es desborda l'entussiasme d'
avans, però molt mes gran i avasallador,
doncs en lo temps que havem tingut qü'esjar
retinguts, havem agrupat en nostres cors,
un devasall d'energies, i b*ons anhels, per a,
lluitar amb més braó que mai ho férem.
l a mida que la turbonada, sembla encalmar-se, sens por de que caigaüe nou sobre nosaltres, havem sortit, endintzant-nos
coratjosos en mitj là brega, enlairant de*
ttüil, nostre mes santa senyera, ea l'ampar
df nostre «FALÇ» sacrosanta... Llaor! al
temps que'ns acompanya amb tanta formosa gaubança, en mitj de uns actes tant
humilíànté'i tristos de quins nòs férén tancar nostre pensa i acallar nostre alenada,
per medi del candau, que ha garrotat a la
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premsa... tancant-nos amb barrera importuna, nostre càminata en ei, terreny del progrés i cultura...
De nou, i amb braó immens, ha sortit
«LA FALÇ»... sa^eapareixen-sa es avasalladora; nostres Ç0rs,46,,jp¥«se'han eixamplat
d'ai tal manera, d%ài a les forces retingudes
per les circunstancies, que's desbordaran
pertot, com potenta riuada... com lo riu,
que deturat per un fort obstacle, recull
aigua i mes aigua, forces i mes forces, fins
que arriva en el punt de arrollar-ho tot, i
mes avasallador que mai va«eguint sa via,
va fent sa devallada...
Tots nosaltres, units per los bons anhels,
i segellats per forta jovanesa, devallarem
com lo riu, abarcarem com el mar, recorrirem el camí com auranetes mínsatjerès del
amor a la Pàtria, i farem que el ressò de
nostre veu sincera i clara arribi i s'interni,
dintre el cor de tot bon Català, i de tot bon
Malgr atenc...
Labranzída de nostra alenade l'internarem en els llocs aont hi falti; una expresió d'amor, una impulsió progresiya; farem
que desperti de son son, tot català indiferent;
farem què's deixondí de son letarg, tot maigratenc restrospèctiu; farem sentir ànsies
de viure i de anar illeialment! a. la brega a
tot rutinari; i farem que a tot arreu se senti
una nova atmosfera, una nova auriola de
regenaració...
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Apartant-nos sempre, de tot això que
'ns barri brutalment lo pas...
Apartant-nos sempre, de tot lo qtie'ns intenti punxar-nos...
Donant sempre, lliçons d'amor a qui n^
estigui greumeiit faltat.
• Fent sentir amor... en lo cor que sols

rant i cridant amargament contra les maleídes màns que no han reparat amb medis
per a cumplir sa malèfica missió.
CLA I CATALÀ.

hikíiui l'om... ; f • .
i Ségutót seinpre els viaranys empresos
amb canta dretlura,, sens fer cas dels entrebancs que,puguin posar-nos, jmes mans tan
malicioses que sols fan llàstima, i ho farem
perquè sentim ànsies de redempció,! perquè
confiem fer de nostre poble i dè nòètra5 regió catalana... un terreny ple d'amor, progrés i cultura...
•*•.-•
iSalut i vïfla, ltegidófs!, í *rmiü[ attib no- •
saltres, que tots M cabem sotais plecs de la
bandera, i tots junts empendrémel camí...
camí de la democràcia.
'
ELS REDACTORS.

li€SCAHDOLU
O es, i gran, l'actual administració de
nostre casa de la vila. No ho dinem nosaltres... Ho diu el poble enter, rics i pobres,
obrers, agricultors, propietaris, fabricants i
menestrals..., xics i grans i hasta fins les
mateixes pedres si'ls hi fós donat el poguer
parlar.
iAhont anem a parar germans aimats?...
iPoden ja aguantar-se semblants anormalitats?...
iEs que som homens virils a havem perdut ja la dignitat?...
iNo'ms causa condol—i millor dit—fàsjic aitals anomalies?,..
{Havem de permetrer per més temps
qu'aixís baixin els nostres interessos?...
Si això no s'acabés,.., si això tingués de
continuar, me donaria vergonya d'anomeiïàr-me fill d'eix poble i com anyorívola aucélla à quina li acaben de malmetré sos cars
i tendres fillets, fugiría d'el mitj del bosc plo-
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Rarnaradès
•

Una Conferencia de
•'...-• Na Carme de Castro

Una dona /el sexe dèbil! es qui s'alça
conita tol ttn mon fictici qae de vell s'enderroca.
Aqueixa dóna, com altre Qtdixot,,va
en peregrinatge per la terra; ell, enmont-*
Hat al seu'tsm$&t defensava amb.}\p
tot ço que espontàniament creia just;
amb saforçft intel·lectual, esdevé campiona
dela^^rit^t,
i demostra ^a^samejtt que
la Raó diu *çtovt*}respetU unïgfQs,mt#$pe>:
de conviccions errònecs.
'
Observadora potent, lleis nrtúrats pfO'
paga. Lleis apreses eu fimmeHs ítitre de
la Natura, amb,ïajudnideï/«£ipr dü Ciència.
Respecte al problema feminista fa pqT
rella amb l'escriptor M. Poal Aragall, anc
que a la fi la Castro es veu una convençuda
'«sufragis'te? il'Àtagallles aguanta a certa
dtstancia.
***
Qui això escriu, no està pas divorciat
de força del que glosd dita senyora.
Autor que té el ((ros defecte de no ésser
convencionalista en el sentit buit del mot,
no pot pas alluuyar de*son crani «/.(no sé
qué! de sttgestié que porta en si tota, doctrina essencialment científica i que's propassa governant el mon amb l'amor.
Autor pot.ésser «,« ilús per a amanyagar la creettç optimista de un resurgir escèptic i romàntic. Ptró autor estd en ç&que
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se sent dir que'ls homes viuen en eterna
oullanga, que'ls viaranys seguits per les
generacions, partint de l'antigna Greda,
son polvos, ja que res de bé han portat a la
humanitat.
JRes han portat les lleis artificials, dintre quin cercle si asfixia lo sd, tot trovant
forma de justificar se les maldats premeditades t abominables.
No hort evitat la propagació de cap
aberració ni crim les Mil penes i cdstics
tant barbres com funestos que la llegislació
Ha imposat.
El mal crida mal. La veu de la sang
reclama sang.
Inaiotentdts els homes iguals; poden
haver-hi malalts, però na malvats; els malalts deuen destinar se a un sanatori, per
afer d'un desgraciat un home útil a la societat; però mai mai tirttsai -fos, per a que
degeneri un equivocat en móntre.
FBBUS.

Pregó a les Doventuts .
Arreu de Catalunya, s'aixeca com a
banda de blancs i purs coloms, una infinitat
de periòdics, fills d'una joventut cívica i
conscient que's revela a encaixonar-se a la
vida rutinària que pretén imposar un estat
fictici i rutinari.
Els pares d'eixos periòdics que surgen
expontàniament dins el fecond camp de la
intel·ligència catalana, van guiats, la majoria de voltes, per un indjagnosticable sentiment patri i social, ço que demostra la potent foi\:a viril de joventut, que'ls fa tendir
vers l'avenç i" perfeccionament del gen re
dit home.
Més eixa joliuà nota, per una inviolable, llei humana del seu per qué, esbc
rrarà la seva voluntat, aimadoia del progrés, de la civilització i de la cultura.
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I aquest mal a que faig referència, es
la funesta manca d'unió quefa com estèrils
els titànics esforços d'un estol o d'una agrupació local, sens la preuada i necessària federació col·lectiva, es condemnada a «ísser
inútil la llur tasca individual. > '
O sinó, doneu una repassada eh eixos
periòdics i veureu que lluiten com a gegantins ciclops en el torneig honorífic de ía veritat i de la justícia, per a poguer alçar ben
aíta sa senyera amb l'inscripció de Llivertat
i Fraternitat; més vostres cors es sentiran
dolorits al ovírar que amb la més simple
analització es prevéu una manca de criteri
'.col·lectiu, un programa que'ls orienti en
mitj del Atlàntic de la vida, envolcallat a la
espesa boira de les passions rastreres i els
fan es de les polítiques de conveniències o
de lluites; son eixes joventuts com naus potents i marineres, ben tripulades, amb una
oficialitat experta; tots son abnegats campions de la brega i tenen fam i sed de victorià; però, apesar de les excel·lents condicions detallades, es trovèn abandonats al
mitj del mar, sens una biújuia que'ls hi
marqui son rumbo; van al atzar venturós o
desgraciat; el destí els hi mostra solzament
ún signe interrogant; faltats de la brújuia
no saben aont fer direcció, cap a.quin lloc
dirigir la proa per arrivar al desitjat port
del renovellament i reconstrucció^ de la humanitat.

1

Veus-aqui ço que ha motivat que jo,
sobreposant-me a més humanes forces, amb
la col·laboració de nombrossísssims adherits,
haguem alçat el crit d'alerta, i hèm organitzat la creuada que ha de treurer d'aquet
letarg a les joventus quines senten ànsies
de tfenovellament i perfecció; federant-les,
per fer aixís la nova agulla imantada, el
nou programa, intèrpret fidel dels nostres^
sentiments i de nostres il·lusions, abnt tots
•ens hi trovém bé, de quin tots ne siguem
autors, per aixís infiltrar-li millor nostra
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sava reconstructora, la virilitat de nostra
sang novella, i penseu, .companys, que si
aixís ho fem, tots els jqves que militen en
partits, moderns, des dels nacionalistes als
federals, des dels regionalistes als socialistes, ens hi trovaríem millor, d<>ncs seria
preuat com a fill nostre, i per consegüent,
faríam una obra duradera, ç> que faria que,
essent com som obrers, sinó poguessin) llegar a les generacions venideres, als nostres
precursors en la vida; un capital en diners,
els hi llegaríem un àtom més de justícia i
emancipació social i un immens caudal de
sanes idees, coses que nduptabiement. ens
ho agrairan molt més.
Joventut: el corn de lluita ja ha sonat;
a redimir-nos, o ara o mai.
• No perdeu temps; poseu-vps amb contacte amb la joventut de LA FALÇ de Malgrat, hi aixís solidarem més ejs fonaments
de nostra dignificació i farem més efiçassos
nostres esforços voluntaris.
,
FRANCESC FQNTRODONA R.

iPenseus'hi!
i
Aquest es el crit i el lema de tot Malgratenc, qui estimila dignitat i sa vila. Se
acosten dies de prova i de lluita en favor
del ben víurer dels ideals que han guanyat
la nostra juventut i els nostres entussiasmes. • . '
La nostra juventut la sacrifiquem amb
goig en favor de la causa Catalana, perquè
sabem que-de ella deftuen el benestar de
nostre poble, i així com ara esmercem nostres esforços congre la temuda burgesia
Centra]ista aleshores donarem, nostres" esforço$, (ja que tindrem la, llivertat colectiVa,principi del pensament socialista) en jçombatfér }a catalana i de. aquí i sols d'aquí poformar el Socialisme Català.
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Abans de donar aquest gegantí pas es
necessari enrobustir nostres pobles, de manera que'ls qui formen nostres autoritats siguin homens que lluitin contre l'hegemonia
de'Castella (primer principi) que amb justícia administrin nostres interessos, que no hi
hagin previlegis; tan home es el trevallador,
cóm l'amo tan català l'un com l'altre, i finalmen que directa o indirectament apoin nostres ideologíss socials.
Totes .les clases socials tenen dret a intervèniï' directament en la formació de nostres ajuntaments, primer pas pera dictaminar i punt d'apoio pera les lluites que tenim
de sostindré contra la parria "d'allende que
viu del feud i contra nostres explotadors d'
arreu.
cPenseu Malgrat enes, que's tracta de
la vida de nostre poble, de figurar entre tots
. els nostres germans Nacionalistes mon'
dials?
.
^Penseu, Agricultors, amb los homes
que vos arruïnaren amb les cullites de les
patates i anlb els disgusto^ que1 àetpaftnéiÀ
'esteu ballant, amb tot çó qui fa imposible
vostre asociaçió.ila explotació que fòii Víctimes al conreuar les terres, i qui fa imposible vostre rebelainént?
^Penseu Obrers, vosaltres qui sosteniu
amb vostres espatlles tot l'actuaí. tingladó
de injustícies socials, la doble explotació de
que sou víctimes; desprès de trevallar' per
en prou feines menjar les hores d'esplai?,vos
explota el burgès Centralista ennemic de
tot lo català, que si tetiiu un xic de criteri
veureu quan difícil es combatrer a la vegade dos ennemics i particularment qui escarneix la llei de protecció a la vaga.
^Penseu mares t notes Mqlgrattnques,
que moltes' voltes ploreu al fill o a l'estimat
que pateix als pedregars del Riff o al reco
de tin euarteï? ipenseu quan senzill seria
allunyà tòtés eixes misèries, defensant èl
Nacionalisme qué no admet quintes.
.....
' ..
N

\
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^Penseu humils i poderosos que tots
som catalans i com tal& hem de-lluitar portant al consistori homes étnicameht Nacionalistes que s'avinguin amb el principi de la
llivertat individual o sinó no serem dignes
dels poblés de Catalunya?

<

En la mort de Na Maria Planas i Gibert
ocorreguda santament lo d ia 6 d'Octubre
d'cngüany. A. C. S.

jLes campanes branden... toquen..: invoquen la pietatl De tots els llocs de tots
los cors, se n'axeica una pregaria, que
amarada amb Itégrimes, acompanya el toc
final... [Na Maria Planas i Gibert nos ha
deixat per sempre,., i Quant tristaesla mort,
en l'edat de primavera... jQuant implacable,
es quant sega despiadadantent, herbes en
flor! i Quant colltors» flocs il»f<nBOstó!©l buit
que deixa el ser volgut, en els cors que'l Volien... jque triga ,a omplenar-se, quant s'es
mort, en mitj de les ilussions, que robleixen
la juventut ardida... iÇada paraula es una
espina per los que queden... espines punyèntes que atreu lo cor sagneijen!... Sols
en níitjj la penumbra del temps que passa,
trobes consol, tot pensant que una vida millor, segueix a premiar tots los sofriments i(
penes que ha sofert qui ha pajtit per sempre...
'iLes campanes branden, toquen... reclamantots los fidels!... I a son toc se mohiíen presurosos, tots los sers qu'estimen a
la morta... i com volguent correspondre a la
bondat immensa i malhauradà del ser volgut que'ns deixa, fins totes ses innumerables amig-ues, com flors que volen- honorar
la flor que's mustiga, s'apresten, tot fent una
grandiosa e.imborrable manifestació de dol,
per acompariyar-la a sa última morada!...
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Era la Maria Planas i Gibert, un d'aquells
sers que's fan aihiar tòtseguit que se coneixen... un cor tot amor, i una ànima tota
nobteça:... lluny, ben lluny d'enbolcallar-se
en mitj les vanetats de l'edat jove portava
una vida roblerta de senzilles i modèstia...
avençant sens parar mai, en el camí que ella
sempre se;ftyrmave!... fins lo timbre de sa
veu, deixava quelcom d'embélès, i afecció
dolça... com alenada d'amor, que'ls cors
agermana!...
iPobre Maria!... i Quant la recordo, la
bella i gentil planxadora de roba blanca,
trescant lleugera, per els carrers de nostra
vila, amb la panera al costat, i amb son pas
decidit, de querubí encisadora! {Quant la
recordo! mes ]ail que son recort, es sols ja
sombra. Quant la Vida ,li somreia, quant
son cor palpitaba, al esclat d'un cor tarabé
jove que l'aimava; is'ha estronxat sa preciosa existencial ivin.ud.os. anys tenia) l'édat en
qüé's sent la vida dolça, molt dolça, tota coberta de flors i colors de rosa; eUa ha partit
i en son lloc sols ha deixat una espesa capa
de dol que'ls cors flajella, i en sos últims
moments, deu"haver pensat amb desespero
ipobreta! que tot ho deixava: els-pares, ger-'
mans i fins la persona, a quina ella tenia dipositades totes ses il·lusions i mes tendres
esperances... doncs la Maria... temps ha n'
era promesa!.
Sos pares han,tingut que veurer-la partir, després de sufrir en mitj d'horribles
martiris quant era una flor, encant i alegria
d'aquella casa, i sa partida els,ha deixat
cruent dolor, que solçament podrà mitigar-,
lo el temps i la resignació cristiana deixant
empro, una ferida é'n sos cors, que sagnaran
mentres ells visquin. Ella ha mort, i del
món sols s'è n'ha endut una palma del martirijua- mal ^erri^hç...i -horripilant, s'aferrà
de'stp1aaada^Élnrlnílon cos, minant son cor i
sa preciosa existència.
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iNo les farem més, no, aquelles pasejades de tarda festívola, en quines nos alegrava amb son caràcter afable í bromeijador
sempre!... jNo'l sentirem tampoc, el dolç
murmuri de son cant* ritmat en tonades belles í |Quant èl recordo l'últim diumenge, en
que va trescar lleugera, sots la posta del sol
d'Agost en mitj la ribera del Arnau i vora
la mar joguinera, ahont contemplàrem les
barques pescadores de Blanes que; mogudes
per-braus mariners, s'allunya venen fora,
molt enfora, semblant talment una corranda
d'aus marines.
Sos ulls s'han dos per sempre, i no podran rantemplar per un mal mes, los pasatjes d'una vida tan precària; són cos reposa
Ja} dé les crueldats dè la Vida, en mitj de
flors i en: la quïettit d'un cementiri... jDes^
cansa en pau volguda amiga! Si là Vida, t'
ha deixat, ho ha fet per no cansar-te ambses penes i fatigues; i en ton repòs t'acompanyaran sempre, sempre els precs i plors
dte tots tos q*ae't volíem...
.
fNo't faltaran flork a ta última morada/
noi cada cor ten formarà wxà i_ totes aplegadies en ei braricatje del dolor de tos pares,
germans i el d'aqnelf ser que amfr carícies,
a ton cor donava vida, et formarem una corona d'eterna rècordança, i ne farem ofrena
en nostres pregaries al Altíssim, perquè en
ton repòs te donga el Cel que t'has guanyat,
essent tan bona i amorosa en vers totes- les
persones de la Terrat
JOSEF COSTA I RIBAS.

Malgrat a 7d'Octubré 1917.

Travéssures infantils
Abdós érem molt petitets
quant anàvem a l'escola;
per a cridarte, feia un xiulet^
i tu me contestaves... iOla!...
Brincavem tot desseguida
més..., jugant sempre pel camí..;
tVritat que sembla mentida?
-^Ja ho pots dir.
Avans del col·legi entrary
me deias silenciosament;
no he estudiat un sol moment
sens remei me faran quedar,
Més,..,, al punt l'havies urdida
* i més d'un cop vares fugir..,
íVritat qíle sembla mentida?
—Ja ho pots dir.
L'antiga torre del castell
era nostre camp escullit..,
[Que rondons hi haviem teixit!....
tí les campanes? a parells. "
Mes aquestes algun dia
no les poguérem pas ptahir.
iVritat que sembla mentida?
—Ja ho pots dir.
Trepavam tots la montanya
com si fóssim vers cabridets,
i a voltes amb molta sanya
apedregavam els bailets.
Més..., un dia d'una brançida,
caigueres greument ferit.
iVrítat que sembla mentida?
—Ja ho pots dir.
Son moltes les íecordançes
de nostre car infantesa,
'
iquí pogués amb llur tendresa *
de nou sqvjntpeirals-hei...
Més. „, de flors ben engelosides
, ne restem avui sens -florir.
iVritat que sembla mentida?
—Ja ho pots dir. w
POLAC,
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Informació de fia I grat

Advertim que si continuen igual, parlarem clar, mi lt mes clar del que molts es
pensen.

Els agricultors
Regna gran alarma entre els agricultors
amb.motiu de les mides adoptades per 1'
Aduana. pMJg després de la dificultat que
existeix per exportar sos productes, veuen
que tindran que donarà-los amb un preu mes
baix que no's creien.
.
,

Informació de Pinçda

La llum del campanar
Des.de fa ..molt. temps,..aWíïStém., faltats
déta llum aerrellotje de liglèsto, que vafdría la pena que'l qüe's cuida de posar-lo o
fei>lòpòsitòínirègsïn$éàirè&]àt\oi puig es
molt la falta que fa.

I
I

Està anunciat pel dia 29 del corrent, en
eixa, la inauguració de la caça de la vila
com també la col·locació de la primera pedra de la biblioteca popular, posada per la
tylancom unitat.
També es posarà una bandera en la casa consistorial, costejada per al «Centre Pinedenc» i brodada per distingides senyoretes.

Cine Tívoli
Aquest. Giné ha passat a càrrec del nostre bon amic En Joan Prat,
Per la proporció que l'esmentat senyor
té respecte les pèl-lícoles, es probable podrem admirar ftlniè de primer ordrer

Una Escola
Ha sigut reoberta l'escola de la societat
«La Barretina Vermella», essent son director, el ben disposat i diligent mestre, En Josep Fuster.

Toc d'alerta!
Recomanem (al-qui deu cuidar-s'en) que
es procuri posar cura a l'incansable sèrie de
interrupcions de corrent amb que'ns està
mareijantla companyia que'ns süministra
el fluido elèctric.
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Informació de la Villa de TOs
A l'hora d'entrar en màquina
ro, ens ha arribat la grata nova qu'ens envia nostre corresponsal especial, dient, que
el Sr. Joaquim Sagnier Vilavechía, Teniente
Coronel del Cuerpo Jürídico Militar, Dipujado a Cortes i Ex-alcalde de Barcelona i
dos o tres-exex-de mes o menos importància, que últimament l'han nomenat General
de Prisiones.
x
Que li probi molt Don Quimet et seu nou
empléu i suposem que desempenyarà amb
bon zel el seu nou encàrrec* com ho ha fet
amb tots els qui,fins avui tta desempenyat.
El Corresponsal.
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Fam!!
Aquesta paraula serà el dogma de l'any
present i tothom permarièix quiet mirant i'
obrar del veí.
..Qwant la prempsa de Madrid ha dedicat
sos" articles djs fondo en el problema de les
subsistències, quelcom veurà. Tots han estat d'acort amb aqueix, assunto, per lo que
ens cal estar desperts per a no trovar-nosla misèria dintre de casa.
No hi ha dupte, es propaga el cataclisme universal; tpts volem menjar perquè la
boca no s'admet de. raons, i es paialisaràn
les indústries tèxtils, perquè no ens voldran
donar cotó, perquè no envien carbó i no
podrem anar, i aixís com aquestes fàbriques
constitueixen un ram de Catalunya, altres
i moltes altres tajnbé pararan i Espanya
comportarà, com sempre, sufrí; i ja'ns
glàrémi

--*'••'•• ' *

' '-' "'-'' ' - '•
***

«Els Estats Units—m'escfiu un amic —
han posat cartells pels carrers, que s'admiren i es veneren, perquè representa el triomf
i Ja victoria*de la nació. El mateix Wilson
els va encarregar a varis artistes de pintu-
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ra...» i no s'han donat compte que'J mon
tolta al revés; encaiv.no hi ha prou .sang
vesada; tots ne volen beure, i Ai, d'aquell
que'n beu!, es sang qu'emborratxa.
Procurem, catalans, per nosaltres; el
verí d'altre nació n'es massa fort, jprogressem!. tenim dintre nostre territori mines de
carbó, terra per a cultivar hi lo mes necessari per a vestir-nos ï grans planuries per a
aixecar-hi edificis per indústria; tenim coneixements experts per a demostrar una
altre vegada, que Catalunya va al costat
dels pobles mes adelantats.
MIQUEL VILA.

Correspondència
FCR, S: Malt bé, es ^iblicarà. — Un
que ho sab: Mestre, si voleu o^ue vos publiquem vostre article, teniu de;firmar-lo taixís
podreu entéi|Írer-yÓS * directament *mfc et
Jutjat, st es que &l|pi;hiutr<#§ alguna cosa
que dir.~í7« trob&dor:. La poesia 410',ens
satisfà.—S. P.' Si senyor, pot enviar-ho.
IMPfeE]\f TA COLLET-VILASSAR DE MAR
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Periòdic Nacionalista
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»•»•••••••••••»+••»•+•»••••••••••••••••••••••••••••••«••••^

SE TROVA DE VENDA
A MALGRAT: Antón Farran, Carrer d^ Carme, 29
A PINEDA: Narcis Coll, Carrer Major
A PALAFOLLS: Josep M.a Gili
A CALELLA: «Papelera Calellense», Carrer Iglesia
A SANT POL: Aleix Nuaiart
A* SANT VICENS DE XLEVANEP.AS: Miguel Planas, Barber
A BLANES: ArtiH-^e&esfta, Carrer de l'AníJya, 5 - ..
.• •
A*BARCELONA: Kiosco d e ' M . Solsona, Plaça de Catalunya (Davant
del Passeig de Gracia).
A GRACIA; Josep Bayerri, Sors, 12, 2 "", l.a.
À GIRONA: «Kiosco de la Prensa», de Juana Marult, Rambla Alvarez

<ï Únic corresponsal liíerari-adminisfrador de. Barcelona: JOAN NOGUERA •
SOLÉ, Monmany, 28, GRACl^f (Barcelona).
••«

ï
>•••••••••••••••

Faltan Corresponsals

Val
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El nostre esforç per a l sosteniment de LA FALÇ,
econòmicament no deixa d'ésser heroic. Ajudeu-nos tots
en la magna obra de catalanització del nostre poble.
Propagueu el nostre periòdic a tot arreu on creieu poder
guanyar un defensor més per a Catalunya. Que cap mai- .'ÏÏ1
gratenc deixi d'ajudar-nos amb ia seva sotscripcíó. Es ;'o"
aquets periòdic ei que ha alcançat major tirada de quants
s'editen i s'han editat a Malgrat i per io tant l'obra que
amb ell podem fer, pot ésser molt profitosa a la nostre

I

' 1J }>

1

Mo és dient-se catalanista com se serveix a" Cata-'
iunya, sinó sabent-se sacrificar per ella. L'estigma d-espanyolista o centralitzador caigui damunt deí maigratenc que no'ns segueixi.

' •!

Preus de soíscripció 25 cís. al mes
i'cl

í'n
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