BONA LLEVOR

En la comarca de Vich, entre
la clase d'Agricultura, existeix gran
entusiasme per a el cultiu de la
Ortiga, quina fibra se considera
avui de gran utilitat com a suslilufiva del cotó. En aquesta comarca
iambé s'han fet ja elguns ensaits i
s'han enviat ja dos vagons d'aquesía planta a Girona destinada a íei
En l'alia mcnlanya ha despertat
gran interès, concebjnt-se la esperanci) de poder dedicar-hi grans
íerrenos incultivabies, si se confirmen les impressions favorables
quc's tenen de ies seves condicions
industrials
*&> La creació de Biblioteques
aneu de nostra íerra, es una de les
obres mes hermoses que ha vingut
a realitzar la Mancomunitat de Catalunya.
Aquehki setmana amb joia Vich
t»a posat Sa primera pedra a ia seva,
de !a qual podran gaudir les classes
més humils i també la gent de saber. Alegrem-nos d'aquest fet, que'i
cobejem fortament per casa nosira,
i que voldríem comunicar c-lor^a
Ics autoritats i <ïk-cor da tot e!> poble per lograr que fos a Malgrat
unft realitat.
<iají fèeals -Ordres. — Es pro-

francesos els barcos espanyols per
no accedir a efectuar un viatge de
carrega de piriía de coure, cap a
ports aliats.
^ justd petició.—Eis senyors
mesíres de Catalunya y Balears,
han formula! elevant de S>. M, el
Rey, la petició de que's concedeixi

un títol nobiliari al doctor Carulla,
pels seus desvela en favor de 1 ensenyança.
qpr Per ïagricultura.— El Govern està disposat a concedir un
crèdit per a l'esplotació intensiva
dels fosfats cíe Logrossan (Extremadura).

Piibïïcciíivnï. rebudes. -«Lectura Popular» núm. 272, amb xisíosos i iialuraiiisteH monolecs dels
germans Coroír.iuas i Prats. Propis per a e>ser r^ciítils en vcíilades
públiques.
Revista «Orfeó GrdCtenc-> corresponent a juüoi, expltcaní í"origen de ía música.
«Catalana» número 15 rubiert
de text interesicMiíssim de diferents
autors.
«La Novel-lfl Nova>> núm. 62
portant per text una memòria d'En
Cíiuler í'folóda «La Policia per
dins»
Llegim C.3 c-Germanof". Després d'aiguns enys de no aclitòr,
toma a funcionar la Socicíat de
Paletes composta de 24 associat:»,
constituïa! la seva Junta: Jaume
Martr,-pwafident; Salvador Bunyol,
secretari; fosep Estabancfl, íresorer; Pons, vocals.
** Diumenge l'Associasió de
Filles d; Maria celebra fa seva
funció ífícnsuàl, havent dit ta platica de comunió, mossèn Gal·les

nyor rector Mn. Pere Figueras,
ofici cantat perel chor de Filles de
Maria, en sa capella, com en totes
les Carmelitanes, es guanyava el
jubileu.
*+ En el teatre «Foment Cultural» tingué lloc diumenge passat,
amb extraordinària concurrència
qu'omplenava el local, la representació del drama, «Fraticida» i La
Força de l'ignocencia i el divertit
. íuguet còmic «Sistema Munyon»
per la Secció dramàtica de <d,a
Pau Social»,de Calella.
El públic aplaudí una vegada
niés ía brillant graci! execució que
sapigueren imprimir a tots els actes, fent-se amb jusíicie mereixedors de les lloances que se'ls hi
aíribuexen.
*<» La fira de Sani Teoval que
tots els anys se celebra en aquesía, es vegé molt poc concorreguda, sens dubte degut al fort calor
qu'eneixa època se experimenta, i
a la gran ocupació que per motiu
de la sembra tenen els terrasans
de la localitat \ pobles comarcants.
+4> Don Joan Serra i üasfé.
L'ex-arcalde d'aquesta s'es vist
agraciat amb el titol de Comendador de la Reòl i distingida Ordre
de Isabel la Catòlica, per sa Magesíat don Alfons.
«* Es arribada fins a nostra
Redacció una queixa formulada per
un malgralec, llamentant Pincumpíimeni de la llei del descanç Dominical, en aquesta vila. Al anònim comunicant desd'aquestes columnes Si diem, que participem de
la seva pena, que una campanya
Pro Descanç ens fora grata, i
qu'ens tindran a son costat aquells
que amb legalitat l'empreng-nin.

hü-Jx donar noticia del moviment
d-c burcos mercants.
fg&. La Comissaria d'Abastos
prohibeix l'exportació de la patata.
+« Ha siyfut nomenett vicari de
^gr Linea d'aeriplans MadridBdrc^'.ona-Palma. — Una compa- Calella nostre amic mossèn Àngel
nyia iecentment constituïda en Ma- Domènech qui bo era de Calonge.
Nosttd fíiés sincera enhoradrid y Barcelona ha presentat una
bona.
instància al Govern demanant-se li
*^ Mdn estat enire nosalües
concedeixi establir una linea d'aeripki.ns per a fer e! servei de corres- per alguns dies els bon& amics i
pondència de Madrid a Barcelona. suscripíoïs Rvts, Josep i Joaquim
La companyia soliciía del Govern Mercader, i Miquel Armendares.
auíoriizació pera la venda d'un se4^ Diinars passat ies Germageï! especial per a ia conducció de nes Carmelites de la Caritat celecorrespondÜicia.
braren en sa Capella d'una mane^y fi/s naviers.- S'han reunit ra solemnia! les cultes de sa PatroeÍ8 naviers del Mediterrani per a na, Nostra Senyora del Carme,
tractar de la prohibició del Govern Hi hagué missa de comunió genef aacé.T> d: que surtin dels poit Í ral amb pídíica que digué cl se-
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