BONA LLEVOR
tici fundat en l'altar major de l'es
glesia parroquial de Lloret de mur,
baix í'advoeació de la Mare de Deu
de Loreto el prof?sor del seminari
del Collell Reverend Salvador Fu-

l!à, qual càrrec de beiefici portarà uoatra. amic mossea Josep
Orri, Rebin amb-doa nostra coral
felicitació.

t a cançó de la Puntaire catalana es troba en venda al preu
de cinc cèntims en !a Redac üó
de dit Periòdic catrer del Carme n" 58.

en nostra vila, essent l'any en-que
mes nombrosa es l'afluència de forasters a nostra població.
A tots els hi dcait^éín un plaeDt
istiu.
4+ L'aplec de Santa, Susagna
verificat en sa diada es vèsó molt
concorregut, degut sens dubte a es
caure's en un jorn de f^sta.
Una orquesta d'Arbucias feu
sentir als devots una bonica miaia
cantada, i per la tarda feu les delícies deis aficionats a la balleruga,
cu l'envelat.
Calella, Pineda í Malgrat s'M
vegeren representades per nombroses comisaious.
*+ Dilluns caigué dins d'una
noria un noiet de sis anys d'edat,
anomenat Josep Castellà el qual
mori ofegat en ell».
A ses desconsolats pare3 tranametém nostre pesam.

Publicacions rebudes.- «Lectura

Popular» riúra. 276 eontiogueat
poesies del malaguanyat mosseu
Aistouí Viver, Pbre. rector qua fou
de Vall-llohrega,. Totes elles reve
Ien irspiraeió no eoraú i repletes
de ïentíraoiit.
«'"..•tala D i: o nútn. 19, amb tro
«;03 üccLv.ria clo difórerus autors,
q'jaiciui3 d'eüs de íorsa valúa.
«Novè! ia. Nova» ofrenant ei
saítivt. «f.^'M... compra maduixes*,
de Easili Vilanova amb cl seu re
traí.
• * La manca de petroli en el
mercat d'aquesta vila, es absoluta.
No's troba en eila ni ua glop per
remei, essent objecte de queixes
en nio'tos iaaiilies al veurà apro
par se les llargues vetlles.
EÍÍS resta l'esparacça de <j[ue
no'a perllongarà aquest estat, al
fer-nos avinent de3 de Sant Sebastian qua ast&n en camí per Espanya 20,0-0 barrila procedents dels
Estats Units, i que an aquesta ex *
pedició seguiran altres de 40 m
barrils més. Aixis ho manifesta el
Canet de Mar
Director de Comerç qu'ha arribat
an aquella capital junt amb el secretari del Comitè de tràfec maríLa Mancomunitat de Catalunya
tim.
ha anunciat per al dia 12 del prò++ Es cada dia major el con- xim Septembre i a les dotze hores
tingent de famílies que estiutjeE del matí, la subasta de les obrea de
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construcció de la Biblioteca Popular que s'ha d'aixecar en nostra
vila, baix el tipo de 38 y97 pessetes.
—Després dels trevalla preparatoris durant algunes setmanes,
finalment han quedat constituïdes
lea Juntes de les tres seccions (de
socers en els Assils, de socors a
domicili i d'Hisenda i Propaganda)
quo integren la Junta de Caritat
d'aquesta vila. El Batlle es el PreBideat do totes les secciona i els
senyors Rector i Jutje vocals natos
de les mateixes. Els càrrecs de
Vis president, Comptador, Secretari i Vocals de totes elles, estan
distribaits encre'ls vehíns i representats de les soci citats recreatives, polítiques i germandats de tota la vila que hi han pres part.
Corresponsal.

Llorel de Mar.1
—Acte cultural— El prop passat
dies»pte dia, 10 a les nou i'raitja de
la nit tingé lloc en el «Cine Modern» una selecta vetllada literarimuaical, organitzada per les alumnes de l'escola nocturna gratuïta
per a obreras, que dirigeix la distingida profegora nacional D* Gertrudie Moret. Tots els nombres del
variat programa foren admirablement interpretats i justament
aplaudits pel distingit públic que
otoplenaba de gom a gom l'espaiosa
sala del cine: recitaren hermoses
poesies y escaients dialecs les jovenetes, Gracia Parés, M. Piferrer,
M. Camps, Lola Cones Neus Joals,
R. Tibau i M. Felip; els cants foren
ben executats pel chor d'alumnes,
eobreesortint el solo «Sin abuela»
qué canta amb molta gràcia la Pepeta Sala Martí i «Idili» per la Ma«. ia Grané acompanyades ui pia-

