GARfií
Isi-dor-o Tu-rró 2. Maria Teresa de
Castellar 5, Sra. Vda. de Fià 5,
Mariaao Mercader 5, Ildefonso Bou
5, Sabina Escubós 10, Antonio
Palau 5, Vda. Bonaplata 10, Pau i
Lluis Marti 40, Ignasi Barjau 10,
Matilde Fernànd£z5, CarmenPuigdelmàs 5, Vda. Andreu 5.
Havent el Sr. Pere López retirat 20 ptas. de les 25 que havia donat, queden en ferra 5., lo Jque S Í
publica per govern de la Comissió.

del «Sportiag», al véurer que a la
primera part i a favor del vent no
més havien lograt fels-hi un tanto,
s' animaren creient fer 1' empat,
més, si a la primera part trevallà
en Súria, a la sagona fou pitjor,
puix la pilota no eixia mai de la
porta del «Sporting», lo que feu
que 'Is nois del «Malgrat» els fésin
4 ficades mes, acabant el partit amb
un resultat de 5 a o a favor del
«Malgrat».
•
Per avui està anunciat l'encontre entre 'Is formidables equips
«Estadium S. C. de Mataró» i el
«F. C, Malgrat» que promet ésser
interessantíssim.
J. PARA DE D. A.

Diumenge dt'a 11 tingué lloc ll
encontre entre el «F. C. Sporting»
de Calella i el «F. C. Malgrat*. El
partit resultà tan pèssim com el dia
4, amb el «F. C. Esbart», puig 1*
superioritat dels nostres, no 'Is
deixà fer rés.
El partit començà tenint els del
«Malgrat» el vent a favor lo qual
feu fora un atac a goal contínuament, menos mal que'ns divertia en
Súria (Mico) que s a l t a t i ballava
com un (idem), entusia.smantse amb
els joies! del públia.
La primera part finí amb un
goal a cero a favor del «F, C. Malgrat* Composar de; sü és els nois
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REVISTA VILATANA
Hem sapigut que ja s'ha impost
una multa, per tirar aigua bruta al
carrer, Molt bé, are fa falta que
aquet principi d' acció perduri, i
que també es f,*ssi respectar la llei
a tots els altres-desobedients, que
ni han molts.

Demanem al Sr. Contratista d'
Obras que actua en una casa de la
Via Canalejas, fassi retirar les runes
que allí apilonades impideixen el
pas, sinó ho fà tindrem que reco-

