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hem comensat i que in srintiv (lm~nt
se'ns escapa de la ploma tot divagant. ..
--El dia primer de tvlaig seguint
Ja costum establerta foren moltes
les familes i principalment les obreres que eixiren al camp asisstint a
les noces de la gentil ijrimavera
amb el Mes de les flors.
-Certament en aquesta diuda es
cuan efectuaven .l'enllaÇ rm!trimonial nostres volguts amics josep
Transacs i Agna Dontldeu.
El felicitem coralment desi tjantloshi una interminable lluna de mel.
--·Els dilluns passat ~n espiri·
tualment amb Deu per mitja del
Sabt Via tic nostre 'respectable amic
D.)6sep Casfells Mas quf g uarda
llit fa dies a causa de una do lencia.
Desitjem son prompte restabliment.- ·El Corresponsal.
.. ........................-..·-·- ...................................., ' .......... .... . . ....... .
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que en aquel1lloc deu alçars'h i. La
inseguretat del temps reting ué a
molts de anar~h i.
~El mes de Milig que ve cele~
brant~se a nostra esg·lesia resulta
bastant coqcorregut i solemne,
principalmen t els dfes festius, , mercés al chor de les filles de Marfu
dirigit per i 'infatigable Srla . Mé.lría
del Pilar Com<l. el qual ens fy sentir h armoniÒses i delicades cançons
i els· formoslssims goigs dedicats
a no ,fra p(ltrona Ja Verge de L~s
Ferreries sadollnts de tendreça i
$eu!iment.
·-·Dilluns passat en i'esg·ksia parroquial del Clot (Barcelona) tingueren lloc uns solemnes funerals
·per la que fou en v ida espOS<l de
do n josep N og uera i germana política de nostre respetable amic, ra~
c.1balat fc1bricam don Francisc.o
Benguerel.
A totil sa distingu~d<l familia
adrecem nostre mes sentit condol.
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Fou en nombre considerable les
famílies que'! dimneuge passat es
trasladaren él Snt. Pere del .Boc per
a presenciar el solem~ aplec on;·al
la benedicció i col locació de la
primera pedra del A~sil de Vellets
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Estan portant-se a cap els Treballs preparatoris per a Ja creació
d'una Asodació . popular benéfica
anomenada ,<junta de Caritat» que'l
nostre Excm: Ajuntament ha projectat per a resoldre d'uncl veg·ada
ld mendícilàl i beneftcencia pública
i per a que, ls pobres 'f"ltumils des-

g raciats de nostra airnada vila puguin ésser convenientment ..ilfesos.
Nostre desitg es que sigui ben aviat
un fet i que tots els canetencs sense
distinció de classes ni de parrits hi
aportin el seu concurs en bé dels
pobres necessitats.
- Dimecres passat primer de Maig
tots els alumnes de les escoles nacionals, pujaren aco mpanyats dels
seus respectius mestres i alguns
indi.viduus de la Junta loc.a l d'instrucció,-al Santuari de Ntre. Senvo ~
'
ra de la Misericordia, o n després
de saludar a nostre celesHal Regina
amb el res d·una Salve i algún
ca nt, se dirigire11 al mitg del bosc
i jardins de la Ermita en quin lloc
foren obsequia ts amb un espléndit
cerenar ~ S'organitzaren jocs in f~ n ~
Hls per esbarjo de tots. El motiu de
dita festa ha si~~ ut principal ment
per a invertir la quanlitilt recauda~
da en la sortida que feren els nens
i nenes, que forman el Chor de
·dites escoles, en la diada de les
caramelles, habent deixat no obs··
rant un ~obrant des tinat a lcsliibretes dè les M utualit ats. Ji'an sigut
moltes les famílies que•s varen traslladar aJ Santuari per a participar
de l'alegria dels pe ti ts, resultahr m1a
festa molt simpcítica.
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CARRER RIBAS (CARRETERA DE SANT ANDREU)
NUMERO 17, DEVANT L~ESTACIO DEL NORT
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Coustt·uc(~.ion~

de totes elnsscs et~ ehnent armat.
l)ipósits, snfreigs i tuberíes de tots 1nodels .
Es(~ales, piques-rentamnns., itigneres i tota mena de treballs eu
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granit.

Rajoles de ciment nmb vnriats dibuixos.
Porland a presió bidraíulicn.
Orntun ~~ 11tt1.eiorl~ tl!H~ r:u·,tti vf3~ de pe1l ra artificial IJer a façaes..
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Bona Llevor. Núm. 18, 12/5/1918. Pàgina 7
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