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ta instrucció dels seus deixebles, creant-se
generals i profondes simpaties per quants el
tractaren i coneixien la seva obra en aquest
ingrat apostolat de l'ensenyança.
Rebi la seva atribulada familia el nostre
més sentit condol per tant irrepera pèrdua.
La Comunió Solemne.—Diumenge *tin-,
gué lloc aquest solemne acte religiós,
veient-se durant tot el dia simpàtics nens i
nenes hàbil lats amb «els rics trajos del «dia
més feliç de la vida».'
Les traln^es.—Estem amb plena febra
trainyaire. Tots els dies, sigui festa o no ho
sigui els vuit,^parells trainyaires d'aquesta,
van de la ceca a la meca en busca de peix
que ipobret!... ja està ben rustit, i amb tants
ta llum i tants perseguidors.
Per poguer córrer més i dur el peix a
Arenys, una trainya intentà anar a ÍÍO per
hora amb dos mòtorets bons amb una llanxa
d'aquestes que el 6 de Janer portan el reis,
i es clar, la barca anava com els crancs.
Una altre trainya ja ha posseit un motor
de 10 H. P. amb espera d'un altre H, P.
prou forçut per a arrastrar, no deu trainyes,*
tot Malgrat en pes.—Be, el Malgrat intellectual.
Per la platja hem sentit els noms de «Els
vampirs», «El Carro del Vi», «La Justícia»,
els... aquí.., els allà, dedicats a les trainyes que per cert, efícara no ens han portat
a la verdadera i necesària rebaixa del peix.

jous amb «Molmos de Viento», i el dissabte
amb «El Conde de Luxemburgo» amb l'orquestrà «La Selvatana» de Cassà de la Selva, dirigida acertadament, per el director de
fa Companyia Sr. Martí; i on com pertot,
el Sr. Beut, junt amb tota la companyia, actuà magistralment com ho demostrà els continuats aplausos que se sentiren.
Diumenge en la secció de cine se projectà
un hermós films italià i dos episodis de
«Codicia» i etc. Per avui s'anuncia per el
teatre «Serafín el Pinturero» i «La senora
Capitana».
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Cl Foment.—Avui se posarà en escena
el drama «Vaga» i la comèdia «El diari ho*
porta.»
Cn la Barretina.— Està contractada la
cobla-orquestra «La Principal» de Sta.%Coloma de Fames per els dies 8 i 9 del proper
mes, festes de Pasqua; i per el dia 19 festival de Corpus.
També està contractada per els dies 15,
16 i 17 d'Agost, festa major d'istiu, l'orquestra « La Principal» de Cassà de la
Selva.

Cn la draçana.—Se està acabant la construcció dels grans tallers de manyaria, on hi
tindran que treballar un crescut nombre de.
manyans.
*
Estant bastant adelantats els treball de la
formació de l'endamiatge i motí los per a la
En el Guimerà.—Tant en fes representa- construcció de vaixells.
cions dels dijous com les dels dissabtes com
Són tants els coberts i xalets construïts
les defs diumenges, són plens complerts- E| en elTa, que verdaderament, sembla ün po*
antepassat diumenge, tant la tarda amb sar- biet.a la moderna, a lo ianqui, puig tot està
danes, cine UHusar de la Guardia»; i a la nit construït de ciment armat o be de fusta.
amb «Sybill» baix l'interpretació musical de
l'orquestra «La Principal» de Cassà dè la
Arts Gràfiquçs LLÒRfeKS CASTElLÓ
Selva, fou un èxjt complert', k> mateix di« Impressions comercials i de luxe.—Palamós
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