GARBÍ
De sobte tres estridents tocs de
sirena, un rçfermament en els adéus
i alguns mocadors voleiant, ens
anuncien que el vapor està a punt
de sortir; els molinets grinyolen i
amb esfrépit les cadenes aixequen
les àncores i un soroll com el gronxolar d' un gegantí bressol que no
ens ha de deixar fins a l'arribada a
Palma, ens indica que les màquines
estan ja posant-se en moviment; el
vaixell majestuosament s l allunya
del moll i" la gentada que amb p o sat més d' enveja que de pena en
ell resta, es va fent petita, petita.
El vapor pausadament solca les
aigües tranquiles del port de Barcelona ont els mils fanals fan brillar lluminoses ratlles donant-li
fantàstic aspecte; malgrat la serenor de la nit un llampec ens enlluerna periòdicament amb matemàtica precisió i ben aviat veiem
que es produit per la farola a eclipsis de la montanya de Monjuic; mes
endavant pvirém el llum fulgurant
de la farola de primer ordre tlel
Llobregat i al lluny una forta resplandor i unes llargues fileres de
llumenets cada volta més imperceptibles ens acusen la gran urb barcelonina, me, f e s les estrelles esmalten el firmament i la nostra ànima es sent possaida del, no diré
solemne, però sí cor-prenedor moment, arrullats pel monòton soroll
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de la proa del navili tallant rítmicament les abonansades ones.
(Seguirà)
Ignaci Viladevall Salvador

PRO FERITS
La colònia de Malgrat, inspirada en el santit de caritat, i entusiasmada per 1' obra benèfica que
arreu d' Espanya, s' organitza, té
en progecte la celebració d'un festival al objecte de recullir fondos per
procurar alleugerir la dissort malestruga de qui ofrenant llur sang
•per la Pàtria, caigui ferit, o quedi
mulitat.
En aquet sentit organitza entre
altres números una tómbola, en
quina se rifaran objectes regalats
desinteressadament per persones
altruistes, ànimes plenes de caritat
i amor.
Una Comissió formada per les
senyoretes Ernestina Baró, Maria
Tresa, i Maria Bonaplata, Carmen
Andreu, Mercedes Ragull i Viada,
i Jostfiia Pou, estan recorrent
tots els establiments, en demanda
de quiscun objecte, a fi d' engrosar el nombre ja existent.
Aquesta Comissió, resta altament agraida de 1' atenció que per
arreu se li ha fet objecte, trobant en

