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TOM. I

Periodístiques
—Amb gran satisfacció hem llegit a
nostre confrare «La Veu de Ribas» una
«Introducció» prologadora d'unes cròniques setmanals, que segons el mateix,
estan a càrrec de nostre volgut campany
de redacció En Sebastià Montal.
Li desitjem un feliç açert amb la seva
nova tasca.
—La antepassada setmana feu l'aniversari de la mort, en aquesta vila, del
gran periodista i polític En Teodoro Baró.
La llet s'apuja

Si no hagués sigut la desidencia reinant entre els vaquers, aquets havien
proposat l'aument de la llet de vint cèntims el litro. Carai, que s'han pensat que
en tenim desitj per pagar la llet a seixanta
cèntims?
Respecte l'assunto recullírem d'una
conversació de tafaneres el següent diàlec:
—Que no ho sabs? fins la llet ens apujen.
—Diuen que ho tenen de fer si volem
que'ns serveixin be.
—Doncs digues que tindrem de creurer allò de que la multiplicaven amb
aigua o lo que volen, resultant per el cos
mes perjudicial que saludable.
Figurat que entre vaquers i cabrers
son catorze, i per poguer donar curs a
una consumació que quasi arriba ésser
com la de vi, no hi ha dupte que te d'ésser
aixís.
Demanem...
Demanem per a qui siga sorç deurer,
que s'interessi per l'arreglo de les dos
aixetes de les fons del passeig i del carrer
de Sant Pere; la primera si no es te una
precaució indispensable, a cap hora es
queda sens aigua, i la segona es tan lo
que vessa qu'aquest any si criaran bolets.
Necrologia
Ens plany el comunicar les sentides
morts ocorregudes durant la quinzena
passada, entre altres, la del quefe de la
Estació del ferrocarril N'Eduard Vilart
Bort; Na Teresa Forest Cuní, i la ex-superiora de les Germanes Carmeles, Baltasar Ballescà Ferrater; mostra de les generals simpaties de que eren objecte ne
son les moltes manifestacions de condol
que reberen i reben llurs respectives families e interessats en les quals hi unim
la nostra.
E. P. D.
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Els resultats d'un ball
El ball organitzat per el burgès o gerent de «la fàbrica del aigua» a benefici
dels treballadors de la mateixa, resultà
en extrem animat, pareixent talment com
si es ballés apretats com les arengades en
un barril. El producte extret dels no fabricants fou de 86 pessetes; molts propòsits i cavilacions s'han fet respecte a la
distribució de les mateixes no quedant
amb res concret. L'intenció de la comissió
nombrada per l'esmentat ball, era de
roba a alguns de la quitxalla que treballen a la aludida fàbrica, que prou falta
els fa, pro de moment resulta que'ls diners ja no estan en son poder, no obstant
creien veurer's realitzat son propòsit.
La Redacció de GERMANOR don la
mes sincera felicitació als iniciadors de
tant purs sentiments humanitaris, desitjant qu'aquesta lliçó l'aprengui algun cor
de bronze.

VI
Silenciosament entro en la Redacció, trovanthi sols en ella el company
Octavi junt amb una hermosa damisela. La meva aparició no es vista i
la aprofito — encar que mal fet siga
— per abrigar-me de les seves mirades, per lliurement sentir la discussió
tan animada de tan formosa i amable
parella.
El pensar de molts, al Veurer com
Jo — el glosador — tan solitària companyia, sens dubte haurien jutjat que
es tractava d'una cita amorosa, psro
prompte al oir sa conversació hauria
quedat defallit son pensament. Son
parlar no era d'amor, ells no els importava la diferencia de sexe, discurríen sobres ses idees, i eren tan grans
aqueixes, que sobrepujava a la sublimitat delt amor que podien sentir i
gosar aquells dos cors tendres aont
sa idealitat triomfa.
Oh, bell ideal, que per ta significació vençes al mes fons apassionament del ser humà.
XALÀ.
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