BONA LLEVOR
partit possible d'aquesta petita
obra escènic*.
En la sarsuela «Las Costureres» brillaren les seves simpàtiques i xamoses veus les Stes. Bon»plata i Angelgràn en els solos i
en el chor les senyoretes Marqués,
Baratta, Andreu, Símeón, Piferrer,
Carnpastol i Puyo.Totes estigueren
acertades en el dessempenyo de
llurs papers, eiguent ovacionades
al final del acte. En aital sarsuela
acompanyà amb el piano la diatingid.* Srta. Ar.toisieta de Garriga.
El Sr. Batlle D. Ignaci Viladevall qui junt amb el Sr. Rector i
altres autoritats locals presidien
l'aete pronuncià breua i elocuentes
paraules ena!tint 1 obra moral i
ennoblidora que porta a cap la
Escola Nocturna, d'obreres, encoratjant a les professores a prosseguir la seva rasca tan bena factora
per ia, vila úv Maigrat. Tancà l'nete nostre digtnsóim .Sr. Rector d on
Pere Figuera-*, donant gràcies a
totes Ics que havíeu contribuït al
esplendor, i èxit do ia festa, eneomiíi amb fogoaea parauiea l'obra
social i cultural de 1<8 Filles do
Maria un l'escola nocturna i les
animal a continuar la santa labor
de l'apostolat eoeia.1. Amb dosorador foren molt aplaudits. Després
ee procedí a la repartició do premis a IÜB obreres educandes, objectes de gran utilitat que reberen les
obreres amb proves de ver agraïment vers les eeves digues professores.

auxiliars de l'escola nocturna pels
copiosos fruits que'ajrecullen de la
seva labor d'apostols.
REPORTEK

Coneixements útils
Procediment fàcil per a reduir
tliure» a quilos

Per a reduir les lliures a quilos
existeix un fàcil i seneill procediment que consisteix en multiplicar
por quatre el número de lliures
qu'ee vol reduir, separant del producte la darrera xifra.
Exemple: Uiuras 895 x 4=358'0
quiloa
Gua,ii las lliuras no contenen un
número exacta de quiloa, la xifra
quVa te de separar del producte
indica bectogramo, i si se li anysdeix doa zero?, indicarà grams.
_ Ex(jmple: 358 x l = 143'2, i
anyadint dos zeros, tindrem que
les tres centes cinquanta vuit lliure)*, son equivalen tes a 143'2OO

a començar la tasca objecte de sa
vinguda, en recerca de mots, habi
tuta i modalitats entre la gent pescadora. Ens dirigirem aidó cap a
la platja, enfront del carrer do Mar,
avui Via Canalejas, aon lea barques trainyeres daven ma als darrers preparatius per a sortir a, la.
pesca.
Les unes tenien ja diatro la
barca les llurs perllongades xarxes.
Les altres arranjaven els pots, recipients, paniall63 i deméa arreus
de gas acetiïó. Un patró de ellea,
pronoaçà amb veu rogullosa aquestes paraules. Apa nois, a sopar que
d'aqui a mitja hora, vararóm.
En vista d'aixó, resolguérem
també nosaltres anar pel repisaolabis. Aquest fou modest i curt, puix
era'l cas do aprofitar el tomps escorcollant peripècies marineres.
Per a millor fruir i peadre part
en elles, acorda el personatge de
referència diafrecar se. Els SCUB pul •
eres i elegants hàbits foren cauviats per un barret de xuflero, unes
calces apedaçades i unes espardenyes que reien per tots costats.
Embolicat dins un mocador de quadros, no oblidà el típic estrop, que
vas formar-li amb una corda d'espart i una petita rodona do suro.

Posats en marxa cap al mar,
com la nit era molt fosca, i aquella
tan callada, no I'ovirarem fina tenir ela peus en ella. En aquell sant
moment, un bot amb llura cops do
rems arrancava fosforecencies d'aUn personatge disfreçat fora quelles endormiscades aigües, mehtres que unes negres sombres eBtidel Carnaval, o lo que pod
Nosaltres desuí» .Kiucsi.es coraven unes cordes. Mon company
1 afició
lumnes felicitem toralmeiit a tots
a'agarrú a una d'elles, tirant com
Et.darier tren procedent de Bar- ela demés, llumbregant i eseoltant
«Is que prenguéreu part activa en
la veillada, a les senyoretes artis- celona arribava a les 8 a Malgrat. tot lo qae deien i lo que feien aquetes quo tan rolleu li donareu i en No cal dir quo venia retras3at. De lles desconegudes sombres humaespecial a lea organitzadores ae- éll, havia Wisat un personatge, nes. Per tres vegades consecutives
nyoretes Antonieta d« Garriga i que per servar l'incognit no diró el tiraren l'artó i en totes olles a la
Maria Kabassa per el gran éxft seu nom ni professió. Sens perdre claror d'un fanal que do reserva
assolit-, i a totes les professores i temps, acarem al negoci, o be sia tenien amagat en un sot fet a 1»
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