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rre, a la llei, rineulada en eixos moments en la persona del Sr. Alcalde, perquè la fassi respectar.

La ceremonia se verificarà en 1'
Església d' Hostalric.
Els hi desitjem moltes felicitats.
* *
*

' Degut a la manca de gent, en el
ball que la Barretina Vermella feia
cada diumenge a les 9 de la tarde,
per ordre gobernativa s1 ha acordat
fer-lo a les 9 de la vetlla.

Cridem 1' atenció del Municipi,
vers l'estat en qu'es troba la «gola»
de la Via Canalejas, puig està tan
deixada que no mes falta que vingui un temporal de pluja, per veurer dit carrer, fet un canal, ben

navagable.
Es veu que en matèria de policia urbana anem molt enradera.
*
Ha sigut molt sentida la mort
de la Sra. Amàlia Bonet i Ballester
de Serra, mare dels nostres amics
Francisco i Juan Serra.
En aquests i demés família els
hi*adressem nostre mes sentit condol.
*

*

*

Per el dia 19 del corrent mes,
està anunciada la boda del nostre
amic i suscriptor en Vicens Coll
amb la Srta. Coucepció Perxachs
de Hostalrich.
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Ens dirigim a la Companyia de
Madrid Zaragosa i Alicant, en demanda, de que si es posible, arregli la pasare-la del pont de la Tordera, puig en el estat actual, no
pot passar-si sens perill de la vida.
Aixi ho esperem.

La acreditada i elegant Sastreria del nostre amic Eusebi Simeon,
s' hatrasladat a la case del devant,
magnífic edifici, situat en la mateixa Via Canaleja?.
Es d1 esperar que donat el bon
gust que acredita al nosrre amic,
posarà 1' establiment a l'altura que
es mereix.

El festival que la colònia de
Malgrat organitza, promet resultar
un èxit
Es posarà en escena, la comèdia,
en tres actes, anomenadas «Els Rovellats» tinguen lloc inmediatament
la tómbola organitzada.
*

*

Hem-tingut el gust de estrènyer

