BONA LLEVOR
no per la dis'ingida Srta. Trini
Alutn, mereixent menció especial
els xiatosos sainets «Las Machacona8> i «Las antipàtlcas del segundo» que foren posades en escena
amb molta justega per les obreres;
Paquiía Sais, Ursula Lluí», Neus
JoalB, J. Alba i M. Vila i C. Joals,
Pepeta Sais, E. Mónté, P. Utset i
M. Carol respectivament. La Sra.
Diractora do l'escola llegí nna ben
escrita memòria, eu la que desprée
d'agrair la cooperació entusiasta,
que com a auxiliars li habien prestat los Srtes. ConcMta Aldrich,
Carme de Trkuhería, PepitaRibas
Maria Coll, Lola Masferrer i Mercè
Regés anuncià la inauguració oficial do la Mutualitat per lea alumnea de l'escola nocturna, i dona
compte de la Constitució de la B3va JüJita, fent constar, el seu agraíment als generosos protectora de la
Mutualitat.
•llosa tingut oí.-iisió dos p : u-

Fulla, catedràtic d:-l Oollell. Li el Rvnt. Albsrt Vila de Malgrat
donà la poBaessió el Sr. Rector titolai: «En el pecado, la penitenMn. Francieco Magi i actuaven de cia».
—Està anunciat per el prop
testimonis el Vicari Mn. Ramon
Coma 1 el Sr. Montero. Ad multos dilluns dia 19, l'enllaç de nostra
amic i 8'iscriptor Joaquim Miquel
annos.
Girbau ab Antònia Gtratbvil.
El Corresponsal.
Rebin la rn?s coral enhorabona.
Correftponml.

Calella
Als amics Joaquim Miquel i
Antònia Grato vi 5 en son
de»po>sori
Avui feréu nngits de ÏWVÜ vida
junyits enraraaljiramentméa pur,
avuil'arbrod'o,morqu'h& tret florida
os rooatra'l fruit n?artur;
preneu-io,si'l cultiu va eesor ne dur
quina mel guardarà mes exquisida!
jorn de noces qui iraporta a ben segur
felicitat cuDiplida.
t'Ianteu vosaltres que sabeu (.-cm es
cançó d'amor ferventa
jo, callat la oire Bona perdre'n rés
i quan vullga roa lira incosseieata
glosar-vos un adrés
sa tonada serà meoya eetrideiata.
JAUMÍ5 CARDONA.
Calella, agost 1918.
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lar amb la dignisima professora de
i'Escola·qui'ns ha íet constar que
restava Bumamont agraída a tot el
poble de Lloret i en especial a la
senyoreta auxiliar Trini Alum i a
la seuyora de la Golouia estiuenc».
douya Solé tat Selves Vela. de 8olor
professora nacional de Barcelona,
El dia 25 A?\ passar Juliol festiqui amb la seva cooperació ha cou- vitat do SFJÚ Janrae, b. Agrupació
tribuit al major «xit de la festa.
> Tradicionalista i la entitat benèfica
- -Seguint la pietosa costum do de «Margaritas» festeijaren la onoanys anteriors la diatingila colo- màstica dol Auguat Capdill de la
nia estiuenca va celebrar amb molt Tradició amb una Comunió general
esplendor en el Santuari de Nostra en la Parròquia amb plàtica per
Sra. de les Alegries la funció de la MoBcen Antón Verdura que's veigé
«Salve» el dilluns passat. No cal extraordinàriament connoiTeguda
dir que la concurrència que amb í per la nit er.i el local de «La paa
aital motiu acudí a dit santuari fou Social» amb una funció teatral en
Derecho Parroquial
la que representà l'epissodi en dos
molt nombrosa.
f n el
aetes
«El
Fusel
del
Veterà»
i
la
<OODEX
JURIS
CANÒNIC In
—El dimecres de la setmana
Por T. Muniz
passada prengué posossió del bene- parodia polític—grotesca «La ensaAreipr«ste
de la Catedral de Jaén
fici, que baix l'advocació de Ntra. rronada do la lliveríat»
—La secció dramàtica de «La Obra interesante
Sra. de Loreto, està fundat en el
a los Arciprestea, Pàrrocos y Vicaaltar major de l'esglesia parroquial Paz Social» està assatjant el drama carios.
De venta ea LA EDITOKAL
«1 nostre bon amic Dtr. Salvador en tres actes de nostre bon *mJc
«ERÜNDEN8E.
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