GARBÍ
Malgrat el mal temps que
regna el primer díi de la festa major de Palafolls foren moltes les
caravanes de joves i xicotetes hermoses que desfilaren pel artístic
i animar envelat.
* *
*

Vida reliüiosa.-Com cada any tindrà
lloc avui 11 de Septembre a les
7 i mitja del vespre, el començ
dels Exercicis Espirituals a càrrec de 1' Associació de filles de
Maria i dirigits pel savi predicador Mn. Josep Oliver, Missioner, conegut ja bem:imat de nostre vila.
La Junta directiva de l'Associació es complau fondament en
convidar en aquesta pràctica
piadosa no solsament a les senyoretes associades, sinó també
a les demés persones que amb
llur assistència vulguin donar
major esplendor als actes que
fins lo dia 18 vindran celebrantse
regint el següent horari:
Matí, acte ler, a les 6, amb
Missa i seguidament plàtica;
acte 2on. a les 10, amb lecture i
plàtica: Vespre, a les 7 i cuai t
rosari, lecture i piàtica.
Diumenge vinent com a conclusió d' aquets actes hi haurà
al matí, a les 8, Missa de Comunió general i a la tarde sermó i
processó solemne en i interior
de l'Iglesia Parroquial.
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CASTO: No li podem publicar, perquè essen-nos totalment
desconeguda, duptém de T autencitat de la seva firma.
Havem de dir-li que no es
vostè ni ningú, qui, per calificar
e|s nostres sentiments. Per altre
part, ja pot veurer en aquest numero que no oblidem la diada davui.
ANTONI REGÍ: El seu vers
mostra una orientació, que ben
dirigida el pot portar a un lloc o
altre.
Perquè no's queixi i vegi que
som benevolentsaquí va l'última
estrofa com a botó de mostra:
«No'n sou ignocentas del pecat,
verges i flors; heu après picardia
La consciència del Mal, perqui'l
combat, es el Bé de la Vida...
I ab el vostre amor pur, sen tot
vritat, i-iviu en la mentida».
Vostè no 's desanimi, vagi
fent que \o le ernpujo a sitbir,
ustcd llegarà,., però em sembla
que serà tard.
T.

