CIUTADANIA
poble n'es prou i massa d'enfonsat

per

culpa de no haver anal anys enrera a
aquesta obra que esperem suara serà un
fet.
De no fer-se, que ningú digui que es

El xalet «Margaridó»
d'En Bartomeu Bosch
Jo en se d'un xalet de teules rojes

qre el poble no ho vol, ja que arreu hom

i gràcil mirador de cara al mar;

sent que hom es decidit partidari d'aques-

les brises de lot vent com folles gojes,

ta millora, i d'una manera moll particular

no's cansen nit i dia de besar.

l'immensa classe agrícola que lot hi reconeixent el sacrifici que tindrà de fer, hi
està del tot disposada, compenetrada de la
gran millora que des de tots els punts de
vista signiíica la pavimentació dels carrers.
De no tirar-se endavant doncs no serà
per manca d'ambient.

El sol l'amanyaga amb llurs carícies
des d'el moment que surt, fins que se pon;
la lluna el sombreja de clarícies
i li canta la mar un dolç non-non.
Dins blanca rajola cl nom apunta,
simpàtic, català «Margaridó»;

Si l'Ajuntument esta decidil a fer l'obra,

en mobles i parets per tot despunta,

mans a la feina i no perdre temps, doncs

el gust modern, i'l gust de 1 anligó.

mentre s'escorren els dies que la llei mana

Artístic fanalet, vibrant estrella

tenir els plans exposats ui públic, ja po-

ha robat del mantell celest i blau,

driem fer altra feina complimentant els

per enjoiarla la faç de Verge Bell·i

articles 347 i 357 del vigent Estatut Muni-

qu'en dur l'ànima al Cel, tan es complau.

cipal, cridant l'Assamblea de Contribuents
i anomenant aquesta la junta de Delegats
i donar a la llum el concurs a la subasta, i
començar s'és dit sense deixar passar més
temps.

'Vianant quan de ml per allí passis
la bombeta elèctrica contemplant,
caldrà be qu'un salud reverent facis
u la Madona del plafó brillant.
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