GARBÍ
Sembla vinguda al mon sols per
estimar. Al observar sos esguards
a voltes romàntics diríeu que sa
imaginació divaga, somniant sa
fantasia amb V enamorat galant
que /' arrulli.
Viu en el carrer de Passada.

Recordo que molt petita
un dia anant d' excursió,
al ser dalt d1 una montanya
en el bell cim d' un turó.
Vareig veure una casa
i un castell arruinat,
i al preguntar allò que era
així me van contestar.
Aquestes parets ruïnoses
uns bells porlans han sigut
de valents honrats i nobles
defensors de nostre escut.
Defensant lo que ara hi manca
hi morí mes d1 un valent,
com la Uivertat moria
al morí el Consell de Cent.
Oh! ruines glorioses
qui pogués saber el secret
dels valents que hostetjaren
en aquet cim tant desert.
Va sorpendrem tant 1* historia
que vaig quedarme pensant:
Si aquí vivían els nobles
doncs, avui aon viuran?
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I d1 aquell lloc al marxarne
amb ànsia vaig preguntar
i aquet palau com li deien?
i em diuen, L l Aramprunyà.
Una tlatnisela.

Una distingida senyoreta de la
nostre colònia, unaheroina d'amor
i caritat, ha llençat 1' idea d' organitzar festivals, al objecte de recullir fondos, destinats als nostres
germans que's baten al Marroc.
«GARBÍ» elevant el· aquesta
idea tan noble i elevada, rendeix
tribut d' admiració, a eix àngel,
quina caritat portarà un consol a
penes rebudes, i mitigarà dolors no
f ncare cicatritzats.
Ens honorem en posar-nos a la
complerta disposició d'aital senyoreta, (quin nom, ens ha privat per
el moment donar-lo), i al temps
que la felicitem entusiasticament, li
desitje n que un èxit sorollós, vingui a coronar la seva obra tan bella
com humanitària.
* *
Hem tingut el gust de saludarà
la bella i simpàtica senyoreta na
Juanita Sardà, qui passarà entre
nosaltres tot el mes de Setembre.
Al saludaria, la felicitem sincerament, per ll èxit obtingut en la
festa automovilista organitzada a
Sant Hilari, conseguint el tercer
premi.

