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Noves i Comentaris
A nostres llegidors
Com ho anuncià «La Veu de Catalunya» i ja deveren trovar a faltar nostres
llegidors, no aparegué el nombre de
GERMANOR corresponent al diumenge
prop-passat, cosa que no es d'estranyar
que succeieixi altres vegades, degut que
amb motiu de l'aument de pagines que
des del nombre passat inaugurarem, ens
reporta doble gasto, que forçosament tindrem d'anar recompensant deixant de
quant en quant de publicar algun número; falta que aixís que la situació econòmica ho permeti la solventarém.
Del nombre passat
Degut a l'apressuradament que tingué de fer-se l'esmentat nombre, aparegué amb moltes equivocacions, com fou
la de la numeració que enlloc d'ésser el
número 68 com corresponia, hi figurava el
69; igualment p;issa en el article «Suprems
arguments» que allà ahont diu «...la
premsa datista...» devia de dir «dretista»,
com també igual ocorregué en els articles
d'En Palmerín i Telurac, el primer en la
paraula «sfïnc» la qual no es altre que
«fènix», i el segon, allà aont tenia de dir
«adequades» es llegia «educades».
Ens creiem dispensats per nostres
llegidors, ja que confiem que no tornaran
a repetir-se semblants errors.
L'orfeó Mataroní
Ja molt avants de l'arribada del mateix hi havia molta espectaciópera noguer
jutjar les bones impresions que d'ell es
tenien.
Després de la salutació que feren a
les autoritats i al poble cantant VHimne
a la Senyera front a la Casa Consistorial,
quedaren patentisades les lloances que de
tan important entitat choral s'han fet. En
el concert donat en el Jívoli, fou unànimament cel-lebrat i aplaudit, puig tingueren de repetir algunes de les cançons que
figuraven en el programa. Suphcats per
la selecta concurrència, cantaren amb
perfecció magistral «Els Segadors» mereixent en el final d'ells merescuts i entusiastes aplausos. L'alcalde Joan Homar,
gratificà tan agradable visita amb 50 ptes.
Desitjaríem que fos un fet l'agraiment
que demostraren tant els orfeonistes, com
son expert director mossèn Josep Molé,
que per l'atenció que s'els tingué prometeren fer nos un altre visita. Aixís sia!
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Bona Cullila
La brema d'aquest any y molt mes
que mitjanera tot ï.'haven-ti. passat amb
algunes vinyedes, la pedregada que caigué en part "d'el terme de Malgrat i pobles
veins.
Aprofitant la madureç del raim tothom s apresura per la cullita lo qu'els vinyaters o pagesos en general, se senten
molt satisfets. Qué no el beurem mes barat aquest any?
Un futur artista
Ja es un fet que nostre ben volgut
amic N'Amadeo Mateu Plà fill d'aquesta
població, en la nova temporada de vodevil
de l'Elena Jordi hi figurarà com un dels
primers actors d'aquest genre. No es de
dubtar que amb sos fets i airer de xistós
farà les delícies dels públics.
Josep, qui pogués ésser en Mateu, éh!
Del segle XIX
De des d'aquest segle usa nostre població com à il·luminació pública la electricitat, que's igual qüe dtr que des del
segle XIX Malgrat queda mes sovint que
.no plou a les fosques.
Felicitació amb justícia
No podem restar de dar la mes cordial fel-licitació a la Junta directiva de la
societat «La Barretina Vermella», per sa
molt lloable administració i comportament per la ma-teixa. L'intenció nostre
era fer-ho ja en altres ocasions quant fixàvem els ulls en el quadro d'avisos al
veurer el gran progrés de la Societat, i
avui que recordem l'últim ball cel-lebrat
' amb orquesta i donat a benefici dels Socis, no tenim mes que felicitar-los i donàrlos-hi les mes expressives mercès, demanant los-hi que siga sens interrupció el
crit amb fets d'avant i sempre avant.
Un altre gos rabiós?
Es tanta la temença que deix,à el verdader gos rabiós, que ara pareix q u e tots
ho tenen de ser-ho. Dies passats un, que
segurament no tenia altre cosa que estar
ajogassat," al veurer unes sabatetes molt
ben etxurades i definedes s'entretingué
passar-hi l'estona, essent per aquest fet
declarat rabiós. Estabornit que fou no se
de quina numera, l'acabà de matar d'un
tir el mateix bon tirador que matà el primer.
Jo, trovar-me al puesto d : En Rossell,
prenia l'alternativa.

