EL NOU SENTIE

manera començar, tan gran es nostra admiració. Ens fem possehidors
d' una yuia i que ;>cr mitjà d' ella,
podem fer-nos càrrec de lo que 's
1' Exposició, encara que no a nos-^
tre gust, degut al poc temps que
disposàvem i a l ' animació extraordinària de personal.
Qui mès, qui menys, ja haurà
llegit o admirat aital obra; per xò
no crec convenient posar-ho en
aquestes columnes i que tampoc
sabria fer-ho com requereix tan
escullida grandesa»
Son les cinc de la tarda; hora en
que molt a pesar nostre, tenim de
despedir-nos de tan valuat tresor,
per a refer el camí vers nostre punt
de sortida. Tots ens sentim amb
veritables desitjós d'arrivar-hi per a
explicar a nostres persones mes estimades, lo molt que havíem, vist i
disfrutat.
Acabaré, donant la mes plausible enhorabona a les mestres senyoretes Torrell, que tan acertadament sapigueren portar a cap una
tan compromesa excursió; menys
no s l esperava d' elles.
FIBLÓ.

AVÍS:

Per mellor aclariment al repart d' aquest nombre, se passarà a cobrar el rebut dels dos
nombres perteneixents a 1' Octubre, quedant com a subscriptors difinitius tots aquells que
paguin i no es donguin de baixa.
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Poen?es

Que ets bell
Que ets bell, poble mariner,
quan te veig les cases blanques,
als afores, baixes tanques,
i al bell mitg un llarg carrer!
Se t' ovira un campanar,
cases velles, cases bones,
que per dins tresquen les dones
en un férvid alenar.
Pels voltants, tot es verdor,
tens les fonts amb aigua fresca,
on ll aucella alegra hi tresca
cor-ferida per ll amor.

. El mar
Quan se 'n va alegre el pescador, amb xica barca volandera
buscant un lloc per la pesquera,
juga amb la barca amb dalior.
I sempre et mira rialler
cantant-te amb joia cançons belles
i et diu dolçament com les donzelles:
Que ets bonic poble mariner!

Feinejant
Quan es dia feiner,
Ie9 dones totes juntes,
se veu com fan ses puntes
sortides al carrer.
Treballen el coixí
a sota el cel del dia
i el sol que les espia
el riure es fa florí,
del cant dels boixets viu
es com au que refila
la dolça pau tranquila
que es gosa a ple istiu.
L L U Ï S GARRIGA

