GARBÍ

Obra humanitària
La suscripcióqu'el Somatentde
Malgrat amb la cooperació del
magnífic Ajuntament ha obert, recullint quantitats, des.inades als ferits, mulitats i orfes, fills d1 eixa
localitat que lluiten en el Marroc,
està assolint un èxit complert.
DETALL
Ajuntament 150 ptas. Juan Fradera 50, Sunyé, Carril i Bunyol 30,
Enric Lien 5, Juan Planes 5, Raïnón i Serra 15, Emiiio Ragull 50,
Pere López Catariaeu 25, Ramon
Pou 100, Enriqueta Fullòs Viuda
Arnau 5, Miquel Bofill 5, Juan Serra Gasto 25, Narcís Gibert 5
Malgrat respon al deure d' humanitarisme, i dona proba cabal de
1' amor i caritat vers als seus ferits.

Diumenge dia 4 jogaren en nostre camp el «F. C. Esbart» de Calella i el «F. C. Malgrat», amb pocs
partits com aquest es ben segur
que'l futbol se'n aniria a can Pistraus.
Els nois de 1' PZsbart es devien
créurer que al«F. C. Malgrat» s'el
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guanyava aixis com aixis./.pero experimentaren una gran decepció,
car no tocaren pilota en tot el partit
com aquell qui diu mentres els nostres jogant, jogant, els feren 4
gosis. Com que el domini fou complert per part del Malgrat, no hi
hagué e p jogada que mereixi distinció. Aixís 4 a 0 favor nostre".
UNJOUEüRFERVENT

REVISTA^ VILATANA
Per referències ens havem enterat de que dimarts passat es celebrà
a Cà l.i V l i una reunió convocada
per el Sr. Batlle a la que hi foren
invitats els presidents de les entitats locals i soinatent, pera tractar
de la rec iptació de fondos destinats
als ferits de la guerra.
Sentim no poguer donar compte
als nostres llegidors del resultat de
l'esmentada reunió, degut a haverse tingut amb nosaltres la imnerescuda atenció (?) de no invitans-hi.
1 dihím inmerescwia
perquè
creiem que en el número últim va
quedar ben palesat el nostre interès
per Li causa dels simpàtics i soferts
soldats.
Mercès Sr. Batlle. A vegades
qui hauria de donar llum...
*

