BONA LLEVOR
rant-se per possar-hi l'Himne» de la
Congregació Mariana de Malgrat,
que pu%icavem en el nombre anterior. Esperem que tan distingit
senyor regressi de la seva forada
feta a Tarragona, per a felicitar-lo
personalment, després de fer-ho
coralment, ja des d'ara des de
aquestes columnes.
«+ S'es fet avinent per pregó
públic, qu'es concedeix un nou
plas de 8 dies per a pagar sense
recàrreg el tres trimestres vençuts
de consums, qual plas finirà el 27
del corrent.
+4 La setmana present ens
ofereix una ratxa de festes majors
comarcanas. Jovent d'un i altre sexe
podreu molt be divertir vos.
Tordera, Palafolls i Pineda us
conviden amb balls i alraccions
que segons referències seran lluides i per tots els gustos. San Genis rumbejarà aquest any un cofoi
envelat.
++ Ha regresat de sa excursió
estiuenca i força millorat de salut
nostre bon amic mossèn Marian
Burch, Pbre. organista.
+* Dimars la societat «Casino
Malgratenc» es reuní en Junta General, prenguent l'acord de nomenar una Comissió dotada d'amples
facultats per a demanar comptes i
explicacions de sa conducta a la
Junta Directora, cual reunió sembla
que resultà forsa moguda i borrascosa.

Publicacions rebudes. — Lec- altres al ilustre diputat a Corts per
lura popular continguenf una deta- Barcelona senyor Batlle qui va
llada descripció de Barcelona Ve- hostatjar-se en la senyorial casa de
lla, essent-ne autor l'erudit engi- son parent i amic nostre don Emili
nyer industrial Gayetà Cornet i Ragull.
*+ Altra volta la Comunitat de
Mas.
Catalana portant text de varis P.P. Maristes residents en aquesta
autors i el parlament del Dr. Antoni passa per la fonda pena de perdre
Alcover al Jocs Florals de Valen- a un de sos respectables membres
en la persona del qui fon el Revecià.
La Novel-la Nova número 67, rent P. Agustí lchis i Cadillac nasfen avinentes les Normes ortogrà- cut el 9 de març de 1842 a Monfiques de l'institut d'Estudis Cata- teil (Avesfron França. Al acte de
lans, acupant-se de la Accentuació son enterrament hi assistí un nomgràfica. «Lectura Popular» nume- brós seguici d'amics de la Comuro 278 amb poesies humorístiques nitat proba palesa del bon efecte i
d'en Vicens Andrés conreuador del múltiples amistats qu'en aquesta
compten. Al fer avinent tan trista
genre festiu.
*« Ha transcorregut nostra nova, supliquem a nostres llegidors
festa major petita, en mig d'un ca- una pregaria pel finat, boi translor asfixiant i d'una nombrosa con- metent a tota la Comunitat el sincer
correncia de forasters desitjosos condol d'aquesta Redacció.
++ Diumenge passat es veride participar de ses festes i de respirar els frescals aires de la riallera ficà una cursa de natació de resisplatja malgratenca. Tant en el dia tència entre Arenys i Calella. El
a
de l'Assumpta com en el de Sant distingit sportman Santiago M.
Ruc, l'orquestra de Cassà de la Arnau fent aquest recorregut aproSelva tocà en els oficis divins, i ximat de 11 kilómetres 225 metres,
per la nií en el entoldat aixecat a sortint a les 9 d'Arenys i arribant a
la platja, a més de les sardanes en Calella abans de les 12. Per la
la plaça i de les serenades, a la tarda a les 4 donà una conferencia
pública en el Saló d'Actes del CasGassa Consistorial.
sino
Calellenc disertant sobre el
En el Foment Cultural, la prestema
Pro
Sport, essent patrocinatigiosa secció dramàtica de «La
Pau Social» de Calella, posà en dors d'aquesta festa de netació,
escena l'escaient drama d'en Josep el «Centre Social Arenyenc» «SkaCiurana i Maijó «Fe Pàtria i Amor» ting-Ring» de Calella, i Casino CaLA CANÇÓ DE LA PUNTAIRE CAque un distingit públic aculli amb lellenc.
TALANA ES TROVA EN VENDA AL
*+ A les nombroses families
molts aplaudiments, extensius a
PREU DE CINC CÈNTIMS EN LA REDACsos aixerits joves execuíants per lo vingudes an aquesta sanitosa i
CIÓ D'AQUEST PERIÒDIC CARRER DEL
riallera vila per estiuejar i mentabe que desenrotllaren llurs respec
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tius papers. També en el teatre des en números anteriors, devem
Tívoli la companyia còmic dramà- anyadir-hi la del distingit amic i
++ Nostra dressana presenta
tica R. Massot exibí «Flor de un suscriptor don Lluis Prat. Desitjé- en l'actualitat l'aspecte d'un verdadia» de Campoamor,«El Flechazo» mels-hi sigui agradosa a toies elles, der campament al fer els preparadels germans Quintero, «Lluny dels la seva estada entre nosaltres.
tius per a donar una gran acció.
ulls aprop del cor» de M. Urgell i
Peons per aquí, mestres fusters
*+ Don Josep Benaiges, orga«Gent d'ara» d'en Josep Coca.
i
manyans
per allà, gran acopis de
nista primer de la Capella Reial de
Les atraccions de «Tirs de co- Madrid, caríssim amic nostre donan, fusta pedra i sorra, i una activitat
loms, caballets voltants, i tendes proves de la seva activitat en mig per tot, precursora de grans aconde churros, enrodoniren la festa del estiueig ha posat en música a teixements. Continua essent la sua
que resultà sinó excesivament llui- més de les poesíes«La PuntaireCa- visita el passeig predilecte de nosda, forsa animada i com havem dit talana»L'arribada de les aurenetes» fra colònia estiuenta. Llàstima que
concorreguda, dant-nos ocasió de originals de mossèn Fèlix Parade- la pols i la blanura del terreny el fatenir entre nosaltres a caríssims da, la del pulcre poeta J. Ausellé cin desagradable i molest.
++ Diumenge amb diferents
amics i distingits personatges entre titolada: Cançó de Maig, i prepa-
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