BONA LLEVOR
++ Uns dels xalets alçat en
nostra Dreçana està ja amoblantse, lo--que prova que dintre curt
temps s'hi establiran aquells a qui
va destinat.
«« Les escoles públiques nació
nals han començat ja les vacances
d'istiu, havent sortit per Olot donya Emilia Llorens, professora
pública.
++ Ha passat a Caldes de
Monlbull pera pendre banys, nostre amic don Pau Marti i sa germana donya Margaridefa.
Celebrem treguin profit de la
sua estada en aquell contre balneari.
++ Mossèn Marian Buch es
troba a la Riba de Bianya per a
passar-hi algun dies d'estiueig
++ Hem tingut el gust d'esirenyer la ma de nostres distingits
amics i suscripíors els Rius. Di\
Josep i D. Joaquim Mercader, don
Miquel Armendares i del il·lustrat
publicista D. Josep Burcli pbre.
4+ Avui diumenge la secció
dramàtica del «Foment Cultural*
posarà en escena en el teatre de
aquesta entitat el drama en nn acte

tiíolat «L'Exemple» i després la co— Per avui, diumenge a les
mèdia «El setè no furtaràs». Ade- 11 del matí, esta anonciada la somés la secció de tiples del «Fo- lemne distribució de premis a nels
ment» executaré les pesses musi- alumnes del Collegi. — per a les 9
cals «Els ocells» (Domingo) i «L'a- de la nit. La Secció dramàtica de
vi pela-canyes» (Plantada).
«l'Associació d'antics alumnes del
Col·legi de Sant Josep de Mataró»
volguent donar més relleu an
= PER EL DIA DE S. JAUME == aquesta festa, exponíaneament s'ha
a posar en escena el drama en
Grandiós aconteixement musica! 3ofert
actes «Homar» original de l'EmEl TRIO GERlQ, composí pels
manuel Masriero i Pont i per fi la
notables concertistes en Miquel Oli- divertida pesi?a còmica «Entre cl
va, eminent pianista, en Rafel Se- menescal i el metje» original d'en
rra, aplaudit violinista i director de Joan Manubens i Vidal.
la banda municipal d'Olot, i en
El Corresponsal,
Sants Sagrerc, mestre en el violoncel-lo donaré una
AUDICIO
Lloret de Mar."1
de
MUSICA Dl CAMBRA
El diumenge passat cu l'escola
en el «Foment Cultural Malgratenc» nacional de noies que dirigeix ia
executant notables pesses de músi- digníssima i activa professora doca cléssica dels mestres Haynd, nya Gertrudis Morcl s'hi celebraren
Svendrend, Dambe, Chopin, Kreis- exàmens públic? i solemne repartiler, Arensky i altres.
ció de premis. Desprcs de ies eloEls preus de localitat i hores de qüents paraules, vtnz a\ finalitzar
celebració s'indicaran en els pro- l'acte dirigí a les autoritats que pregrames que oportunament se re- sidien i al nombrós i dislingif públic que omplia el local de gom a
partiran,
gom l'ilustradt? proíesoi-ti, anuncia
que gràcies o la generositat d'algunes persones airnanfs de l'educació
se repartirien cünc matricules d'honor; quatre per a premiar la punel pa del Àngels als nens i nenes tualitat en i'assistència a classe i
que havent cumpleri l'edat de set l'altra per premiar li; bona conducCanet de Mor
anys s'aíartsaben per primera ve- ta obtingueren el premi de puntua!?l d'a 15 del corrent en c! tea- gada a rebre a Jesús Sagramental litat les alumnes Pepila Coll, Cristre del Cine Canetenc, t,e represen- acompanyats cle sos parents, amics tina Morè, Maria Colomer i Josefa
ta l'obra de gran mèrit üferari i nombrosos devots de Maria. La Mas i el de bona conducta Neus Pi.
«Amor que vence al amor» originai capella de música interpreta escu—- Per 2 honorar a la seva Pa del Prevere Antoni Rey i Soto. llifs moteís.
trona les Religioses Carmelites
Fou tant nombrosa la concurrència
— Avui diumenge, a ia tarda, descalses, celebraren el dia de
que 'I local resultà insuficient, te- tindrà lloc en nostre església parro- Nostra Sra. de! Carme solemnes
nint molts que estarse de peu drets quial In conclusió de la solemne funcions religioses. À la missa
i en el carrer. Foís els actors foren novena dedicada a Nostra Sra. de! de Comunió n\>r:crr,!, i a la funció
molt aplaudits, sobre lot en Borres Carme cantant les glòries de tan de la tarda pradica el M, I. Sr. Vii l'actriu A Casals.
excelsa Mare nostre bon nrnic i cari general de la Diósesis Dr. Vila.
— El dia 16 del actual, Ü fes Vicari Mossèn Joan Ribas,
— Durant els pròxims dies 24,
— Brillants resultaren cis exà- 25 i 2ó celebraré aquesta vila la
8 del matí, en l'altar de la Mare de
Deu de! Carme artísticament ador- mens públics celebrats el» dies 11 i seva festa major que promet veunat amb aromàtiques flors, bonics 12 del corrent més per els alumnes "rer's molt concorreguda. Han siencarregats dos espaioses endomasos é il·luminat amb multiíut del Col-legi Iglesias de nostra vila gut
velats i per amenitzar els diferents
dirigit
per
els
Germans
Maristes,
de ciris i bombetes elèctriques, se
demostrant una vegada més l'altura festeigs han signí contractades
celebrà missa de comunió general en que esta l'ensenyança en dit Es l'Unió Artística de Barcelona, la
per el Rvnt. Josep Juanola Pvre. Vi- tablíment docent. A profesors i principal de Arbúcies i una acredicari d'aquesta parròquia, qui des- alumnes nostre mes sincera íeücl· tada cobla del Amptirdú.
prés de fervorosa plafica distribuí tacíé. -•- • *
ïmp. *JJ* Frfítorta! Gerundense*

Bona Llevor. Núm. 28, 21/7/1918. Pàgina 7

