Anv III.

Pineda 13 de gener de 1918.

Núni. 31.

Preus
de sotscripció:
Malgrat
JO ets. el mes.
A fora
1 pta. trimestre
Tots el pagos
ala bastreta.

AVÍS
Degut a nostres gestions per a fer de
nostre quinzenari un setmanari, em retardat la sortida d'aqueix nombre.
Prompte introduirem importants millores.

Al nostre Batlle
La mes alta representació popular de nostra vila de Malgrat resta afortunadament en mans de nostre gran company i digne ciutadà
En Ignaci Viladevall, i enc que
nosaltres coneixem pla bé el seu
programa, inspirat en una administració justa i equitativa, el seu valor i la seva voluntat, tenim el
deurer de dir-li, no al amic sinó al
Batlle, unes paraules.
Que procuri obrar sempre amb
jnsticia, que'l temps ja s'en cuidarà de donar-li la raó.
Que'l poble tot n'espera molt
de la seva gestió, i nosaltres, els
Nacionalistes, força mes que'ls altres. Nosaltres n'esperem un obrar
tan enlairat de mires, tan per sobre baixes passions, que del seu
pas per l'alcadía vólém fer-ne un
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espill de noblesa; no sols per avalorar sa persona, si per major dignitat de nostra causa.
Dit ço sols ens cal afeixir que'l
nostre humil apoi està amb ell si,
com creiem i com deu no abandona son lloc d'honor.
ELS REDACTORS.

-L'AGONÍA DEL CACIC
La veritat s'es feta llum, a al aucell
de rapinya, a n'els primers senyals de
dia, li arriba l'hora d'amagar ses malifetes.
Ell, veu amb basarda com se esfumen les bromes del engany, deixant
lloc a una claror puríssima que no pot
resistir, perquè el llum l'acusa.
Acostumat a les males arts, se sent
avassallat la força de la raó.
Ell, que governaba amb tenebres,
tindrà de cercar-les a ne'ls llocs mes
repugnats, ja que's incompatible amb
la claror del pensament.
Es com l'aucell de rampinya, que
amb ses urpes verinoses, esperaba la
agonia de la Pàtria, quan s'es fet el
tom per bé.
Es el paràsit que'ns ha fet sentir la
pruija del renovellament.
Ses derreres estremituts son de una
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follia xorca que fa llàstima. S'esbatega
Els. senyors Cabuti i Serra i Moret
feren
dos parlaments de tanta alçada
amb braó, perquè se li acaba l'ambent
que,
francament,
no'ls esperàvem, tot
corromput que li donava vida; com a
i tractar-se d'eloquentíssiïns i notables
n'els microbis que pululen per el llot, oradors.
se'ls hi acaba la vida al primer raig de
La vila de Palafolls va respondrer a
aigua cristal·lina.
Tacte, doncs, xics i grans, homes i doCom que no s'aclimatarà a la reali- .nes asistíren al miting. També (amb tot
tat, restarà cadavre, consumint-se amb i fer un dia molt fret i nuvulós) tinguérem el goix de veurer entre el públic
les fermentacions pestilents amb que molts amics de Malgrat, entre ells En
ens amenassaba.
Ignaci Viladevall (avui Batlle popular)
Coneixeulo per qüe ses revifalles el regidor Josep Garriga, en Josep Gi~
seran reminiscències de una vida ma- rons en Tapiola, en Verdaguer i altres
lestruga, que preparaba un sudari per que sentim no recordar.
L'entussiasme que terminats els parla Pàtria.
laments regnava entre el públic fóu
Si vos fa pena ailléu-lo, tingueu-ü prova palesa del gros afecta que'ls
corsipasiò que'ls pobres d'esperit per fills de Palafolls, senten vers la causa
de la terra.
orgull que tinguen no fan pò.
Claurem la resenya felicitant de tot
Pro senyaleu-lo, per empendrer decor a l'ardida joventut d'aquella xamocididament una ruta contraria, i amb el sa vila que lluita per arrencar les últianel de vida nova que rebem, ens tro- mes arrels del caciquisme que avui per
varem retornats de mort a vida, que's avui encar te estada entre ells.
la sensació del home lliure.
SALVADOR ARMENDARES.

Barcelona, 18-XII-1917.

DE LA NOSTRA JOVENTUT
El dia 23 del passat mes tingué lloc
en la veina vila de Palafolls un míting
de propaganda nacionalista portat a cap
per la secció de propaganda de nostra
joventut, en col·laboració de valiosos
joves de dita vila.
Feren us de la paraula per l'ordre
respectiu els senyors següents: Antoni
Bonastre (de Palafolls), en Tresserras
(de la Joventut Nacionalista de Calella)
en Lluis Mateu (de la nostra joventut),
J. M. Gili (de Palafolls), en J. P. de
Garriga (de la nostra secció de propaganda), en Torras (de la Joventut de
Calella), en Isidre Verdaguer i en Francesc Fontrodona (també de nostra joventut) en Àngel Cabuti (segon Batlle
popular de Calella), i finalment parlà el
Mestre, en Serra i Moret.
Tots els oradors foren llargament
aplaudits, per lo acertats qu'estigueren
en llurs parlaments.
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DIADA DE LA LLENGUA
: : : CATALANA

: : :

Organitzada per la Secció de Teatre de
nostra joventut i sots la direcció del company Bayarri, va tenir lloc en la entitat de
«La Barretina Vermella» una vetllada literari musical en honor a nost'ra parla.
La festa estava anunciada per a les 9 del
vespre i molt abans de dita hora la Sala
d'Actes on tingué lloc la Vetllada, ja estava plena d'espectadors. Presidí la festa el
Ajuntament en corporació, quin fou degudament invitat, (en nom de la Joventut) per
el nostre company en Fontrodona (Sebastià) en un brillant Ofici que deia així:
«Magnífic Ajuntament
La veu d'un estol de joves s'es alçada i
m'han signat per a fer avinent al Magnífic
Ajuntament açó que'm cap l'alt honor de
estampar al peu d'eixes paraules.
Quan de les ciutats i viles que magestuoses s'aixequen en les crestes de les muntanyes, a P ensemns les que plaentment
jàuen en les quietuts de les valls, s'esfúmen cel amunt les alenades d'unes festes
per a enaltir i glorificar el nostre idioma
nacional; també quiscunes veus de nostra
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aimada vila aplegaren llurs modestes notes
a! vibrant Himne de «Nostra parla».
La Joventut Nacionalista, en constitució,
en quin nom parlo, es per tan enlairats fins
que, amb el degut respecte, prega a tan
Magnífic Ajuntament tinga a bé honorar
Tacte, i àdhuc valorar l'esforç patriòtic de
quins el portaran humilment a terme.
Açó serà si entre els concorrents s'hi
compta l'honrosa assistència de la més alta
Corporació Popular de nostra vila.
Dita vetllada tindrà lloc en la entitat «La
Barretina Vermella», a les 9 hores del vespre, de la diada dels Sts. Reis, d'enguany.
Deu vos guard per la major grandesa de
nostre poble.—Malgrat, 5 Gener de l'any

1918.— Magnífic Ajuntament Constitucional de Malgrat').

Obrí la vetllada en Francesc Arigas, qui
en un bell parlament glosa ^importància
que per la causa de Catalunya tenen aitals
manifestacions.
A continuació parla en Fontrodona (Francesc) versant sobre 1' importància de la
llengua catalana, recordant l'origen de semblants festes, i fent historia del decaiment
de nostra parla i del renaixement que últimament li ha donat tan corprenedor esplendor.
En precisos conceptes i formoses imatges, desenrotlla un brillant discurs.
Llegeixen poesies dels més senyalats
poetes els joves Isidre Verdaguer, Josep
Costa i Ribas, Lluís Mateu, Virens Bayarri, Saivador Bunyol i Salvador Robert.
També en recitaren els alumnes de l'Escola que amb tan zel dirigeix l'intel·ligent
mestre i volgut company en Josep Fuster.
Foren els nens Carles Garriga, Ramon
Freixes, Castella, i altres.
El jove Joan Pau Garriga cantà magistralment formoses cançons del seu repertori i en Josep Barsaló va cantar d'un modo
insuperable la popular cançó «Voreta la
mar». Ambdós foren acompanyants a piano
per l'excel·lent mestre Sr. Xiques.
Interpretaren el patriòtic diàlec «Jordi
Erin», desempenyat per en Vayarri i en
Verdaguer, quins foren aplaudidíssims per
el acert en sos papers.
Per fi de festa es posà en escena la xistosa comèdia «Sogres a la graella», prenguent-hi part en Vayarri, en Jacinto Aubaiiell, en Verdaguer i en Mateu. Tots
estigueren a l'altura de son comès.
Una volta ja havia caigut el teló, el Batlle popular dirigí la paraula al públic, fent
un brillant discurs d'encoratjament.
Donem les gràcies al poble per haver
respost al nostre crit i molt particularment
a l'Ajuntament.
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Informació de Malgrat
«Barretina Vermella»
La nova Junta Directiva d'aqueixa entitat,ha quedat formada de la següent forma:
President, Josep Sampere; Vice-presi
dent, Joaquim Garriga; Tresorer, Jaume
Butinyà; Contador, Pere Nogué; Secretari:
Josep Massó; ViceSecretari, Fontrodona
(Sebastià); Bibliotecari, Ignaci Viladevall;
Vocals: Josep Tapiola i Vicens Buyarri.

«Casino Malgratense»
En la última reunió per a donar compte
del balanç de l'any i àdhuc el·legir nova
Directiva, foren designats per els següents
càrrecs de President, Vice-president, Caixé. Secretari i Vocals, els senyors Esquena;
Salvador Massens; Josep Cafiadas; Cerdà;
J. P. de Garriga i V.Coll, respectivament.

Defuncions
Han ocorregut les d'en Pere Casajuana,
en Andreu Estiu, en Feliu Bassart, el Pare
Marista Aleix Bermond, en Pere Martí i na
Trinitat Garangau.
A llurs famílies donem nostre més sentit
condol.

De resultes d'una festa
En record d'una vetllada que tenips enrera portà a cap la «Barretina Vermella»
per mitjà de nostra Joventut i a llaor de)
company en Josep Fradera Camós, que resideix a l'Illa de Cuba, la Junta en nom de
la entitat, li fa ofrena de una artística placa
de plata, en quina s'hi llegeix: «Homenat-

ge que la Societat «La Barretina Vermella» dedica al seu il·lustre ex-soci en
Josep Fradera Camós, amb motiu del
seu llibre «Gotes de sang» i per a perpetuar la solemne vetllada a Ell dedicada, a 15-IV'917, -al Saló d'Actes de
la Societat.—Malgrat, 1 de Juliol de
1917.-La Junta.»

No cal dir amb el goig que donem la nova tractant-se d'una palesa prova d'afecte
com se don al company i col·laborador,
amb l'envio de tan honrosa joia i a l'ensemps amb l'atenta lletra que en nom de la
entitat l'hi ha adreçat el president de la
mateixa.

TIP. TATJÉ - Dr. Rotiert, 3 ? - ARENY3 DE MAR
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SETMANARI NACIONALISTA
MALGRAT: 3 0 ets. mes. - A FORA 1 pta. trimestre.
Nombre solt \ O ets.
lots els pagos a la bastreta.

La Falç. 13/1/1918. Pàgina 4

