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BON A LLEVOR
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El día 7 morí en Miquel Fradera i Busquets, de oflci barber, a la
dat de 60 anys. A . C. S.
-Com diguerem en el nombre
passat !'orquesta «Unió» de Cassá
de la Selva amenitzá els balls ceJebráts per la societat «La Barretina Vermella.» El ball de disfresses
que tingue Jloc el segon día de
Carnaval fou lluit i forsa concorreg-ut hav~nt-s'hi repartit valiosos
..
premisa les millors habillades que
foren : primer i quin(premi,"'germa.
nes Soler; segon, Pilar .Verges;
tercert i quart, dugues jovenetes
'
veines de Caiella.
Nombroses foren les persones
, ..
que presenciaren les sardanes tocarles a la pla~a, i tant escasses les
.. disfres~es circolánt pels carrers,
que quasi pot dir-se que passaren
desapercebudes del públic.
·~
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l)f.: LA SOCH~1'AT •LA

BAEtRETINA VER:MELLA.»

'.

En la reunió general extraerdinaria . cel - l~..brada el diume ~¡ ge
día. 20 del mes passat, es doná
•ompte de les gestions portades a
eap per la .J rmt¡l , al ensemps de

les condieións que rege ixcn per
1' adq uisició del local Soci u, l.
Aquest, qu'estc'l· dividir. en dues
parts indivises, pertan,v,·· una, a. la
Societat, per la válua de 91.500 pesastes. de lea qual::J de rnoment. se-

•

,

n'entregarán 2.000, i de les resta.nts
s'en pag·ará el 4 per 100 !in~ f.:a tar
:!aldades: tenínt en coropte que per
1'amortizaeió d'aquest pago es
compta amb r espai de deu anys.
L 'altre part indivisa del editici pertany a don Miqu~l Arnau, el
qual dará totes les · facilit.ats a la.
._ Societat en l'adquieiciú d'una part
de la seva propietat que j a ocupa
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«La Barretina.»
Per aital compra a'han modificat alguns articles deis Eetatuta.
També es nombrá un consell Dire(~tiu · administratiu per portar a
terme l'eementada propieta.t intno·
ble, ftns estar aquesta liquidada.
14> forman els senyots :seguents:
.Jotep Sa~pera., Joaep Massó, Jau~e Butinyá, Igliaai 'Viladevall,

Bona Llevor. Núm. 7, 17/2/1918. Pàgina 6

Jaume

~afout,

F élix Raba asa. i
Joan Fontllados;:.L .·
a La .Junta tr. el propósit de
fer a.lguues roodifica.cions en el ~a.
ló café. per a. més espa.iositat.
•
El dimecres per la tarda
aprofltant el sol i la plácida tempe·
ratura , foren moltíssimes les persones que sortiren al camp a brenar. La fonf d'en Plumeres, lloc de
costúm escuiiU per aqt·est efecte,
dava bo i goig de veure.
A
Les Germanes Vetlladores
de malalts, han obtingút del senyor
Bisbe de Girona permís per exposar Nostramo en la capella del hos
pita! una hora cada plimer divendres de mes, i alguna altra diada.
Comen~arán a fruir del esmentat
privileg i, el P.roper mes de mar~ .
Varíes persones pietoses í genero·
ses els hí han facilitar els menesters per-a tan rel~ligiós acte.
-«El Cassido Malgratenc» ha
tingút també amenitzáts so~ balls
per un quinfet sots la direcció d'En
Joan Xiqués,
Dita societat constituida en reureunió general acordá que les quotes mensuals siguin de dugues pessetes en lloc de una com havíen
Y. stat fins ara .
---He m rebút el n. 0 250 de la
«Lectura Popular» cónsistint en
una col-lecció de poesíes del lloreicJt Poeta catalá don Antoni Careta
¡ Vitia l.
-Germanor, periódic voluble
éom nena de pocs anys ha ~ofert
una agradosa metamórfosi. Ha
deixat el vestit curt orlat amb farbalás d'anuncis de obres blasma des per la rilo i la moral, i s'es habillat de trajo llarg.
Ha passat pel Jordá,i prenguenthi el nom de «Avenp> es presenta
seriós, amb capsalera nova i escaienfa, desitjós de fer cultura i
moralitat com corespon al lema
adoptar.
Benvingút siga el nou colega i
que la sort l 'acompanyi en la seva
empresa.

del Carnaval es vegeren molt concorregudes, especialment la de les
Conferencies de Sant Yicens de
Paul, en la 'qual predicá Mossen
Josep Oliver. El chor de les Pilles
de Marfa s'assocía ois expressal$
actes, cantant-hi escollifs mofets.
- Passem uns dies tan benig·
· nes i soleiats que talment sembla
que'ns trobém en plena primavera.
-Son en número de 47 els joves que'l presenl diumenge deuen
esser sorteijats pel reemplás del any
actual segons definitiva rectificació.
A L'estaf de les obr~s del astiller en construccí6 es el seguent:
gran acopi de pe<;lra en front de le~
rieres de Malgra f i de Sanla Susagna, extrefa de les pedreres dites del Molí de La Pedrera i de la
den Torrent de santa Susdgna: apilonament de sorra g rollera, i montura de rails de posa- i-lr~ u per la
circulació de vagonetes. Tot aixó
suposa ja, varies persones empleades en el trebalL
A
Llegím en un ¡;eriódíc «que'L
día 2b tindrá lloc en l' espaiós Gran
Cine· Tívoli un mitíng a favor de la
candidatura den Gaspar ~osé~ .
Tindrá gran ressonancia no sois
pels valiosos -elemenrs qu'hi pendrán part, si que també per les declaracións i at:lrmacións regionalis-tes i pl!ltrioliques qu'als oradors po~
sarán a la consideraci(r del poble
conse ient. »
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Díumenge
passat se admi'·
nistrá el sant viátic a la senyora
Pepa Marlet, mare política del fondista Damiá Regí, i el dimars d'aquesta a la senyoreta joaquíma
Codina. A les dues desitiém un
prompte restabliment si'! hi es convenient.
A

•
E I;«Quintel :xiqués» formar
pels senyors joan · Xiqués, :piano;
Miquel PI a i Na reís Estany, primers violfns; joaquím Graupera,
segon violí ¡::salvador: Arquer,
baix; han donat tres concerts en ~~
Cassíno Malgratenc haven sigúr
moH aplaudits especialment tn 1ft .
célebre serenata de Toselli i SerenafB Espafiola, de Thomé.
El deixebl ~ de la Academia de
canr que dirigeixen les ~enyorete$
Anunciatta Prad~si i•. Enriqueta

-- Aigunes hores de la funció
de desagravis celebradas en resvlesia parroquial, duránt · els tres
¡
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