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Una proposta a nostre
fOagnífic Ajuntament

la setmana
L'IDEA TRIUMFADORA

Avui que l'Espanya tota, i fins
paït del Univers, reconeixent que les
doctrines del insubstituible N'Enric
Prat de la Riba, constituieixen l'obra
redemtora de les nacions, no els resta
de posar en manifest, que'l pulcre
autor de «La Nacionalitat Catalana»,
era símbol de la última idealttat essencialment de sava tegenadora. I quant
els extranjers de Cataluuya li dediquen just tribut glorificant sa èxcelsa
i subltm obra, no's mancipeixen l'elo*
gi i els actes que en honor d'ell cellebren la maximilitat de les ciutats i
pobles de la futur Nació Catalana.
Per això en nom de la Redacció,
faig justa demanda a nostre Magnífic Ajuntament, i que pet a que el poble de Malgrat no siga el distingit,
demano creient també entrar a la voluntat undnim dels malicratencs en
general, que per honrar la memòria
del immortal i gran patrici, quedi
grabat amb lletres de marbre son nom •
en el carrer que avui es del Carme. Si
éll es dtgfia fer-ho donarà probes de
patriotisme i admiració per els homens
que com Pi i Margall, Doctor Robert
i Mossèn Jacinto Verdaguer (que ja
estdn sos noms estampats en carrers
de nostre vila), j or en del bell pensar i
encarnació de les aspiracions de Catalunya.
S. B. REGÍ.
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En un dels meus darrers viatjes, entre
les moltes noves que involuntàriament un
sent en mitj de les conversacions que tan
fàcilment solem formar entre'ls viatjers
del tren, sentí una noticia que'm deixà
fondament impresionat, sens sapiguer jo
mateix el per que; consistia aquesta: en
que a n'el front francès, dos exploradors
— un francès i l'altre alemany — durant
unes de les seves excursions se toparen, i
quant s'anaven a llençar a la lluita, se
reconegueren dos antics companys, que
fou causa que'n vers de peleiar-se se confraternissessin; harmonia que fou descoberta per una patrulla d'exploració, i
creguts que's tractava d'una deserció, fou
causa que sens cap contemplació fossin
ametrallats. Un cop reconeguts sos cadàvers, resultaren ser dos alsacians.
Per mes que volia allunyar de ma
pensa aquesta trista noticia, no podia,
iressistiblement la meva fantasia hem portava la visió dels dos cadàvers ensangrentats, fins... que degut al triquiteigdel tren
i la deshora de nit qu'era, hem sentí apoderat de la son...
Veig com en mitj de l'alta herba criada en una abandonada plana, sols cavada
de desordenats i profonts sots, si arrastren
com serps, dos soldats de vestimenta distinta, que sens veurers, ni sembla que's
vulguin deixar-se veurer, van en la mateixa direcció, però contraposadament. Ja
son a pocs metres de distancia i encara
l'un no s'h adonat de l'altre; però sembla
que l'un ja ha sentit remor i l'altre també
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s'atura; deuen ser dos enemics, per que
un i altre preparen ses armes a punt del
atac; de repent els dos s'alsen com impulsats per la mateixa força, empuyen els
seus respectius mausers, que ostenten la
baioneta calada, i quant guiats per una
ràbia folla van a abraonar-se com a fieres
faméliques de sang, un crit ressona dels
dos al mateix moment i amb la mateixa
estupefacció. Aquells dos homes que semblaven dos enemics, dugués fieres, en el
moment que anaven a despedeçar-se, mútuament els hi ha sortit de sa gorja un
crit, un crit de [ [company!! que semblava
eixit de l'ànima.
Els dos han quedat petrificats, semblant dos estàtues que vulguin elegantisar
aquella erma terra, però després d'una
llarga pausa sento que'l que semblava
alemany, diu:. iOh, Màrius!, aont anaves?
— [Oh... Fritz...! i tu? — respon el qu'
es diu Màrius —.
-•Jo, a regonéixer el camp dels adversaris, el vostre.
—Jo igualment Fritz.
Passà un'altre llarga pausa; aquells
dos homes fornits però joves, se uniren
com aquells aimants que després d'una
llarga llunyança es tornen a veurer; en
sos ulls si dibuixa l'angoixa en que estan
presos; crec que de tan que's volen dir,
no es diuen res. A la fi En Màrius rom el
silenci dient:
—Es a dir que defenses els botxes, els
barbres... [Jo no ho sabia!
—Màrius!... Jo tampoc sabia que tu
defensessis els revanxistes. (Pausa) A mes
jo com tu soc alsacià, i crec que per ser-ho
es te de defensar la federal Alemanya, de
l'unitaria França, ja que's la que millor
pot dar nos...
—Calla, calla, Fritz. Tu estàs ensibornat de les proclames dels vons i kaiserines. Tu no sabs que's la França i els seus
aliats les qui defensen la llibertat i les
que volen i vençeràn a la Alemanya violadora de Bèlgica, aquesta Alemanya
barbre de botxes.
—[Pobre Màrius...!
—iPobre Fritz...!
Un!altre pausa mes llarga que totes
toma.a haver-hi, i a la fi n'es interrompuda per Màrius, que diu:
—{Fa temps que no sabs noves de X?
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—Si, molt. il tú?
—[També!
— [Oh...! Al pensar en allà, no se lo
qu'hem passa; crec que a voltes ploro i
altres que... no se jhi estàvem tan be a n'
allà!, en aquell poble aont tot era pau i
armonía, [que hi disfrutàvem! T'en recordes com després del treball de cada dia,
que alegres i coratjosos anàvem a la rondalía dels carrers de nostra vila; que com
trovàbem... a aquella i... l'altre, que be
que festejàvem una estona. [I la festa!
£T'en recordes de la testa?que tan contens
anàvem al ball [i que disfrutàvem!... No
se jo com explicar-ho, però al compararho amb lo que m'ha ocurregut des de
aquells dies que bojament vaig anar a
allistar-me, creu que... no se lo que'm
passa.
—Lo mateix que jo Fritz, igual que
jo... Però digam: ^Sempre tu creus que
un alsacià es un deurer que te de lluitar al
costat—segons ses idees—de la França o
de la Alemanya?
—Sempre no. A voltes penso amb el
nostre centre, amb aquell centre que en
ell tantes voltes jo h: havia maleit la Alemanya que defenso i tú la França que
defenses. En allà no voliem res d'aquestes
nacions... feder...unitàries, alià sols tot ho
volíem per l'Alsacia, sols per l'Alsasia.
—Doncs per que quant ha vingut la
guerra, uns per qui, els altres per allà,
hem preferit a anar a morir per nostres
dominadors, i no volguer lluitar per la
nostre Alsacià.
—Per que una borratxera de apassionaments ens ofusca, i ara patim les seves
conseqüències. Nosaltres mateixos en som
exemple; dos amics, dos alsacians, ens
combatíem i per no morir afusallats ens
combatirém, no veient que demà jo sens
volguer te puc matar a tu, o tu a mi.
[Trista perspectival
—La de tots, que guiats per un fals
patriotisme ens llençàrem a lluitar per
aquestes nacions anomenades llibertadores, i que tenen mes d'una nacionalitat
oprimida; nostre mal fou que, com cridàrem [Visca França o Visca Alemanya!,
teníem de cridar solsament [Visca Alsacià!...
Una descarga serrada ressona encara.
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no havia acabat En Fritz de dar aquest
visca.
No sé el per que altre volta hem trovaba en el tren... Però mes deixondit me
vaig dar conte que havia somniat.
Veig clarament que'n guerra i sens.
guerra, en somni o sens somni, l'única
idea de les idees que veig per tot triunfadora, es la del nacionalisme.
SEBASTIA MONTAL.

ba Sardana
La voluntat e interès despertat en
nostre poble per la tradicional dança catalana, i l'admiració que'ns deixà el conjunt
i grandiositat de la primera que's ballà
en la nit del 15 del corrent, tenim el gust
de publicar a continuació les sentides ratlles d'elogi a la sardana, degut a la ploma
del jamai prou plorat poeta Joan Maragall.
«Diumenge... aquesta tarde, a l'anar
a la font, ja de lluny he sentit la sardana;
una onada de sang i alegria m'ha pujat
el rostre. Qué té aqueixa dança, aqueixa
música, per a tot pit català, que així 1'
immuta? Es quelcom, també, de l'ànima
del paisatje? Feia tant temps que no 1'
havia oïda que m'ha tot penetrat. Dançava el poble a la placeta, davant de la font,
com celebrant-hi un culte.
Tots movien els peus a compàs i la
«rodona» pujava i baixava oscilant en un
sol ritme. Tots es donaven les mans alternant home i dona, però tots units en
una sola rodona i un sol ritme, era verament la dança de tot un poble; però i amb
quina hermosa llibertat! En qualsevol
moment de la dança hi entra qui vol i qui
vol surt, i la rodona, aixamplant-se, estrenyent-se, fa lloc àl qui vé, es tanca
amb el que se'n va: però el ritme no es
pert: es la dança social, la dança de tot
un poble, però d'un poble lliure, la dança
catalana. La tenora es queixa en un cant
popular, i la dança és suau, hi ha en ella
com una tendresa col·lectiva respectant
un dolor, més promte tot el poble reacció-
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na, la veu planyívola es perd en l'estrépit
de tota la cobla i la dança es torna alegra:
els peus piquen fortament a terra; els
passos s'allarguen, tota la rodona salta
amb força eixecant pols quasi tumultuosament; però ni la seva unitat ni el ritme
son perduts. La veu planyívola pot tornar
quan vulga que hi trobarà el séu lloc i
serà consolada.
Feliç el poble que pot dançar amb
sentit la sardana!
Si en aquest moment m'oferissin la
ciutadania més preuada i brillant de la
terra, jo no la voldria.
Diria:—No, que sóc català!».
•f JOAN MARAGALL.

Apéndrer, ensenyant
NAPOLEÓ
(Continuació)
En sa illa homicida, el cautiu deia:
«Si hagués mort en el trono entre l'aureola del meu poder, hauria sigut un problema per a molts; mes avui dia mercès a la
meva desgracia, podré ésser jutjat tal
com soc». Però malgrat a la seva desgracia, el problema ha existit.
Quant els exèrcits no el pogueren
combatrer, el combaté la ploma.
Uns, negant importància a ses victòries; altres no li regoneixen el ge#i militar presentant-lo com un imitador, i la
major part, l'han pintat com un monstre
de egoisme. Això es lo únic que saben
molts dels qui l'han sentit anorçienar.
La seva activitat, no es limita a la direcció de la guerra passant a sanc.i foc 1'
Europa entera per a saciar la seva ambició, com molts pretenen, no. El vencedor
de Marengo no es sols un guerrer; si amb
una ma maneja la espasa, en l'altra hi te
la ploma. Si destrueix exèrcits sab també
conclourer armisticis i firmar tractats, organitzant i administrant a la vegada els
territoris conquerits. Sí destrueix fortaleses sab també fer construir obres de utilitat.
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A qui, sinó a ell, es deuen els ports
de Amberes i Flessingne; les obres hidraúlicas de Bunkerque; el gigantesc port
de Chesburgo; les obres marítimes de
Venècia; els camins dels Pirineus als
Olps; els ponts de Jena, Austerlitz, Lión,
Turin, Ruan; el canal que uneix l'Escalda
amb el Somine; el de Arles, el de Pavia,
el del Rhin; la construcció del pas del
Simplou? A qui, renbelliment i conservació dels palaus de la corona a França,
Holanda, Turin, Roma?
La seva importància, no obstant, no
resideix solsament en haver ho fet construir; sinó en haverho fet construir en
mitj de contínues gn·erres, sens recórrer
a emprèstits, i disminuint-se, al contrari,
la deuda pública.
Mes encara. L'hom que feu córrer
rius de sanc, tenia també un cor humà:
Estaba sitiada Mantua pets francesos,
quan el general austríac veigent-se en la
impossibilitat de defensar-la envià son
ajudant de camp al quartel general de 1'
exèrcit que els sitiaba pera tractar la
rendició. Un oficial francès de grau superior que tapat amb una capa assistia a 1'
entrevista s'adelantà després de la discussió i prenguent una ploma escrigué
les condicions baix les que havia de rendir-se la plassa; cpndicions molt mes honroses de lo que podia esperar el general
sitiat i mentres el missatjé s'admiraba de
trobar-se devant de Bonaparte, aquest li
digué: «Si Wurmser tingués queviures
per a divuit o vint dies i parlés de rendirse no meixeria que se li concedís una ca^
pitulació honrosa; però respecto l'edad la
valentia i les desgracies del mariscal.
Aquestes condicions seran les mateixes
encara que tardi quinze dias, un mes, dos
mesos».
Quan el vell Wurmser tingué la mortificació d'entregar la seva espasa al front
de 20.000 homs, Bonaparte manifestà una
atenció mes noble i delicada evitant trobarse pressent en aquell acte.
Però en lloc se mostrà mes gran Napoleó que a Porolam i aquella fou sens
dupta la pàgina mes bella de la seva vida política.
Un jorn se sapigué que Hatz feld a
qui l'Emperador havia encomanat el gobern Civil de Berlín comunicava al rei de
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Prusia els moviments de les tropes franceses hi havia de ésser jutjat per una comissió militar que sens dupte l'hauria
condemnat a mort quan la sevamuller tirant-se als peus de l'Emperadó li digué
que el seu marit era ignocent i víctima
de l'odi dels francesos.
Allavors ell li ensenya unes cartes i
la primcessa de Hatz fefd reconeguem la
lletra del seu marit, va desmaiar-se.
Commogut Napoleó, va dir-li: «Agafeu,
senyora, aquestes cartes i crameü-les;destruint aqueix document no podré condemnar al vostre marit».
Algú preguntarà tal volta. I el duc
de Enghien?
En el testament de TMapoleó se lleigeixen les següents paraules: «Vaig manar
pendrer i processar al duc de Enghien,per
ésser necessari a la seguretat, interès i
honor del poble francès. El compte de
Artois, segons pròpia confessió, tenia
assalariats a París, seixanta assesins. Si
tornés a trobar-me en iguals condicions,
faria lo mateig.»
Els homs han jutjat a Napoleó, amb
un rigor excessiu; però la Naturalesa conservarà com una joya sagrada, el monument que feu sortir de l'Occia pera tomba
de un héroe. I el nom de Santa Elena,
corrent de segle en segle, proclamarà 1'
etern oprobi dels qui «convertiren l'aire,
en instrument de assesinat.»
PALMERÍN.1

La educació E instrucció dels infants
Tots els apòstols de les idees mes
avensades han predicat constanment la
necessitat imprescindible que hi ha en
cuidar.de dar la educació e instrucció necessària als infants, si es que's vol que la
humanitat avensi vers cap al seu verdader
millorament, i jo crec que sí, que veritablement lo que més sagrat tindria de ser,
fora l'ensenyança dels infants, tan abandonada encara avui dia,. apesar de les
institucions i lleis*que la protegeixen.
Mirem aquí Espanya mateix i vettrem
el quadro mes dolorós i funestfssim que
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poguém potser veurer en cap mes pais;
per que si es sensible i deplorable que un
pais tingui abandonada 1 ensenyança per
no poguer el seu Estat mantenir-la, es
cosa passable a devant de la seva impotència; però si això no es, o sigui que 1'
Estat tingui sobrats medis per que en cap
poble per insignificant que sigui tingui la
seva deguda escola, i en manquen en la
major part de poblacions, algunes per que
no hi han les suficientes per el nombre d'
habitants de la població i altres no n'hi ha
cap; allavors aquest govern contrau una
gravíssima falta que'l te de fer odiable
forçosament per tot aimador de l'instrucció i de la cultura.
Però del abandono en que's troba 1'
ensenyança en Espanya no es tota la culpa del govern, per que encara que es deixi incomplida la llei que obliga l'ensenyança i estiguin mancats molts pobles
de les escoles corresponies, no tenim de
amagar el poc esperit que generalment
te l'espanyol al estudi, que fa la gran paradoixa, que mentres els aficionats a les
curses de braus tenen nombrosíssimes i
costoses plasses exprofesses per la seva
festa, i els catòlics grandiosissimes esglésies i monumentals catedrals per fer els
actes religiosos que per modèstia hi guanyarien que's fessin en humils capelles
i els discípuls de Deu habiten ell magestuosos conv-ents, els iiifants, els homes de
demà no tenen res mes com a plaça, església i convent aoht fer culte a l'ensenyança que un redüit i poc ventilat local
que com sarcasme s'en nomena escola.
Espanya es él pais qüe'ls governs
acostumen a no fer res, però el poble segueix al govern. Sembla que l'ideal del
espanyol sigui la d'aquell suhjecte que's
creia que totes les seves coses e\s hi,farien els altres, i això no te de ésser; convé
que acabi aquesta vergonya, de pares
explotadors ò miserables,.que per el seu
benaplaci o per força treuen avans d'hora
els seus fills de l'escola per fer-los entrar
al trevall—i d'altres que sens passar per
l'escolà ja van al trevall—igualment que
es te de tenir en compte que no tot ho ensenya el mestre, ja que la educació se sol
apéndrer's solsament amb els consells i
exemples dels pares.
OCTAWI.
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Literàries
Memorables recorts
(d'una orfe matern)

Fecont recordança la d'una orfaneta,
de noble cor i sentiment foll;
exterioritzada pensant amb sa mareta,
de dol ni te la vida a doll.
—Recalcant amb mi tot son efebliment,
deia ab veu brunyida* com marbre;
—Sembla tal ment qu'oviro en el pensament
el groriyx atiub braços de la mare.
Sí: de ma trista tendi'tira infantesa,
n'es molt breu lo que'n puc asumir,
recordo: jfilleta del cor, ma puresa!
què'm deia ella fen-ma dormir.
Em petonejaba amb besos dolls d'ardor,
de eariclas me «resallftba,
dieu-me: dorm àngel del cel, ;sublim amor!
dormin-ne joella trevallaba.
Amorosida, fidel i coratjada;
despertant jo amb plor, ja venia,
me daba un bes'ifortà abfàçada,
i fent ma-maneta ma distraía. •
Fatal jorn vingué, la mort la va sostraure;
amb l'ignocencia que jo en tenia,
m'era irïcomprèns que'n faltàn la meva
[mare,
no tindria brújula per ma guia.
L'aimat pare ja voldria aeonsolar-me,
pro Porfendat matern m'assola;
ja pot fér-iue ffestes per ha ^distraure-me,
sens l'amor de mare res m'aconsola.
Sòlida es ma pensa per l'anyorança,
que'in invadeix l'anima de dolor;
al pensar que's per un etern la Hunyança,
del ser per mi*raes volgut del cor.
Quina vida ara, n'es per mi una treva;
tot es pena, lugubreis i tristor,
fxltan-me el mimo de la mareta ttieva
petons i abraços. jOnànt» amargor!
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—Suprimeix per l'infelicitat,
i amb la mirada negada.
un fort i sanglotejat plor n'esclatat;
pereixen-se amb La Desolada.

Lo joi clot de tasgaltetas,
i llavis de rosa pura,
brotan-ne fou parau-letas,
,;el domini qui'l detura?

Y extasian-se amb sa feblura
i amb fort llant; [sentiment greu!
exclama altre volta amb fligidura,
—i mare del cor! quina falta amb fen.

Amb la caballera ondada
i ton bust de perfeeeió;
ets sens regateix secundada,
sobirana d'atmiració.

—Traspasada per el foll abatiment,
s'ajonolla fen-ne una prega;
a la Verje i a Deu fa l'oferiment,
que l'alentin per lo que l'obréga.

Ta singular estatura
i ta timideç constant;
no mancipeix t'esbaltura,
avans comula ton encant.

I sempre va plorant l'orfe desconortan-se,
l'escabrositat de sa vida,
replerta de cadenas per la seperan-se,
que senti de la mare que no oblida

Et considero com la flor
que en mes de Maig madura;
que simbolitza son color,
gentil-lesa i soltura

Tenir mare n'es el mes ferm puntal sal[vàdor;
i esen-to l'orfaneta u comprenia,
lo destí li va tronchà, [traïdor!
i ara faitan-li ne sen gelosia.

Flor humana identificada,
de cualitat vasalladora;
joliu de puresa, modelada,
l'esclat d'un bes amb tu, serà honra.

Quin goix i alegria mes sumador,
n'es per un Sil tenir-ne mare;
es l'únic mes identificat tressor,
que'n el mon, molt deu d'estimarse.
S. B., REGÍ.

Malgrat XXIIMX-MCMXVII.
***

Elogi i atrhiració
A i'ídeal joyeneta C. O.

Ets imatje de la natura;
de' Cleopatra penyora,
per l'exqufsita hermosura
i no menys encisadora.
La finor de ton bell cutis;
dels ulls el domini i vivor
semblant talment qui juguis,
fan de tu bellesa i candor.
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jïïlalgratencs!
Si sou verdaders catalans, de
sentiments democràtics, no deixareu de suscribir-vos a GERMANOR, que's l'únic periòdic
que dessinteressadament defensa
vostres interessos i les idees de
sava regeneradora i democràtiques, com son el Nacionalisme i
Federalisme, que sempre havem
predicat i predicarem sens cap
desmai, apesar de la rigurosa
censura militar, tot esperant que
a nostre moral esforç vindrà el
vostre, el de econòmicament
ajudar-nos.
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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.
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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.
IMPREMTA C O L L E T — V I L A S S A R D E M A R

