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EL P013LE LLEV ANTÍ

Varietés, s(hao vist obligats a tancar la
taqu illa, per no haber-hi p ro u esp ai ,
quedantse moltíssima gent a la intemperia contem ~ lant els astres del firmarnent.
1{08INET

REVISTA CÓMICA
COBLAS D' UN CAND!DA T
Malgratencs voteuroa a mí
que de segur tindreu
u ns carrers coro de satí
i ac('res per tot arre u .
La llurn hi ha mai fallará
dones anirá de ganancia
:.ll meu mando tot nadará
al mar gran de 1' abundancia.

Llibre I .

L' imatge del Sant es declarava en 1'
altar major rodejada de fl<;>rs i de gran
nombre de ciris que durant tot-<:1 día els
devots hi aportaren.
Pels firataires, la festa a cauEa del mal
temps fou migrada, en camvi els establiments públics, balls i cines estigueren
a vessar.
Tot lo qual pro,·a que aquesta festa
está molt arre Jada en els cors rr.algratencs que per espai de mes .de q uatre
cents anys \'tnen celebran t-Ia sense interrupció, tinguent al sant Eremita com
a "to-patró, protector del besti¡tr i fomentador del esperit de gtrmanor i caritat que tanr honra i rdleu do a a l.t
meritada (.;ermandat.

Un film que va'lguá la pena .-Axís com
mo1tes vegades soriim dt:l Cine amb mal
de cap i aburrerts per les i nc; n ables

Malgrat será una seda
si m ~> pug eu al cand;tlero,
sens que d'ell una moneda

escenes de les pt:licules non-amer.canes.

p e nsi posarme a l monade ro.
Creieuma lcc tors earissi:ns
que die la n :rit;tt
dones jo com moltíssims
de:: monecler no t:rl ti nc cap.
TAT.

, tant p lenes .de curses de caba 1> com de
fets inveroí'imils, el dja de Sant Anton i
en el Guimc rá ' pogucrem fruir trrla btlla
estona amb la película «La Casa de
C ri ~aall ·> d' argum\:nt
adm iralJit: .

i inter 1 í - tació

Fot-Ball. - La J unta d'nquesta agru-

NOTIC I ARI
Sa.nt Ant ón .-Malgrat un día d'hivern,
fret i plujós, la Ge rmandat de S. Anton
Abat, d' acord ami.> son Reglament va
retre una vegada mes esplendit culte a la
tradició popular i relligiosa, assistiat a l
solemne ofici j benedicció d' animals,
amenitzats dits actes per una orquestra
de Palafrugcll.
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pació esporti,·a ha quedat comtit uida de
la forma sig-uen t: Presiden t, Salvador
Aros; Vise-president, Francisco Suñé;
Secretari, Celestí Pons¡ Vise-secretari,
Felip Tenes; Tesorer, Tomás G ispert;
Vocals: Eduardo Puigno·u i Josep Gelpí.
Casament. - El día 19 en 1' Esg1esia de
Misi ricordia de Canet de Mar , tingué
Uoc 1' enllás matrimonial entre el acreditat sastre N ' Eusebi Si meón ;,¡mb N
Rosa ·Matas, afectuanse després el lunch
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