BONA LLEVOR

misela barcelonina. Sia !a enhora- per tot arreu cada any l'entussiasme per a la celebració d'aquesta
bona.
diada, que no hi ha dubte que quan
++ Publicacions rebudes. —
el poble la senti fondament ha de
«Catalana» revista setmanal numeésser de positius i inmillorables rero 10, amb text variat de distingits
sultats.
autors. «La Novel·la Nova» numero 57 continguem la sujestiva i ben
De Societat
escrita noveleta titolada La DamiPer a el distingit jove d'aquesta
sela Santa del feconde i pulcre escriptor Raimond Casellas, f «Qua- D. Pere Badfa ha sigut demanada
la virtuosa i agraciada senyoreta
derns d'Estudi núm. 2.
Maria del Roser Garriga i Roca de
+« Les enramades del Corpus a vila de Lloret de Mar. L'enhora
venen celebrantse aquest any en bona a ambdós joves i a llurs resalguns carrers a la faisó dels anys pectius famílies.
passats, això es amb tires i ban4 t També s'ha efectuat el proderes de paper de color, rames
metatge
de la piadosa i simpàtica
verdoses i l'indispensable piano de
manubri pels concorreguts balls de senyoreta Dolors Pla d'aquesta
nit. Ollers, Riera i el den Blanch vila amb el jove D.Grabriel Canals.
Nostra felicitació.
han comensal, en resten torces
encara per celebrar.
^
S'anuncia igualment per
++ Dimars entre una i dues de
la tarda passa molt (rec de ferra un
convoi de 2b vapors nofant-si entre ells alguns creuers. Anaven
sembla alliberats de carrega i en
direcció cap a Barcelona. Tingueren molts admiradors.

4h Se trova gaire bé del tol
restablert de la greu malaltia que
ha sofert durant alguns dies nostre
volgodíssim amic i subscriptor D.
Joan de Garriga. No cal dir quan
ho celebrem, tot fent vots perque
ben aviat siga del tot complert son
restablí mertt.

* Necrologia
Causa gran impresió en aquesvila el dimars passat ía trista nova
de la sobtada mort de nostre compatrici doir Ramon Cimf ocorreguda en Guayaquil (Ecuador) A.C.S.
A la seva esposa i fills donem nostre més sentit condol.

COMA

Lloret de Mar

Prometatge.- Ha sigut demanuóà la ma de la gentil i virtuosa se++ En virtud del manament nyoreta na Rosa Garriga Roca pel
del Comitè oficial Cotoner de Bar- jove fabricant de Malgrat en Pere
celona, com a conseqüència de la Badia, cunyat del nostre bon amic
disposició del Comissari general i susciïptor en Joan Soliguer d'
d'Abasíeixements, fonamentada en aquesta. Als futurs esposos i resel R. D. del 50 del mes passat s ha pectives famílies le nostra mes sincomentçat a practicar el paro for- cera i coral enhorabona.
sós de tres dies en la fabrica de
—Estadística —El moviment de
filats.
població durant e! mes passat ha
++ Estan fent se preparatius sigut el següent: Naixements: 5.
Defuncions amb expressió de les
per-a celebrar amb gran lluiment la
Festa de la Bona P emsa el dia de enfermetats que les han ocasionaSant Pere. A més del ofici solemne des: 3; uremia, 2; broncoso neumoamb orquesta i sermó que dirà nia, 1; angina de pit, 1; endocardinostre estimat compatrici mossèn tis, 1; bronquitis fímica, 1; emboli
Sebaslia Regí, missioner apostòlic, cerebral, t; total 8.
tindrà lloc en e\ Fomenr C tritura!
— Incendi. — El dissapíe passat
una vetllada de propaganda perio- entre la t i les 2 de la tarda va
dística en la que hi pendràn part produir-se un gran incendi en uns
diferents eloqüents oradors. Creix boscos d' aquest terme municipal
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aquesta setmana e1 prometatge d'
una gentil senyoreta de família
aristocràtica barcelonina amb un
distingit jove d'aquesta.

situats al indret del Hoc conegut
per Coll-estret; a causa de la torta
ventada prengué tot seguint el foc
gran increment siguent quantioses
"les pèrdues materials; ai Hoc del
succés hi acudiren !a Guardia civil,
el somatént i molts veins que després ds moltes hores de trevall lo
graren exiinguir 1' incendi.
Funciona religioses. --• Durant
les misses del diumenge passat se
repartiren uns luxosos programes
pulcrament editats, anunciadors del
solemne triduu al Sagrat Cor de
Jesús, que per disposició de la difunta D.'1 Cristina Gelats i Dtirall
se celebrarà en la parroquial els
dies 14, 15 i 16 del corrent mes.
Els sermons han sigut confiats
a'I.Rvnt. P, Josep Soler i Garde,
Sch. P., Rector de les Escoles Pies
de Mataró i Predicador de S. M,, i
la part musical a la capella de musica de la parròquia, que dirigeix
Mn, Josep Mundet.
Imp. *La Editorial Germndtnw*

