Pàgina 6

EL NOU SENTIR

cosa no seria tant vergonyosa,
però existint tants troços sense
elles, ll assumpte es ja mes indigne, doncs cap dir: Poques i
Dolentes.
A favor de l'aspecte de la població, necessitem una perfecta
i prompta urbanització, sobretot
prompia perquè el tardar, casi
sempre acava en 1' oblit, i vastant oblit s' ha demostrat fins
ara.
Mentrestant, llegidors amables, tingueu paciència i procureu transitar com pugueu pels
carrers de Malgrat.
ZITO.

Impresíons ds viatjo
—o—

El diumenge prop-passat i a
primeres hores del dematí, es notava pels carrers de nostra vila un
moviment extraordinari, degut a
que la Secció Excursionista del
Col·legi Delatreille, sortia en viatje
d1 excursió per a visitar 1' Exposició del Moble.
Alia em dirigeixo, segur de passar el dia extraordinàriament divertit amb tan distingida i amable
companyia.

>

Ja som a 1' estació; ja posseïm
el corresponent bitllet; sols {alta
que 1 tren arri vi. Un, «ja es aquí»
dit pels impacients excursionistes
em fa girar els ulls, fins allavors,
clavats fixament a una bellesa extraordinària de dona allí present;
però volguent pendrer part amb
1' alegria dels demés, em giro i
efectivament, ja '1 veig i 1' admiro
al mateix temps, plé tot éll d' una
rara magestat.
No l ns hi podem acondiciona a
nostre gust perquè està de gom a
gom; fent-se per aital motiu l'anada un xic pesada, però no ho demostrem, degut a que es major la
alegria que bull en nostres cors
que I1 incomoditat.
Arrivats que fórem a la ciutat
gran, feren els excursionistes sa
primera visita a l'església de Santa
Maria per a oir missa. Acabat dit
acte, es dirigiren vers 1' Exposició. Allí encamino també mos passos, desitjós d1 admirar lo gran, lo
bell, lo encisador. I efectivament,
no fem mes que entrar i nostres
ulls s'ofosquen al ovirar tanta grandesa i bon gust allí col·leccionats.
No sabem per on i de quina
J
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