CIUTADANIA

Noves i Comentaris
FREDS.
La premsa Kila Ca tiolar I "onada de
freds (|tie regne en molles paris.
A nosaltres també ens ha tocat registrant temperatures a sola zero, durant la
la setmana dita dels barbuts, per eelebiarse en ella la l'est;i de Sanis ereniilants i
vale.Iudmaris com S. Mamo. S. Pau i Sani
Anlon.
\ o ens queixem, que axi com lisliu
te, la canícula, Thivern te també Ui seva

KLS tiXITS OR UN DIBUIXANT
NOSIRH.
(in un concurs de dibuixos "La
M;isi;i Catalana" organitzat per «l'Agrupació rixcursioni.Tta Tagamanent»
de Bai\elona, va assolir un premi el
nostre amic Joan Paradeda, igualment obtingué un accèsit al premi literari en el mateix concurs.
lils dies de la primera quinzena
d'aquest mes, tingué oberta al públic
en un local gironí, una exposició de
pintures i dibuixo*.

fredicula, cada cosa a son temps esta molt
be.
La persistència del fred, sens haver-ln
neu a les montanyes veïnes, efectivament
seia degut segons la premsa universal a
una onada de ell, procedent de Rússia, i
que extenguenl-se pel mar Bàltic, i França
ai riba lins a nosira península.
CENTRE PARROQUIAL
Demà a dos quaits 5 de la tarda es
projectarà la gran cinta «El Gavilún» amb
còmica i revista.
Pei el vinent diumenge; se anuncia la
pelicula d'éxil sorollós amb dues jornades
«Miguel Strogoíí».

La Borrçba
V E R T A és la
roillor del nr>ór).
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ENCARA DE LA FESTA DE LES
MODISTES.
Alguns senvoi s dels que subvencionaren la festa de les Modistes, son
extranyats, de que sols lo recaudat
sigui sobre 300 pessetes, quan ells, si
no vau errats de comptes, contaren
sobre les llistes aon cada donant hi
tenia la seva asignatura i la quantitat
que lliuraba. prop de 500 pessetes.
l·isperem que la comissió organitzadora tara la deguda llum en aquests
extrems.
KTS 1 UTS.
Per manca de espai queda aquesta
secció al calaix, podem dir que tractava dels anunciats balls de Carnaval
al Liceu que sumant els de la Barretina i de Ut Cooperatiua, tocaran si es
com els altres anys, una disfreça i
mitja per cada sala.
Jmp. Montalt - Malgrat.

