BONA .LLEVOO
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•• . Nostre ami e· i suscriptor,
catedrátic del suminari del Collell

incloses
en el indicat apéndix i sal.
v~r

tola responsabilitat .

~

Rnt. Doctor Francisco Rabasáa,
autor del «Manual del devot de la
Mare de Deu del Collell», ha publi-'
cat un comptetissim Promptuari de
Tenedurfa de Llibres: que ha sigut
molt .elogiat pels intel~ligents. NoBaUres que•J considerén coma com•
patrici, ens complavem en ..11donar·li

la més cabal enhorabona.
'

. . -~ L'Aicaldía ha publicat ~un
edicte anonciant al públic la forma-

ció dE:I Apendix de .. amillarament
que te de servir de base per repar-

1

..

Divc~dres a Pineda foren

celebrats fum~ra~s en sufragi de
, l'ánima de! Sr. Aromí, espós que

fou de D. a Sebastianil Gibert. Hi
assistiren eJs parenfs i nombr·osos
amics que aqui tenía .

guany. Darrerament ha sigut re par_.
.
tida- entre'l veins una proclama· explicant lo que deurá ésser efMus~u

t demanant l'apoi 'moral i materiat

de tots els conveins. Una subcomissió está enc·a rregada de : portar a

cap tots els- treballs de desenrrot-

llo i fomenl del mateix .
- Htl pres _p osessió del Juljat
Municipal D. ~amón M." Catá dt

. . Hem tingut la satisfacció
d'hostatjar entre nosa1tre5 en aquets

la Torre i nomenat jutje de 1." ln&-

darrers dres, les disti!Jgides fami -

tancia en Uuis Diez:

lies de Pla, Angelgran i de Cerdá.
A toles elles dirigirn no~tra r~spec
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Cal ella

tuosa saludació.
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timent de la ·contribució terrltórial
rústica ui·bana, com també industrial, corresponent al any 1919. 'Eis

urbuna i industrial correspo1Jent al

En la Academia de música

segón trimestre del any actual es

Sr. Claudi Salom amb moti u de la.

ioteresats presentarán les declara-

cobrará .en el lloc de cosfum du-

l'~partició

alta o baixa, amb els documents jnstifkafius, a fi d'esser

rant els díes 1O, t 1 i 1g del proper
rnes de Maig.

de Teoría de la mateixa tingué Jloc

ción de

'
~

' . . - La . contribució rerritol'iaf,

del

de premis als alumnes

una selecta vetllada el· dfa 18 der
· corrent prenent-hi parf el quintet
((Salóm» i' ls selectes senyors Cas·

•
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tells, Batlle y les senyoretes •Noguer i Cánovas.
.
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Blanes
··- .... ..... -·· ···--·· .. .

canta'l·-se I'Himne a la Verge del
--·· ---~-- -

... .

VHár orquestal pet

massén Joan

L'apfec del Vilat; que tan havía

Baflle. Les s:!rdanes executade5

decaigut de tres anys en aquesta

després, li donaren el caienl popu -

part
va recobrant son antic esplen: · lar que sempre haurfen ·de tenir
. .
dor, mercés al nou impuls de sos nostres festes ag ermanades la fra..

r la popular.

dició religiosa

actuals
administradors.
..

.., .
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se solemt1ement l'oflci per un chorde nois acompanyats perla orques. 1ra la Moderna d'Arbucias acabanr
amb el cant del g oigs i adoració
de la Vcrge, molt venerada pels

blanenés i pobres de la comár6a.
Un Par.:!ll de sardones feren esperar agradosament el dinar que te
Uoc als voUants del s~ntuari i .que
..

'

constirueix una
..

nota de

encisa·

dor~efe~!e .

DurmH la fÚnció de la tarda , va

.
. . . ..:._
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rencia a les deu del mati va cantar;

'

Arenys de mar.
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currencia ·amb molt bella impresió.

-El pa5sat Diumenge en reu ·

.,_

.. ... ........... .

C udeix J'idea d~ c·rear en aques

ra un Museo de caracter general i
local . La comissió organitzndora
presida pel senyor Batlle i el benemeril patrtd D. F ran~isco Flos i
Calcat, iunt amb altres enlusiaste.s
estant fent els corresponents prepa.
ratoris, senyalant-se com a fetxa
probable de la se va .inauguració la
festa major . de sant Zenon d·en-

nió celebrada per la no:veHa entitar
orfeónica

que dirigeix el senyor
.
Saló
m s 'acordá donar a la mateí •

- La secció d'aficionats de
«La Paz Sodal» en son ~cent viatje a Tordera alcan~aren un nou
éxil. Ho celebrém .
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Lloret de Ma·r
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FesliJ a 5anl Pere del Bosch. -·Colocació auna primera pedra.
Derallant més la noticia. que va.
insertar-se en el passat nombre,

referent a la festa, que's prepara

'
Bona Llevor. Núm. 16, 28/4/1918. Pàgina 6
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xa el nom d'«Orfeó Montserrat» .

Aquest any amb forsa concu-

.· .'

El Senyor Saló m fe u una e-xtensil explicació de la labor musi-.
cal rcalitzada dintre aquesta Académia, eixínt-ne la dlstingida con -
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