GERMANOR
Ets freda com neu d'hivern

si ell no topa el just medi

amb alenada d'infeni ,

de salvar-se del greu mal.

damisel'la envírinada
que mai l'amor t'ha dit rès,
com una estàtua encantada
feta de marbre, rès més.. ..

Per això veus que el jovent
passa de Uarc bo i lluent,
i estàtica de nit i dia
tu quedes per vestir sants

Tens bellesa, com la mar,

com cap altre quedaria

com ella sense estimar,

que no fos un mort, de tants.

i jai! del que amb tu s'enredi
se el dragarà el temporal
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NOVES I COMENTARIS

LA VAGA
Impresió

ocorregut durant la darrera setmana. Nosaltres que durant el paro tota nostra acció ha
sigut predicar pau, guiar a tots per camins

de justa i noble reconciliació, trevallar per
Malgrat es un poble pacífic i no hi ha una prompte solució, no podem tampoc
rès que no vulgui arreglar-ho a les en bones; deixar de fer constar nostra més enèrgica
per això apesar de tot i de fer ja un mes protesta—i amb la nostre hi està la del
que dura la vaga dels obrers del ram de poble—contra lo ocorregut en la darrera
fusta, continua siguent l'actitut dels vaguis- sef màfia...
tes tant pacífica com ferma, tdnt correcte

Els fets. Després de tres setmanes d'estar

com seria. E$ en và i serà en và que se'ls

tancada, dilluns s'obrí la fàbrica Masuet

vulgui desviar d'aquest camí d'òrdre que

que igual que la Drasana i Càn Garriga, hi

duu a la victòria, per mes qué's faci i que's

assistiren uns quants esquirols custodiats

digui, ja que en elt hi tenen la raò i l'apoi
•de tota l'opinió hòriradíí de fa póbTatïó':
Mes això no Vol dir qffe s'oblidi lo que ha
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per la guardià civil.
El dilluns i dimecres' se registraren dos
fets què excitaren bastant el ànims.

