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Óentre ~oraL A la tarde hi hagué
se<mó. El.' tots ele actea .que foren
·.'Cal~na
. f~ren mott conco~tm.·:.d~ ·.. adels,
·-----·- --------- - - ·- - - - - - ----·- - ·- -! 1 fu prengué p,!trt la capeDa de mú·
·"' ·
. éJca de postra. parroquia, <e-.ntantDurant una bona estona, al puat
· Després de la festa'l cor ·~~m-· . hi preciosos¡ b~·n executats ·;mot~ts.
·de les 10 del matf del paesat dijoua pla de joia, i amb més moti u ·. q~~n . ,· A les 6 de la tarda, 8~ celebra
tinguereni el gust de contemplar l'éxit més afalagador la ha corotJa- en la Sala Teatre del Ceritre Moral
·dos aerioplans que per damunt del da; al revés de lo que passa des- i lnst~uctiu de nostra vila, la Ve~
.m ar paesaven en •'' direcció cap a . prés . d"una festa major o simple- liada literari-mueical que cada any
Llevant. Com el dia era ela, pie de ment festa profana que sois ne que- dita societat dedica ~n·el s.eu gloi- · · ··
~
riói:( CQ Pat,tó Sant Josep. Per ame•
:sol i en hora tan apropósit es veien: ' .da l'esglai d'un record que s'esfu- nitzar di.t .acte fou contractada l'or~
·i sentien funcionar perfectament, · ma; la festa deis Marfres de laTra- queatra «'Els Quírretas• ex~cutan~
·e sent moltes lee persones que frui- di ció i de la Patria deixará un re- escullides pesses de concert. Selle~
.ren d•aquell espectacle que per cord fondament consolador en els giren. boniques poeaies i alguna die cursos; essen.t· el· del :int. Joall
·molta de nosaltres eadevé nou i sor- TradicionaJistes de Calella, coris- Buch molt aplaudit. El nostre estiprenent.
cients d'haver cumplert un deure mat Sr. Rector doná las gracies a
sagrat.
la nombrosa concurrencia que omEn la Comunió del matí s'atan- plía el local, fent algunes molt atinades observaciomt(
- · --·- -- ·- - - ·-·- -- ···-- - saren a la Sagrada taula uns cuaDesprés de sopar se celebrá
Un bon nombre de fidels e'es trecents fldels entre homes i dones funció de llinterna i per fi de festa
·aprofitat dels fervents sermone que després d'una conmovedora plática se p.o sá en escena !a boniea sar·
zuela •La Competencia•, executadurant el septenari dedieat a Sant que feu Mossén Andreu Compte.
Les Margarides visitaren les . da perlas millori parts de la· com: . ,
Josep ha predicat en l'eeglesia pa·
·
panyia •Joventut Católica•.
.· ·: · .. ·
-Avui diumenge, dilluns i dimar$ · .
rroquial el Rnt. .Jaume Reeasene llars més necessitad2 s repartint pa
i -carn i :Paraules de consol.
se celebráu a.mb tota solem.,nitat,:· capellá de la colonia Bonmati.
A les deu varern estrenyer lama com es de costum en nostr , parro· ·
-Les duee societats recreativas
existentes en aquesta s'eemeren en de l'amic E. Rico Ariza amb qui fe- quía, lea Quaranta Hores. Han sirem varíes visites entre elles al ce- sut .nomenades comiseionades les
divertir al públic dona.nt en . se~
Sres. segnents: ·
!.i/;¡.
· ·
.
'
Perla barriada dels«Bodallers• '
respective&
sales espectacles com mentir~ allá entre'ls morts parlarem ·s om funciona dramátiqnee, vetlla- de més aprop amb la immot·talitat. Carme Solá: Antonia Pla, Maria:
La .y etiJada .·-de . la tarda entre'J Bayá. Joaquima Gúrri, ElviraGual;
1
dee literaries i de cant que resul.l
entussiasme va transco- · · . ·Perla .d ehr •Sucarrtas•: . Conten forsa. cóncorregudes i' ati'aien~ m~s
rref-lleugera que- ni'ns en dóriar~m·· ., ceR~ió . ~.i~r!l de Puig, · Engqlciá
tes. .
, ··
t
·
,.
·
·.. Layret, E1Ivua Masr'eta, F.r áncis.
ea Bober, Joaquima Claret.
'·
- Els pescador' es q ueixen de comp e. .
lo voluble del tempe queJlól's per~ . ~Els JOY.~ Anton . V1ves¡ Josep . . · Per la deis «Gitanos»: Maria
Pera, j'aume Cardona, i loan Cur Andréu, Nativitat Jover, Nativitat
met dedicar-se a son ofici del modo seJt. lo meteix que les Margarites Pallerolas, Dolora Maynou, Coni sempre que voldrieu. Per ara el Carme Mallo), Mercé . Regás, An- .cepci.ó Torras. .
. ..,.
mes de mar(("acredita la ·aeva mala gela Sanchis i Lola Mallol recitaP·el:' la dele •Mercats•~ Franciareo moJt bé inspirades poesies i tre- ca Rocosa, J ustina Gras, Maria
·rama.
balls literaris.
Ramón, .Josepa Fors. Dolora Bauli.
------·- --·- ·- - - - - - - - - -..y .· . ,:::. En Rico ~tita va dirigir uncr·:·· .. <,1;it':Per la deis •Abells•, Emília Casalutació a lesMargarides i jovés· ta, Angela Montanya, Maria.Llavi
·- - - ·- - - - ·- · - ·- - jaumistes i va senyalar el camf de Maria Llibre, Adela Catá.
-Digmenge dia 10 del actual tin-'
En .el Centre Católie cada diu· la regeneració de la Patria en la
bandera Tradicionalista.
gué lloc en la sala de sessions del
menge actúa la secció de aficionats
· El quintet ctSalom» i Orfeó, com Consietori. l'elecció. de vocals as·
. al teatre pos~nt en escena obrea els solistest ens proporcionaren· eociats que han de formar la Juntun eecollidee · coro e La mort del plaentes hores de admirable armo- ta Municipal rt'aqr1est terme durant
l'any 1918, resultant esser·ho eJs·
Escolá• w:Gent de Platja• «L'oncle nia .
senyors seguents:
'
Rector•, que son molt acceptables - - ···
Secció L~~·: D. Joeep Tarré Rosa
....del públic que hi acudeix en gran -- ---·· ......
Joan Carbonen Paloma, Josep Cas... número í sab premiar am b xardoro~
Diumenge passat tingué lloc la tafier Roura, Jo~n Fuaté Giralt,
; sos aplaudiments la exquisida tae · con~lusió · del solemne triclu que Anton Bache Roié.
3
: Josep · Cruxen
·
Seceió2.
Cruca deis actors en el.-~~sempenyo de tots els anys l' asso-ciació de Sant ·
•
. · '80S respectius paper8. La innovaJosep dedica a n'el.seu gloriós Pa- xen, Salvador Vives Pascual, .F'roilán Maevidal Espárrech.
:
tró.
Digué
la
m~a
de
Comunió
ció1ntroduida en dit Centre, per·
· Seceió·a.o.: Josep Feliu Pujadas.
General
el
Rnt.
:Jio.n
Bucb
de
la
metent que hi rep:feseritin· dames
Secci6 4. ~: Francisco Masrriera .
Casa Miseió de Banyolas, fent· bi
ve a resoldre la gran dificultat amb en ella una ferventa plática. Tam- Sabater y Joaep Riera Caeanovas. '·
· . El Corresporuial
que'' lluitava per trobar obres pel bé hi prengueren part l'associaeió
=--tiOriat Gtnmdeue·;·teatre catóUc·.
de les filles de Maria i ele socis del ·- 7 ;p. •IA-Ed
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