GERMANOR

NOVES I COMENTARIS
PICOTEJADES
Alguns dies avans que se celebrés, arrivà a tes meves mans un programa del
<Ball Florit* que tant brillantment se va
celebrar Diumenge en el Cassino; diguent
entre altres coses que'Is premis del aludit ball estaven exposats a I aparador de
la casa Magí.
Tafaner com soc, inmediatament vaig
guiar els meus passos cap a veurer els
premis del«Florit», cregut que hi trobaria artístics i rics regals, quan no fou poca la meva estupefacció al no veurer en
V esca parat signada altra cosa que un
caixó de panses i pots de llet condensada.
Tot era perquè encare no se havien exposat els premis, cosa que no me privà
de dir-me; i quins regals senyors/...
El xirinolesc <Papitu* ha reproduït un
paràgraf de les <Gloses d'amor*, al que
parodiant Dafnis, direm:
<Rissible suara viduo de dolor esdevingut, enfront la sabantació de la delicades
del < Papiiu» amb Dafnisr.
<>Eh, que no ho enteneu? Doncs jo en
prou feines, qual sevulga ho entén lo que
inventen ets del InstituU
Verdaderament el nostre dignissim Batlle es molt atent amb la poesia; fem una
queixa amb vers i amb una forma que s'hi
semblava i plaf, al cap de pocs dies,
tPherba flairosa* del <passeig suntuós*
es arrencada, deixant el passeig més net
que la font pintada de nou de la mateixa
i poissada via.
Molt bé senyor Alcalde, creguim que si
anés amb candidatura i cl que escriu això
tingués vot, sens dubte què'l votaria per
.protector de la poesia.
RISSIBLE.
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Foot-Ball.—Diumenge, en d camp del
cF. C. Català», lluità aquest amb el «F. C
Català Calelleno, resultant, després d'una
empenyadíssima lluita en que se vegé lo
molt que van guanyar el nostre equip, a 1
goal per 1.
s
En Palmerín.—Aquest volgut company i
interessant col·laborador de «Germanor»,de
no haver-li ocorregut cap contratemps ja
està en camí de Bruselas, la capital de la
heroica Bèlgica.
No cal dir que desitjèm a tant estimat
amic un feliç viatge del mateix modo qu'esperèm d'ell rebren alguna impresió per les
columnes de «Germanor>.
* Les patates.—Com els altres anys, no es
fàcil que aquest esplet pagui els gastos que
s'hi ha tingut, degut al desgovern que patim i que tants ens en ressentim.
El ball Florit.—Diumenge tingué lloc amb
la més complerta animació, la celebració de
aquest tant anunciat ball.
Amenitzats per l'orquestra «La Selvatana» nostre «gente bien< ballà un selecte
nombre de idems esperant la florida, millor
dit les toies, que foren ;cinc les que se presentaren, totes delicadament confeccionades i d'un bon gust tan igual que'! jurat no
sapiguent classificaries sorteija l'enumeració en que les seves posseidores anirien a
recollir els premis que escolliren.
! en aquí, si descomptem uns quants
balls més que se ballaren amb molta catxassa, podem dir la festa finita.
• OWt.—L'antepassat Divendres deixà de
existir en aquesta vils, el que'n Vida fou un
estimat i exemplar mestre Én Comas Turró
que durant anys i mes anys se desvetllà per

