GERMANOR

NOVES I COMENTARIS
vengueren a Casa la Vila ei» un sol moment.
El dimecres i dijous tornàrem a tenir pa
haver arribat 34 sacs de farina, però lo que
és el divendres, dissabte i avui, no sabem
pas com s'arreglarà, puig té d'arribar farina
de Barcelona i aquella ciutat, segons acabem
l lo que és pitjor, sense farina de llegir, tampoc té farina per ella.
No cal dir com està el poble i el disgust
per pastar-ne. — La Casa de
la Vila convertida en fleca i que entre uns i altres regna, però nosaltres
' '•'' ^Ajuntament en un farinaire tenim de regoneixre que en això la culpa
ai'engrós. '
més petita és de1 tes autoritats i forners que's
desvetlíen per tots costats i no logren trobar
Malgrat, com la majoria de pobles d'aques- l'abast de farina que necessitem.
tk costa, ínclus1 Badalona, se proveïen de
A última hora ens enterem que a Girona,
quasi tota la farina que necessitaven, de Gi- des deaon s'ens enviava la farina, tamb'é
rona, per varies raons econòmtques i de estan mancats d'aquell article. Segons nostransport; aixís és cjue tjúarr vingué l'ordre tres informacions, dita ciutat es comprometia
de" no deixar passar absolutament res que a proveir de farina a n'aquesta població SJ
atanyés a les subsistències d'una provincià a fos permesa Teiportacló entre províncies.
l'altra, quedà del to\ compromès l'abasteixement de farina en aquest litoral.
Vista la gravetat del conflicte, immediatament s'anà a l'intervenció per parfrdels Ajun- Aquest nombre de GERMAtamentr i amb avinensa dels forners en la
compra i abasteixemeni de la farina, més NOR ha sigut sotmès a la
, com aquestaienia de venir, de Barcelona i a
prèvia censura militar.
Barcelona anava tan escassa com aquí, començaren les justes expedicions a reduir-se
començant de mancar ja en molts llocs, i per
evitar-ho es posà un 25 per cent de farina
EL TEMPS. — Estival, bo pera fer vida
ó*e Wat de rtíòro; qüé al principi fèiar un pa de verartejant, puix;és nostra vila una deies
digerible, perora l'últim1 fòts els gustos tenia milltirs per l'estada d'una forta colònia de
menys el'de'pa, que cada v^ada escasseja- veranejants, si ademés dels molts atractius
va més.
'.
' ".'.''";'•' ; '
naturals hi afegiseim festivals i donguessim
Aixís fou que en la nit del diumenge per- facilitats per una bona estada entre nosaltres.
què no's pastà i la del dilluns que no's pastà
perquè no hi havia farina, que vingué el d^
LES ELECCIONS DElToiA í.± Com a
marts i no tinguérem ni un pa per a repartir- protesta de l'estat excepcional en que's cenos com a bons germans, fins que l'Alcalde, lebraren, de les candidatures que's presenarreglont-se com pogué, arribà a conquerir taren i de la forma que's dugueren a terme,
certa quantitat de pans que cap al tard es GERMANOR no digué ni una paraula de la
UN GREU CONELICTE

Malgrat sense pa.,.
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