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Glosari de la Vida
L'IDEAL
Els infelissos autors d'aquell escandalós
furt de Terrassa que foren condemnats a
mort, tinguel en e, gest, fós o no fós sincer,
de donar uns visques a l'Anarquia
Alllb aquest lIIotiu. ha tornat a parlar·se
de la ja vella paradoxa, de (!u~ els ideals
més purs, siguin lan sovint inv~cat! per a
fer-los servir de cobertora a-les més baixes
passions i als actes més abjectes I s'~a dit,
amb sobrada raó, que els ideals sempre queden molt per damunt d'aquestes regions enllotades on apar sempre tot confós I barrejat.
Es cert això. Però no ho és menys, el
que lots aquest, condem!lats per delictes comuns, que pUJen els graons del patibul donant visques a qualsevol ideal simbolitzador
d'un progrés humà o d'una redempció social,
són una mostra palesa de la greuge tat de
cireunstàncies, que han tingut -prou força
per a imbuïr en uns cervells un concepte
tan equivocat de l'ideal.
Nosaltr~s iJcceptem el que aquesta geni
pogués tenir Ideóls. Segurament ell tenen,
quant els aixequen com una bahdera honorable, en l'hora angustiosdment sèria de pen-
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drer comiat per a l'etern viatge, del que no
en podran donar pas referències.
Però Aquests ideals, són els que h~n pogut (dpir durant la seva vid,! a través de
l'ambient que els ha voltat corn llna boira
esçessa i malsana.
Seria una cosa curiosa i altament allisso·
nadora, el poguer descifrar còm i de quina
manera entenien l'Anarquia, aquesls desditxats de Tarrassa, per exemple. Quina concepció tenien formadlt del mon i de la societat ¡ dels camins a seguir per a IM seva regeneració cap a Ull estat més noble i perfecte.
Probablement que no havien sentit a parlar mai de la bondat congènita dels homes i
de les Inclinacions naturals al bé dels mateixos, pedra fonamental de la teoria anarquista. I encara menys, sapiguer mai, que la
doctrina llibertària és tan antiga com l'hDmanitat havent florit amb una ètica meravellosa
en el pensament d'homes tan correctes i
moderats com en Plató, Lammenais, Bentham ... No; no és probable.
Lo que sí té bastantes probabilitats
d'ésser verossimll és que haguessin conegut
a fons totes les monstruo,itats que avui s'es·
criuen i prediquen com a compendi i sintesi
d'Hquest ideal. que ha devingut, per obra i .
gràcia d'aquests nous apologistes, un veritable tòxic per a les mullituts,flagellades per
mil açots i assedegades de llum i de justi-
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cia. Aquest vinagre que ara Ii'els hi aboca no
calmarà pas certament cap boca encesa,més,
sl que pot ser ben capaç de porlar gent vers
el sacrifici més xorc i més definitivament inúI il.
Ohl Com hem sigut sempre nosaltres tan
enemics de les prèdiques desenfrenades i de
les induccions 8 les violènciesl Com ens ha
fet mal el cor en veurer posar sobre l'ignorància i la llaga viva de les gents humils, el
caustic del deliri! Es que serem uns inadaptats ¿Es què el nostre pobrissim ingeni no
compren les modernes normes per a fer
trionfar ideals?
Potser que no. Malgrat tot, tindrem la
tossuderia de aguantar· nos, tan ferms com
poguem, en mig l'huracà de tragèdia i de dol
qui passa bramulant, doncs no són aquests
els nostres ideals.
Nosaltres estem plenament convençuts,
de lo contraproduent que ha sigut i serà
sempre, l'emprar sistemàticament la violència en la resolució de tots els problemes humans i quant la sentim en plé exercici de lea
seves funcions, ens apar veurer a aquell qui
per a desenredar una madeixa embolicada,
quan ja molts ho havien probat endebades,
es posà a tallar-la en petits bocins, restant
després tant satisfet com si hagués dut a cap
tot una gran obra.
El nostre ideal és d'evotució i de cons·
trucció.
Arreconar prejudicis, sediments que encara conservem d'èpoques passades; senyalar les insanes passions i els mals intents
que ens roseguen i fer quants esforços 1!Stiguin a nostre alcanç per a reduir-los; treballar constantment per a assolir el més alt
nivell inteledual,base inamovible de tot progrés i benestar; donar impuls al mutualisme
i al cooperativisme en tots els ordres econòmics, que a fi de comptes és el sistema que
anirà substituint la tutela despòtica, però
necessària encara de l'Estat actual, i, per
demunt de tot, donar una ampla, una sòlida
instrucció de civilitat, de perseverància i
d'amor al treball qui honra i dignifica, les
generacions que pujen per tal de que al reco·
llir lo poc o molt que un dia els hi deixe-
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rem nosaltres, sàpiguen anar-ho encarrilant
i perfeccionant bo i siguent sempre persones de bé.
!l.questes paraules, avui per avui, potser
tindran la virtut de fer riure a qui pensi molt
diferent de tot això, pero nosaltres som aixla,
sentzills i creients.
A més, tenim l'íntima satisfacció de que
no podrà mai reareçar·se davant nostre cap
paradoxa sinistra.
I encara menys, el que cap ratlla de lo
que escrivim, ni cap oracIó sortida de la
nostra boca, puguin fer delirar un cervell o
convertir un sol home en un handoler sens
esclúpols ,

J.

Ideari
PALAMOSINES
Ara que l'istiu, les aurenetes i ben-aurats
de la sort han passat, fem un comentari de
lo que és el caràcter palamosí en referència
a lo que és propiament séu, i enveja d'altres, en relació a Palamós residència estiuenca.
La població enclavada en un extrem de
la badia del seu nom, de forma mitjallunada, és un conjunt de bellesa, lloada pels extranys, aimants de cercar riques contrades. La Naturalesa, l'ha dotada de tot lo que
la dona més exigenta desitjaria per ésser
formosa, i no obstant els seus fills ni tant
sols es preocupen de vestir-la per a moslrarla amb orgull. Quína població com aquesta
en trobar·se amb condicions d'igualtat no
hauria fet bells propòsits'? Si això no és,
havem de convenir en que el palamosí és un
ingrat que no sab apreciar lo que se l'hi ha
donat, o bé peca d'una modèstia excesiva,
que arriba a fer despreciar lo que és un encantament.
Per a un palamosi, res de lo séu té importància; en el séu esperit, hi cova un indiferentisme anorreador.
El "Cau de la Costa Brava", és un lloc on
s'hi reuneixen quatre maniàtics, pinta-ma-
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nes, i romàntics somnia-truites; com que no
paga la pena, el vuitanta per cent dels veïns
no l'han visitat. "L'Orfeó Ocellada" , no ha
calltat ni cantarà mai bé, i fins es sent una
mena de satisfacció oïr a un foraster rebaixant-lo. La Fosca, té l'importància que un
excèntric ha volgut donar-li , La nostra platja, no hi trobem diferència de les demés ... ,
sorra, aigua, cel. ..
En canvi, gireu els ulls vers les poblacions veïnes, i les veureu satisfetes de lo
que és séu, ben séu perquè Natura els hi ha
donat; i ningú pot rega tejar los-hi.. Orgulloses de Llafranc, Calella, Sant Pol, i demés cales properes.
Què vol dir aqueixa diferència d'opinions, aqueixa antitessis en els caràcters?
Com que tenim el convenciment de que no
són els advenedissos els qui han inculcat
aqueixa anomalia en els sentiments, aqueixa
inconsciència del saber propi, restem tranquils
No és la primera vegada que havem volgut fer sortir sang en les gaites dels fills
d'aquest poble, amb la nostra sinceritat, però no ho havem conseguit. Havem intentat
fer aixecar l'esperit patriòtic palamosí, però
endebades; mai, mai un sol nascut en aquest
encantador poble ha respost, ha intentat secundar-nos,ajudar-nos a aixecar la moral del
séu valer, a sentir orgull pal,amosi, a tenir
ambició palamosina,a que al sortir de casa i
carrer per aquest mons de Déu, ell comptes
de tèmer per parlar de si mateix, canti les
excel'lèncíes del séu poble i sa contrada.
QUIM,

Del Octubre
Som entrats a la tardor. Es el temps malincònic de les fulles seques, dels dies grisos,
de les nits pluioses amb udols de pOllent. ..
és el temps en que hom es recull en el redorç de la tlar.
Les campinyes desertl'S tenen un ellcant
nou: SÓn visions ca p t,i va d artS q u e
conviden al èxtasis. Les plantes maci-
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lents i esgrogueídes, cimbrejell tristament
ses branqu es c_si núes,i en l'ambient hi sura
una olor intensa de fonoll granat evocadora
del record malincònic d'altres tardors llunyanes. El ceps en les vinyes ja bremades, extenen ses lIòrgues tòries pe,blades de pàmpols rojos,taladrats per la vellúrla,que el vent
s'emporta cascabellejant, escampant:los per
camins i carret res, cruixint adolorits sota
les plantes del vianant.
,Oh, dies t, rdorals! Les ànimes estimen
més fondo en aquest temps malaitiç dels
dies grisos ; de les postes pal'lides. L'encongim ent de la Naturalesa fa que nostre esperit senti COI1l mai l'ànsia d'e~til1lar i de sabetse estimat.
Es pla ellt gaudir de la solitut en la tristor de la camp nya Es plaent divagar sota
un cel de plom, trepitxant les fulles mortes, vivint dels records de temps llunyans ...
L'esperit sent amb tota intensitat la cerlesa d'un més enllà d¿ la vida,vida més rica
d'espiritualitat, 011 no hi ha ànimes comdemnades a un aillament absurde, i on encarnen una formosa real tat els ideals que perfumen aquestes ànimes solitàries i enyoradiçes: vida de més llum, de més aire, d horitzons més amples, vida de més vidal
Cauell les fulles a cada buf del vent;
fulles que un temps foren tendres i esmaragdines, besades pel sol, gronxades per les
aures matineres, festejades pels ocells sota
de quina ombra delitosa hi entonaren ses
cançons més belles i sentides ...
THmbé com elles ha de marsir se un jorn
nostre pobre crisàl ida corporal, com les fulles seques, es despendrà d'ella nostre esperit
lIivert; mes,amb la diferència de que aquest,
quedarà amb més vida que mai, i en lloc
d'arrocegar-se pel sòl, muntarà en ales pròpies cal1li de la Pàtria veritable! ...
JORDI
AGÈNCIA DE
TRANSPORTS

JOf\N OLl\7ER í

SRRVEIS DIARIS AST. F~LIU I CALDES DE MALAVELLA
Smeis diaris dinI ra II Illa • Carrulles de lloguer
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Cròniques gironines
El mercat que celebra aquesta ciutat el
dissabte de cada setmana és amb certesa,
el més important de la • província>.
El divendres a la tarda ja comencen a
arribar pollataires, tractants en cavalls i altres comerciants amb la característica brusa
d'un blau llustrós que els hi arriba fins als
peus, i amb la inseparable vara.
Pels carrers corren esporuguits i tron toIlants remats de vedells guardats per uns
homes de cara feréstega que fan uns crfts
estridents i reparteixen garrotades a tort i a
dret entre aquelles pobres bèsties molt més
mansoies i entenimentades que els mateixos
guardians. El vianant que para atenció en
veure'ls passar, no sah de cert qui és més
bèstia, si el qui pega o el qui reh; i una ombra de 111alinconia emboira el séu esperit en
considerar els graus de civilitat i cultura del
nostre aesgraciat poble.
La primera operació que fan els mercaders és: sopar bé, berenar més bé, i fumar
millor; i ja tenim el dissabte a sobre i en un
sant-i-amen els carrers. plens de gent que
com de costum venen de tots els voltants a
fer acte de presència_
Els uns porten sacs, altres cistells, els
més no porten res. Hi ha pares de <quotes>,
mares que duen les nenes a mercat - unes
cares vermelles i rodones que pròpiament
semblen formalges de bola-: qu"si tots en
arribar ja pensen on dinaran.
Els llocs destinats per a la compra i venda, restan intransitables.
En la mercaderia hi ha molta diversitat: tela,mitjes desaparellades,pedres d'encenador,
dalles, forques, eines usades, sabates i gorres etz; xerraires que amb el séu específic
compost de pell de serp i fetges de rata penada ho curen tot. Altres que vènen plats,copes, rellotges, cadenes, estisores, ganivets,
culleres de boix, cacaus i avellanes, formant
entre tots un guirigall que no direm que superi als chors d'en Clavé,però que n'hi dona
de bones. De tant en tant sentireu una reïra, acompanyada d'una forta esquenada que
\
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us fa cruixir els ossos de l'espinada és la
suau i atenta salutació en ús en la pagesia
jove.
La nota clàssica dels dies de mercat és a
l'hora de pendrer cafè, a les Voltes. Sota
aquests arcs tan estimats dels gironins, hi
són en fraternal tertulia un nombre considerable de forasters que no fallen ni un dissabte.
L'aplec el forma Ull personal que està totalment separat dels afers del mercat. N'hi
ha que han vingut a Girona per veurer el
metge, perquè el del poble diu que no fi ha
entés el mal. Alguns han anat a consultar a
un advocat sobre ço que li calia fer, puix el
veí. no respectant ¡'ad\'ertència d'allò que
diu «Lo vehi te dret al sol. . etz. > ha carregat a la paret de la seva propietat. Altres,
8mb un feix d'escriptures sota el braç han
visitat al notari a l'objecte de fer una san¡;ria a la seva propietat.
Entre aquesta gent, més ignorant que de
bona fè, hi pren relleu, el que podriem anomenar home de lletres. Té ulls felins i tufeja
de paper de barba revellit i arnat, de puntes
de cigar i pols d'arxiu. I amb aqueila ironia
fina i astuta tant seva, colpeja l'espatlla d'aquell pagès vestit de senyor que clou la setmana amb el darrer mercat, després d'haver
. passat als d'Olot, Banyoles, Figueres i La
Bisbal, sense que hi hagi anat a fer res,sino
és per a continuar la seva vida mandrosa
i parasitària alimentant, però, un únic pensament: el de creurer que sempre li queda
un recurs que consisteix en carbonar les
pedreres de la seva propietat i fer-se la gran
fortuna, portant al mercat les inexhauribles
existències del veritable carbó de pedre.
PORTHOS

VAQUERIA I
TRANSPORTS

Francisco ROLDÓS

SERVEIS DIARIS A ST. FELIU I FLASSÀ
SerVll1 a Girona, Olot, la Bllbal I pablaclons Int"mllles
TELÈFON 58
.er.er.er PALAMÓS
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A una Angelina

ASSAIGS LITERARIS

ELS TEUS ULLS
Angelina, els teus Idls blaus miren tan
dolçament, que una mirada teva és una moxaina d'infant que fa saltar el cor d'alegria.
Jo estimo els teus ulls, Angelina, perquè
.quan em mire~ em fan sentir ditxós.

EL TEU SOMRIURE
La teva cara rosada i bonica, tan propensa a devenir encesa ~~ saber te esguardada per uns ulls masculins. queda tota iluminada quan somrius; i els teus llavis. rojos
com una magrana en flor, en desplegar-se
mostren als ulls envejosos de qui et mira,
un bellíssim tresor de perles.
La resplendor del tea somriure, omplena
de llu m l'ànima meva.

LA 7EVA VEU
Com els teus ulls, la teva veu acarona.
Es dolça com el cantar d'un ocell als primers alborl del dia. Es música que captiva i
commou.
Quan me parles, hi ha quelcom dintre el
meu cor que tremola.

TOTA TU
Angelina: Déu t'ha donat un no se qué
que fa ser· te als meus ulls senzillament adorable. Hi ha una aura de puresa, de candorosa ingenuitat que irràdia en tota tu. Has
nascut per a ésser claror de Ja meva ànima
boirosa i trista. La meva solilut el teu record
l'endolceix .
Quan jo me mori, tu seràs un estel radiant sobre la terra; jo un esperit que el deixaré amb recansa ...
ARAMIS

~~~~i;:R!

Josep Ramió

SOLDADURA AUTÓOENA • REPARACIONS DE TOTA MENA

TELEFON 88 N" P ALAMOS

Cap - tard
Després d'una tarda esplèndida d'aquest
istiu que mor, el cap'vespre s'atança plé de
pau augusta.
Per les clotades, entre canyars i sapats
tamarius, un reguerot d'aigua clara mormola
mentres es perd enllà.
S'amaga el sól rera l'alta serralada i els
arbres dels cims semblen agegantar-se en
una apoteòsi de llum esplendorosa, alhora
que la vila al lluny, va esfumant-se lleument
en una boira minsa.
Remor d'ales i piuladissa d'ocells qui cerquen ajac en les tupides lIentrisques de les
margenades que voregen els camins, fondos
i soIitàris, torba el silenci que va fent-se pregon i imponent.
De tant en tant arriba somorta la veu
d'un cà, o un arri tordi/la!d'algun camperol
qui retorna a la masia que s'obira en el pià
per entre uns pins, llençant un fil de fum
blanc que s'enlaire en l'espai encalmat.
Les darreres resplandors del cel són esvaides i les coses totes perden els séus contorns discrets, devenint ombres deformes a
mesura que s'atança amb serena magestat la
nit. .
I en el clar-obscur del firmament. amb
pr oU feine~ perceptibles, parpallegen temorenques i humils, mantes estrelles plenes
d'inquietant misteri.
ETZÉTERA

DESENCANT
Formosa com ets ara en mos somnis et veia,
extes8 i ondulants ta cabellera d'or
tos ulls en mi fitaves menrres ta boca reia
mostrant de tes dents blanques el çreciós tresor.
Avui que ja no ets somni sinó veritat formosa,
que no borra ta imatge la claror dI un nou jorn,
trenca amb un «si;, dolcíssim ma vida neguitosa
i fes que tot somrigui i canti al meu entorn!...
Aixf Illateix parlava a ma gentil parella,
ahir mentres ba1lavem al Centre Federal,
i apropant els seus llavis de foc arran ma ore1la,
la bella va respondrern:- No siguis animal!
C.WAl!.ER dlHERBLAY
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POTI-POTI
Dies enrera uns quants jovenets discutien, molt acaloradament sobre ... (cas raris·
sim) literatura i literats espanyols.
-Jo sostinc que a Espanya no hi ha,
fins avui, qui superi a en Valle Inclan - feu
un d'élls.
_. Aquesta és també la meva opinió afegi un segon.
-Fugiu, homes, no sigueu babaus!
-Què vols dir amb això?
-Que mentres hi hagi un [nsúa, un Hoyos Vinent, un Rèpide , un Mata, un ...
- Però , què dius, desgraciat!
- Lo mateix que vosaltres; la meva opinió a lo que s'està discutin.
-Es que tú delires, amic meu!
-O vosaltres!
-Bé. vaja; discutiu tan com volgueu,
que no per això en Valle [nclan deixarà
d'ésser la primer~ figura en el camp de la literatura espanyola - insisti el primer que
havia parlat.
En aquest punt del debat, un de IH colia que no havia badat boca encara, s'acostà
sl que acabava de parlar, i sèrio com una
peça de dos, li preguntà, amb tota la bona
fè d'aquest mon;
-A quin tim juga?
- iQui! -exclamà l'altra extranyadissim
de semblant pregunta.
-Home, en Valle Inclan,respongué senzillament el preguntant.

- i .. ·.·!
Ai futbol, futbol, que en faràs d'est ragos!
Ens trobavem en una confiteria, per cert
molt acreditada, de la nïna vila de Palafru·

De venta en Palamós

fran[iuo ~atorra
I ___________,_ , __
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geli, comprant ,bombons> per una xamosa
llaminera d'aquella localitat que en nosaltres mana i disposa en tot i per tot... i que
per molts anys.
Mentres ens despatxava el dependent-un
xavalot, que malgrat la seva poca edat ens
semblava força escoterit i que tenia la cara
piguellada (per vergonya de la peca cura) i
uns ulls grossos i rodons de mirada clara i
infantívola-entrà, esbatanant la porta i clavant un petac tremendo contra els aparadors amb perill de romprer tots els vidres,
una senyor" d'un volúm enorme, que Déu
ens guard d'una trepitxada, la qual s'acostà
a n'el dependent que ens despatxava i li
preguntà:
-A que Plecio venden usfedes las galIelas?
El xavalot piguellat, es quedà uns moments parat, amb el braç ficat dintre el pot
de crestall que contenia elllami que compravem. Després, mirant alternativament a la
senyora i a nosaltres, respongué bo i rient a
aquesta última:
- Vosté s'ha equivocat , senyora: aquí no
en venem pas de galledes; això ho trobarà a
qualsevol llauneria.
Es vist que en fodas parles cuecen habas ..
L'avant-passat diumenge en el ball de
societat que celebrà el «Centre Federal),
contemplarem llarga estona fondament con tristats,a una xamosa damisel'la color de.m
rro la qual romangué tota la nit asseguda) i
tota sola) en un banc de la sala.
Afegirem que la tal rossa és una- incansable balladora dels balls de tarda.
A què atribuir, doncs, la seva inactivitat
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dançaril? Es que tenia dolor a les cames, o
bé que a la nit els gats són pardos?
Sortia de casa seva un jovenet qui anava
en busca de la nina dels seus amors.
AI tombar la cantonada del carrer de
Mauri Vilar, distretament trepitjà la pota
d'un gosset que lligat amb una cadeneta se·
guia a la seva mestressa. Als grinyols lIastimers de la pobra bestiola, la seva mestressa
s'alarmà i agafant-lo a coll entrà amb éll a la
primera farmàcia que trobà.
Encuriosits, nosaltres, miravem pels vidres de la porta i poguerem veurer al farmacèutic embolicant la pota del gosset ferit
menlre la bona senyora tota enternida li prodigava mil manyagadures.
Fins aqui res, car tothom té dret a la vi·
da. Lo curiós del càs fou que l'endemà demati, ens enlerarem que la duenya del gos
de referència deia a una seva veïna:
- Ai, pobre bèslia; tota la nit no ha parat un sol moment de grinyolar, i jo, veurà,
perquè callés, he lingut d'endurme'l al meu
llit i fer li una tassa d'aigua de farigola ...
Segurament que tant magnànima senyora, tindrà un marit com un xai.
Dilluns passat, a cosa de les deu de la
nit es passejaven tres nenes pel nostre ben
arreglat -encar que amb alguns sots - carrer Major, i una d'élles que per cert era
una rossa d'aquelles .. de upa, va dir a una
de les dugues amigues que l'acompanyaven.
-Escolta Anita, tú que ets tan aficiona ·
d~ a les aventures amoroses (aqui IIosaltres
parem l'orella car aquestes coses ens inte·
ressen sobremanera) vols que t'espliqui un
càs d'amor platònic?
Ai, si la rossa, que per més senyes es
modista, volgués explicar· nos un petit retall
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d'aquests amors per platònics que fossin,no
sab ella ço que ens complauria ...
Seria tan amable, senyoreta?
L'amistat que sostenen els pollos J. Pallí
i la no menys simpàtica nena A. Serra, de
sitjem que sigui més duradera que la de les
nacions del globo .
AI tanta, eh?

A ELLA ...
A la formosa P. C. P.
Sempre que en tu penso
sempre que a tu et miro,
no m'explico nena,
perquè jo suspiro.
Diga'm dona hermosa,
diga'm, alma laca,
diga'm que me qaieres
amb ta propia boca.
Perquè cal que entenguis,
oh, brillant lacero,
que si no m'estimes
jo de pena em maero.
K-K-TuA

Fonda Ibèrica del Padre
PROPIETARIS

LLOBET I ESETR
Habitacions amb W. Closet,
aigua corrent i bany
TELÈFON 4915 A
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Consultori amorós
Una.-Una ... què? Li dic això vista la naturalesa de la seva consulta. Si m'entengués
rai! Donaria per ben empleada la tinta y el
temps esmerçats.
X.-Però, a què venen les seves inquietuts? Què no veu que la cosa és més clara
que una clara-boia! Digui que si, dona, digui que si.
Lulú.- Caratsus!, vostè s'ha errat de
porta. Miri, truqui a la senyalada amb el número 00 del carrer de Molins i demani per la
senyora D. A ella i no a nosaltres corresponen aquesta mena de consultes. De totes
passades celebra riem que, quan sigui hora,
tot anés bè ..
P. P.- No ens queda temps per a contestar degudament a les seves preguntes.Ho
farem en el número vinent. Animar-se, però,
eh?
Ramona. - Doncs miri, podrà dir·li. .. això, per exemple (7 e vas y me dejas, i a mi
que tant se me'n dona. ) La sinceritat abans
que tot, senyoreta.
fa-fa.-Per a dictaminar sobre el séu
mal, senyoreta, no es necessiten pas empenyos, a fè. Vostè, és senzillament de mG/dui.r .
K.- K ... racus, justament ha anat a preguntar-nos ço únic que no podem contestarli.
FATA MORGANA

CUR!OSlT ATS

El periodisme a Xina
Iuan Chi·Kai, president que era de la república de Xina l'any 1915, signà el decret
següent:
,Per a ser periodista, és precís declarar
el nom, edat i lloc del naixement, i acreditar la conducta passada da vant 1\1 respecti\!
comissari de policia, qui, en vista dels datos
aportats i dels antecedents que éll tinga, decidirà si el cand idat està o no en condicions
de ser-ho.
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Ningú podrà aspirar a ser periodista sens
tenir 30 anys d'edat. Aquesta clàusula Jé per
objecte assegurar certa maduresa de judici.
No podrà ésser periodista el qui es trobi
privat dels seus drets civils i polítics; el que
serveixi al exèrcit o la armada, ni el qui si·
ga jutge, funcionari públic o estudiant.
Es prohibeix també l'exercici d'aquesta
professIó a les persones que sufreixin en fermetats nervioses i a ItS que davant de tribunal competent no acreditin capacitat per a
exercir· la .
Queda obligat el periodista a observar
una Iinia de conducta intaxable, i no provocar lli sostenir polèmiques de caràcter personal.
Quan un periodista infringeixi qualsevol
de les susdites restriccions, serà multat amb
arreglo al Reglament que es dicti, i tota la
redacció del periòdic serà solidàriament responsable del mancament comès.>

Secció de Palafrugell
Salut i peles, lectors de EL DRAc:! A. l'inaugurar aquesta secció, volem,com a preàmbul,assabentar vos que de les nostres modes·
tes plomes potser no en brollaran gaires notes
delicades i exquisides que s'emmotllin al caire bell d'aquesta publicació . Confessem que
les vulgaritats que ens envolten també s'ens
han contagiat i per més esforços que fem,
sempre solém trobar arran de terra la nostra
espiritualitat: som com la majoria dels palafrugellencs. Emprò, no obstant, intentarem
sobreposar· nOS a la nostra condició i farem
els nosibles per a ésser una miqueta agrada·
dables No som pas pedants, i pel mateix
creiem trobar benevolència ¿n els nostres
lectors (si n'arribem a tenir), confiant que
sabran dispensar· nos les petites faltes involuntàries que les nostres pobres plomes ens
facin cometre.
Comentarem i informarem als llegidors
de tot lo que valgui la pena;i si alguna coseta que considerem censurable ens ve a tom,
també hi direm la nostra, guardant sempre
el degut respecte a les persones.
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Nostra bOlla voluntat i l'apreci als llegidors de EL DRAC ens inpulsen a fer esforços
superiors a nostres coneixements Que sien
acollits amb indulgència és lo que ens satis·
farà.-C.
UN PINTOR PALAFRUGELLENC.N'Ignasi Gellover. convei nostre, ha exposat a Girona una col·lecció de paisatges
d'aquesta contrada, que han merescut generals elogis de la premsa gironina. Es
agradable consignar aq uestes coses, perquè
demostren· que no tot és dolent a casa nostra. En Genover, pel seu propi esforç, guiat
solament per la seva intuició i per una voluntat de ferro, ha conseguit obrir-se pas. Es
una de les poques excepcions que a Palafrugell volen fer. I éll fa; i més farà encara continuant pel camí emprès.
FUTBOLERIES. - A la febre futbolistica
que, com una passa quasi tothom experimenta, potser no és Pa lafrugell el que ocupa el lloc preferent. La joventut que s'hi
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entusiasma compareix al camp d'esports
quan hi ha partit, però ... aquesta joventut
és poc considerable. N'hi ha una part més
nombrosa que més que els partits de futbol
prefereix les mal nomenades muscleres dels
cines. I aiXÒ quasi fa simpatitzar·nos amb el
futbol, perquè a escollir preferim veurer una
parella que s'extasii amb el joc de came~
dels futbolistes que no pas que élls exercitin
altres jocs de mans i peus a les muscleres.
Ho trobem més decent.
NOTA <DOLÇA>. -Un jove palafrugeIlenc (jove relativament), vol endolcir· nos
l'existència.
-Com?- preguntareu.
Molt senzillament: montant una fàbrica
per a elaborar· hi, a l'engròs, dolços, carametlos confitures, etc.
Es de desitjar que sia aviat la innovació,
car amb fa dolçor dels nous productes, potser veurem moderats els caràcters violents ¡
les boques infernals, perquè creieu que en
els actes i en les paraules la dolçor hi és absenta.
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-Perdó, senyor, però em sembla que
vostra Magestat s'espanta un xic massa
aviat; tinc calor, no ho nego, però no em
cremo.
-Còm!, exclamà l'Emperador, però si
us esteu més que cremant, us derretiu. Mi·
L'Emperador Napoleó l, va convidar un
reu el suc que s'escorre per les vostres boti·
dia al baró X junt amb alguns altres oficials
a una partida de caça. Havien de reunir·se a nes i per sobre l'alfombra.
En efecte, la ditxosa cuixa d'oca es foSaint·Cloud on eSlllorsaríen i seguidament
nia dins la butxaca del riquissim vestit del
començaríell la cacera en un bosc de Meu.
senyor baró, la grassa de la qual regalimadon.
terra.
.
.
El baró, encantat de l'invítació, compa· va per
No us dic r~s de lo molt que es dlvertl·
regué amb una exactitut veritablement miliren els cortisalls amb aquesta aventura.
tar a l'esmorsar de Sain!·Cloud. Era gran
C. AUGÉ.-Trad. per J. P.
menjair~} un xic golafre, i 110 sabia pas que
l'Emperador no estava mai més de cinc mi·
nuts a tall la.
En el momellt en qne el baró X anava a
saborejar una apetitos" cuixa d'oca, NapoEl divendres de la passada setmana en
leó l, aixecant·se de taula donà la senyal de
commemoració de la data històrica del des'
m"rxa. EllJaró, molt contrariat, doncs li re
cava deixar aquell excel'lent tall, mirà al en· cobriment de les Amèriques per el memoratorn, i cregut de que ningú el veia, embolicà ble Cristòfol Colon, en les cases consistoel troç de carn en un paper i se la ficà en rials d'aquesta Vila hi onejà la bandera nauna butxaca del séu magnífic vestit brodat. cional.
Però un ajudant de camp, qne havia vist a·
Ha començat la tardor convidant a la jOquella maniobra, anà a contar-ho a sa Ma.
ventut a fer aquelles pasejades desde les 7 a
gestat. Napoleó, que estava un xic d'humor,
les 9 del vespre per el nostre carrer major
donà les ordes necessàries per a què el golaacabat d'arranjar, el qual ofereix un bonic
fre no quedés mai sol.
aspecte. esssent cada dia molt concorre¡¡ut.
Després d'haver corregut durant un pa·
rell d'hores, arri varen al pabelló de caça, i
El diumenge passat en el saló de ball del
com era a la tardor, s'hi era encès un bon ,Centre R. Federal> s'hi celebrà un lIuit
foc. L'Emperador fou extremadament ama- ball d'obsequi sortejant·se una preciosa
ble amb el baró. L'agafà per l'orella, com toia. Es vegé molt concorregut, ço que deacostumava fer amb els més íntims amics, i mostra la gran afició que hi ha per als balls
el portà davant de la xemaneia, posant·se de començament de temporada.
enfront d'éll de manera que restés '.10 més
També en celebraren el cassino ,El Port>
prop possible del foc. Aleshores, Napoleó i el ,Centre Econòmic> els quals fòren basel retingué amicalment per l'espatlle per pri- tant mancats de concorrència.
var que s'en anés, i li digué mil coses agraDijous d'aquesta setmana va morir en
dables. El baró, que es cremava les pantorrilles, aixecava ara una cama, a.ra l'altre i aquesta vila a la jovenivola edat de 21
es bellugava talment com si estigués sobre anys el jove amic nostre, Venceslao L1adó,
brases. De sobta una flaire de greix fos s'es- el qual vingué de Barcelona amb una forta
campà per l'~abitació. Napoleó es feu enda- malaltia, que després de fer·lo sofrir lIarc
temps ha acabat amb la seva vida. (D, E. P.)
rrera:
Rebi la familia nostre més sentit condol.
-Senyor baró, us esteu cremant, reti·
reu-vos, que féu olor de rostit.

TRADUCCIONS

Una aventura
amb Napoleó /.

Cronica local
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EL DRA..::C,,-_ _
Ens assabentem amb plena satisfacció
que el nostre estimat amic i company en
Xavier Ros Ca labús, ha obert en el carrer
major un establiment de tocineria. Li deslt ·
jem molta sort i pro,peritat en el negoci.
Desde dimecres començaren a regir en
nostra vila els nous preus per a la venda de
tocino, els quals detallem a continuació:
C'lstelles pit a
2'70 r tes. Idlo
Carn magre a.
4'40 >
>
Costelles coll a
4'60 >
>
Llom a
4'60
>
• sense os a
6'50 >
>
Cansalada grassa a
2'80 >
virada a
2'30 >
>
>
Orelles i morro a
2'70
En el mercat d'aquesta setmana no hi ha
hagut tallt rebombori per part de les venedores com en el de la setmana passada; les
pageses ja començen a revenir-se una mica_
Aixf que arri ven, els burots s'incauten dels
ous,resultant d'aquesta manera ,que totes vènen al preu manat per la llei.
El peix, a causa de la petició que feren
els pescadors a la superioritat, ha sigut aumentat de preu.

XARADA
En ma primera veuràs un sanàs; part de la
persona en serà la segona, segona quarta
tercera el nom d'una noia molt formosa i des
d'avui comença a ser-ne total nostre DRAC_
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MUDANSA
El tot de la tota estaba
mirant de ulla to/a la marca
a la tota de una barca
que aleshores arribava.
RADI NUMERIC

Avui i demà en el Saló Teatre Carllle,
s'hi projectarà un escollit prog' ama de pel licoles. Es el segUent.
Quint epissodi de la super-serie Doc/or
Mabuse, el drama en 4 parts Nora, per la
simpàtica Mary Miles Winter i el celebrat
Jach Holt,una cinta còmica en dugues parts i
les acludlilats Gaumoll!.

Rumia que rumiaràs
TARJA
fERRAN ILLE SALSEDO

Combinar degudament aquestes lletres
de manera que es llegeixi el nom d'una sardana d'En Serra.
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jEPIC

Les solucions en el nombre vinent.
Solucions a lo inserit en el nombre anterior: AI logogrif numèric, Marcelino.- A la
conversa, Camil.- A la tarja, Les esposalles de la morla.-A la xarada, Lola Rovira
-AI jeroglific,Pef abundós i I/uny d'aqul és

lo riu Mississipí_
Ha enviat solucions: AI logogrif, a la
conversa i a la xarada, jepic, de Palamós_
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