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BONA LLE VOR
. . Der creure que era rabiós
fou mort dilluns passat per la guar
dia civil un gos que corría pels carrers de nostra vila, havent mossegat segons diuen a alguns d'altres.
. . Amb motiu de no celebrarse balls durant La Quaresma_, les
sessions del Cine, cada festa es
veuen mol concorregudes.

'

. . Hem rebuf qualques treballs literaris que per. excés de original servém en cartera per a publicar-Jos én ternps oport'ú . Entre
ells n ·hi figu ra tin que junt amb una
carta ve firrnat arnb soles inicials.
Serveixis son autor manifestar la
seva personalitat i amb gust l'in.
seriarem .

. .

-·

'

baixos de la casa núm 17 del carrer
de C analej as. Durant 15 díes popen
ferse reclamacions els que's creguin perjudicats.
. . Hem rebut el periódic «Lievant» que ·s publica a Artá (MalloJ'ca) amb el qual establím el canvi.

nenf arquitecte senyor Domenec.
- ·--El sorteix de quíntes que tin-

gl:Jé Jloc el diumenge passat en la
sala de sessions de la casti consís.
torial ha donat el següeilt resultat.
Ramón ~adía Bartrina, 1; josep
·Torras Pelegrí, 2; jc:mme Teixidó

. . ·Dimars per I<J tarda ' éstig·ué breus moments en aquésta el
3; Sebastiá Perea Forca-distingit advocof don Gaspar Ro- Bancells,
'·
sés, candidat i quasi segur dipufat · no, 4; Josep Catá Verdut·a, 5; jaua Corts per noslre districte.
me Maynal Verdura, 6; Canur May·•• E n mig d~ la ~ev a g reu
enfermetat, es troba un poquet millor don Francisco Fonlladosa .

. . Don Antoni Fonrodona,
enginyer de monts i la seva disting ida senyora, donya josetina , han
++ E n la sessió d'Ajunlament traslada! son domicili a la ciutat de
celebrad a el 27 de janer del corrent Barcelona .' Tan excelentes persoforen elegUs de JuntaMunicípal de nes han conviscut entre nosaltres
per liare ternps amb motiu de_ la
Vocals Associals per · la Secció 1.
Eduard Puignoc, Enrie Cama. Ra-- explotació de les mines de ferro.
món Vieta, H erm enegildo Gelpí i Molts son els que servarán de
jau me Banel. Per la S ecció 2. a elles gra ts records, per les seves
Pau Torrentó, Norcís Po u Roquet bondats i afable tracte. ·
josep Si era i Ramón M artí. Per la
. . Es arribada a nostra redacSeeció 3 .a Jaume Silfont i Alfons ció la ben presentada revista «MaGarriga.
ri né.Jda» de Palamós. conti ngu~nt
i
un documental i bellamei.t escrit
•• E n la ScJla de /\nunds de
lreball de nostre plorat i coral amic
·· la Casa de la vii<J, 11'hí figura un
En Miquel VingUI, morl recent. del 3 del present febrer en el qua)
ment, i varies poesies del mestre
s'exposa que don r-·1cn·!,JrlO Me-rca··
l~uyra . A mb gust establim el canvi.
der i don Josep Regí demcmen per . . H a entrar ja en franca conrnís per inslatar un ele c lre motor de
dos cavalls i mig- de forsi·J rer la valescencia la genvora
- joaquima
.
confecció de teixits de pun t en els Codina, de lo que ens alegrérn.
(1

....

com ho concebeix el mestre ¡ e~ni

nat Pascual, 7; Salvador Puigvert
Goday, 8; j osep Garreta Llevaría,

Canet.....................de Mar."
_______ __
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, Diumenge passat se verificá en
el teatre del CeiHre Moral la brillant
representació del drama en tres actes i en vers «El Contramestre)O
·original d·en Frederic (Pitarra). Va
'
es8er molt ben ···representat tan en
la execució com enelaparalescenic.

.

'J

Per .f f de ··•.festa es posá en esce.
'
na el xi$tós· sainet .en un acte titolat
«La nWde Tots Saríts:.·. désempe-

... . . .Núm. 8, 24/2/1918. Pàgina 6
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nyat per les millors parts cómiques

Tarensi Rabascail, 15; Josep Meliz
Massanés, 16; josep M . 11 Fornés
Bech, 17; joaquim Ferrer RabcJssa,
18; joaquim Hereu Dalmau, 19;
jaume Dulzat Rocosa, 20; Fefran
Castañer Fatx, 21; Josep Sc1gré
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Els aficionats de «La Paz So-

l

:1

cial» son incansables.
Talia formosa, degué cor pen-

.1

dre'ls fortament car son co nstant

!¡

vassallatje no d'altre manera es
compren anc que sía en corresponTot just ácaben de donar tres
representacions dintre 'J mes que
transcorre i ja'n preparen un altra

de les belles Uetres el Rnr . Fran-·

.

.,'

''1'

sumptuositaf la magnifica casa que
está ja fermenant-se
. en el carrer

\

{

pins, 23; Santiago Subir¿H.:hs Mora, :24. · El Corresponsal

natje a nostre éotnpatrici i aimant

sencitlés· dinij la . elegancia, tal.

.
.

Muntscmt , 22: Joan Rocos<1 Cam-

·- ·Ofereix un aspecte de molta

M

·'

A lfons Maillo Rélmos, 14; Benet

per el próxim Diumenge; mes
aquesta revestírii excepcional im-

gust i defineix molt be son istfl per

·)

bastiá M ir Horla, 11; joaquim Pla
Ribas, 12: Antón Sol á Rius, 13;

de la CornP,<myía. Lo recaudar que
fou de consideració va · entregar-se
al P<Jtronat de la Vellesa. ·

Art.lple
. . , de quina casa n'es propietari el distingit fabricanr don joa.
.
quim Floris. l·obra es de molt bon

¡

9; lsidre Xiqués Jurnqués, tO: Se-

dencia a son mútuu enamorament.
/

'

)
1

portancia per tractar-se d'un home-

cese Gay.
.
:
.
La representació del drama So cial del que es ell autor i denomina!
«Eis ~sclau!'i de les passions» ha
..

despertat gTan interés tnlre , dits

aficionat~ i per quina

ha promés la
·-.'
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