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No's retornen els èrlginals
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òutoritzdda paraula a les r~l - ligio~ amb .runció evangélica que li es
ses i fidels que omplenaven la Ca- propia, glosa la virtud de la caritat,
pella.
'
i termenat qu~ fou l'ofici cantat per
A les. 11 del diumenge sortí en la orquestra «La Fa rn ense» de SanBosc, es presenra trist, no volg uent pl·ofessó"''de la casa del cape ll a del
ta Coloma de Farn és, amb la coo ·el sol associar-se a una testa
fa n Santuari de Sant Pere, dirigint-se peració de la capella de Lloret de
•
formosa. Espeses boiïenes i nuvols cm aquesl, per a celebrar de mitg- Mar dirigi da per son 0<xpert orgamnenassaven aigullr~ la; peró el cel
ponlifical el solemne O fici que di- nista mossen Josep Munder, es
pie¡()g disposa que aquests, més bé ~ué el Molt ftre. Sr. Viemi General. passa a la benedicc ió i colocació
li se rvec in de pard·sol i fo rm essen l)r. Vila, asi stir de mossent Josep de la primera pedt·a del Assil de
el m arc d'un bell qü adïe que'n Poch, memore de la junta del Papobres vells. durant la qual Ja ban~
aquell lloc i esplmwd a a nava a tronat del Assil , i de mossent Adri a da municipal de Mataró composta ·
desenrotl lar-se. Al toc de, degr íél,
Vet lis . be netk iai de Ll oret. O cupa- de b2 individuus, desgrana boniques
llençat a les pinl ore.sques encontra -. ven iloc preferent. en él_l I'Exce- peces m usíca ls.
·des nostrades, pes les ca mpanes lenfíssim Governado r C ivif,- Mili ·
Serien· proximament les dues
del cloquer del S anl uari, mHwen tar, don Pius de Cabaíles, senyora
quan en la ben ornamentada salaacoblcmr-se a· son entorn , nombro- i fill, don Bonaventura Conill, B atlle
menjador de Ja Càsa Cabañes cosa g·entada vingudll de tors els p,o~ i Aiuntqment de Llore•, Jutge i Fis- mensava el reconfortant apat ofert
hl es comarcans, i fins del més llu- cal Municipal , President de l'A·uals convidats i servit per Ja Casanyans.
Ja un ·auto g ui at per diencia . Aiudcml del General, nota- Restaurant «La Mallorquina» de
aíxerit eha uf!~~ ur en s ofren!lv él la ri de Lloret Sr. Sa!omero, canon- Barcelona, · A l 'hora d-els brindis
excels¿~ persona de nosl re ben arnat
ges M ates i lg lesies, re verents doc- s'alça el Sr. Quintana qui manifesprelat Doctor Mas, vi ng- ut desde tors Barg uña i de Grassot. Rec· ta la ioia de que estava posseida
Llorer de Mar, qn soiornav a des tor i Vicaris de Lloret, mossen Nar · en aquells ll}Ornent
s la seva .anima,
.
.
d'el capvespre del dia Ires acompd- cís Crós. doctors Pascual i Roca, al poguer-se asocíar a una festa
nyat de son familiar mossen joan don lldefonso Ruí.z . membres dc la que tenía un objecte tan henéflc i.
M as . Al arribar a !an xamosa ·vila junta de Beneficencia de Girona, ennoblidor. El Sr. Oobernador amb
on fou r ebur pel seu clero, au tori- sacerdots i altres persones dintin- vibrtmt paraula , remembra la bon't ats, societa ts, col-leg'i.s i gran part gides que se ntim no recoi'(Jar .
homia del é1caoalat don Nicolau Font
'
del poble es dirigí immediatam ent
A causa de pannes
dels auto- i Maig fund ador de l ~s belleces de
vers l'esglesia parroquial , per i1 móvils oc urreg urs per raó dels mals
aquell lloc, i restaurador de la Ca. pendre pai·t a les poétiques i senti- canííns, mo lts dels mentats perso- pella. L'il-lustre Dr. V_
iJa amb galamentals funcions del mes de maig natges anivaren <Jrnb retras i tin - nes frases, feu present la pàrt eficas
. '
dedicades a la Regina de totes gueren que pujar el peu al Santuari. que pl'engué en Ja fundació del
'
tlles, la Verge Sanlíssim a. I: l dia EJ molt litre. Dr. Salvador Rial , .Assil un angel de cari
tal, una dissegüent, dona canónica clausura a ' Canonge i Secretari de Bmnbra del tingida matrona i a amanuensa dels
unes monges carmelites descalces, Bisbat i el ceremonier mossen Josep desitjos de don A g ustí Cabafíes, la
exilade5 de Méxic, celebrant la Esteva arribaren ja un poc adelan - sua·' pietosa viuda ; a memoria de la
.santa Missa en la capella ~el Contada la tarda.
qual pregava un brindis.
vent, durant la qual endreça sa
Abans del ofertori el Sr. Bi sb~
El batHe S r. Mataró feu u•

E l diumenge.
dia cinc de maig·,
..
-escollit per a col-locar solemnialment la primera pedra del l:.dificiAssil per a vells a Sant Per e del
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