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de Barcelona rt!clamant als que li
fan censos i censals de cases o be

•

.

senyor Rector.

que pronunciara nostre bon

w

díes 8, 9, 10 i 11 del corrent el co-

exercisis preparatoris de la comu-

mérit com!)atrici don Francesc Ca-

bro del segon trimestre de..consums

nió solemn~ que se celebrara amb

i del primer alrassat. com també

tota èspJendidesa
el día de Sinco•

sanovas qui després
de curta es..
tada entre nosaltres ha retornat a

els dels anys anteriors, ~e deu·
nin fer -se a casa del mateix re-

gesma, El pri mer ac1e tindra Ilo~ a

caudador en josep Comas, carrer

cissi del cristia, Santa Missa i pla-"'·· d'estrenyer la ma en nostra redac- .·
tica . El segó n a les ~ 11 del matí cíó a nostres volguts amics i sus~
amb lectura espiritual i pltitica i el criptors Rents. Dr. Josep i don joa.:.

bla que s'intere$Sa · a desmentir
aquella m~xJmlÏ tingudél com a un

.
que diu,

.··•·

. apot.egmc pels sa vis
m~nys boscos, menys
••

.

•

df!l Snt. Rosari i platka. A tots
aquests actes que s"efcctuaran du·
r ant fota la setmana i a les hore s
<

de Ca ssa de la
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Selva.

''
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Després d~ü:ver passat al-

del tot restablerta nostra pulcra col-

·.

<
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laboradora senyoreta Antonia de

'Í
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Garriga. De veres ho celebrem i

nosire clero r><·: rïOqu!al ami en pw-

ció ti ng~a~ llo c la C o munió genera\.

benei1· com de costúm la

,¡wr, cantant durant el trajecte, les

-

. . Venen celebrant-se cad<1
vespre en la parroquial, els devots
guenr-hi pari en ells dos chors, for.

que haviat ens deixi fruir d'aquells
delicat~ trevalfs que son tan cele-

que tóts los anys celebra La Escola
Nocturna per· a Obreres fent la pl6t ica el Rnt. Sr. Rector. Moltes fo-

brats per nostres llegidors.

ren les humils obreres que se ac ercaren a rehrct· el Pa dels Angels.

Jocm Ponsa Cata. A. C . S .

exercicis de! M es de les Flors, prenJ

·;

l

bals en doctf'ina cristiana vulguin

Dijous passat festa de I'Ascen

llereníes dels Sant~.

.•

aquésta ta distingida familia Bota

guns dies en estat ~licaf se frova

Dimecres a les 9 tiet matí,

<1
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nens i nem~s que h.çiVent sigut apro-

plou, quan Deu vol».

fessó

.:.·

:''\

quím Mercader.
· ._, Ha ·estat alguns dies au ·

de pluja».

celebrar la comu nió solemne.

...f§!

També hem tingut el g1,1st

mentades deuen assistir-hi tot els

certen1 i popular que diu, «Sempre
..

w

les 7 del matí i consistira en exer·

tercer, il les 6 de la tarda amb rezo

i.c
· 1,¡

sa residencia de Barcelona.

«jl

En avanl haurém d 'adoptar l a mes

·}

,

luda¡ a nostre distingit amic i bene-

•
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Hem tingut el gust de sa-

Dillun5 vinent comensen els

.

•

suscriptor don Emili Ragui!.

També hi esta anunciat pels

t'eia temps que no s'havía vist. Sem-

.

Corts per Barcelona
. don Narcís i
neboda de nostre distingit amic i

' ..

tot el dia 15 del present mes.

•• Una tongada tan llarga de
plujes com la que esrém atravess~nt,

<

nenes de 7 anys després d'una pla·
lica

de Passada.

'

lloc la primera comunió dels nens i

de terres, les pagues atrassades per

.
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Dilluns prop· pélssat morí
a la tendra etat de set anvs
. el nen

i

'·

Nostre condol a la familia.
..

.

9
També morí el dim.ec.res.
després de crudel malahia i haver·

De Societat

mat l'un pçr les filles d e María,
S'ha erec luat el prometatge del
diriRII per ld distingida senyoreta distingit jove don Angel ~raval
Carme Andr~u. i l'~llre . per nois i . amb l'agraciada senyoreta Carme
.-;
noies dirigit pel orgamsta mossen Batlle i Ràgull filla del diputat a
Marian Burch. La assistencia es
ben nombrosa.
. . E ls treballs de la Dreçam1

rebut el ~ sants Sagraments el sim-

patic jovenetRamón Virolês.A.C.S.
Als nos tres lectors demanem una

(

·,
•
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oració per la sev a· anima.

i

van ¡mwguent cad a día major i nc re·

ment. Estan fent-se tres murs de
contenció dc sorres qu'es conve:·.
•Ji r.a n en
·,

vm·aders de

l~s barques

qne s'hi construexln. Va prenguent

clquefl . IMralge una transformació
completa, constituint pels d eso cupa ts ui1 !ioc de passatemps ben fa-·

Jaguer.
l

En nostra lglesia Parroquial
Avui, a les 9 del matí, findni

Bona Llevor. Núm. 18, 12/5/1918. Pàgina 6
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De Calella

Quí sap si un Cloc de fantasies que
, 'I temps, serenísim temps aniDivagant ...
esfullant · una a unar
sils
Fins a nosaltres arriba un mur· acontei xe ments reflecsessen pàmull indefinit no sabem si de goig lides vestlums oyda que aixis fost
o d'inquietut, de ·possible confla- mes si venen a enrobustir. i a .. a'ergr·ació o d 'esperançadora concor- mar la actuació fr~ca ·i decidida
dta . . . no ho sabem, puig· nosa !fres · en vers un ideal sagrat. benvinguts
que deul'iem parlar se'ns detura Ja sfan.
llengua i ... no sabem dir res; ¿ser
· El seny i e1 cor mes · que ningú
la magna trascedencia o l'amarg
creiem que deuen p~rlar.
pressentiment qui'ns obsess<iona?
Y fem punt final a ço que no

ra
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