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nyor alcalde, dir,gint-se després a

Ja casa del senyor Pon3, aon can·

des d•aquestes columnes adrecem
. .
a sos ge~mans, donya Pepa i Ri-

ra sa familia

taren dues peces de son repertori.

card, com també a la demés fami~

Immediatament passaren a la Casa

lia nostre sentit condol ..

···

nostre

més sentit

condol.
.

•• Els funerals celebrals el dia
dos, en sufragi d~ l'anima de do·
nya Rosa. Sanllehf Garriga, espo..
sa del bon amic N. Artur Vidal, fo·
rén molt concorreguts, habenf·se
dignar presir·Ios nostre cari~sim
amic, mossen

francisco Qlbert,.

rector de Sant joan de Mollet. Al
donar compte dels pietosos sufra·
g·is, reiterém una vegada més a les
families de la finada nosh·e pésam

•

- smccr.
.
mes
..

Al passar el dia 2, un mo-

enfront de Ja fabricél de
sulfat del Sro. Badia Torent i Bufiol situada en eJ carrer del Carme,
es desploma un armatosf qu'eu el.
carrer hi havfa causanHi una gran
ferida. Celebrarém :iOD reslabli·
ment. que sembla estar en via de

cinro,

QE:t'

en la que també hi
cantaren altra peça.
A las 6 i mitja comença el Con·

cert desenrotllant son vast i escoHit programa en mig de sorollosos
aplaudiments. El públic que hi assistí no fou tan nombrós com s'es-

perava. Terminat tan bell i cultural

acte, passaren a cantar algunes
peces a casa l'ex·a\calde senyor
Serra i Gastó i a casa de donya

La fama que gaudeix dit Orfeó
la deixa altra volta ben provada,
per lo que felicitém coralment a
son expert i distingit director mos-

sen josep Molé, encoratjant-lo per
.
a continuar una tasca tan ennoblidora i constructiva.
Dilluns en l'esglesia parroquial varen ceJebrc:u·~se fune&·als en
••

quel TEmas, de quina mort donérn

celebrat en nostra :parroquia s'es

compte en aquest mateix nombre.

vist aprofhal per molts devòls, desitjosos dé g·<mdir de les. seves
grandiúses gracies espiritu~ls.
•• S'es fet públic per la Com~
·panvi<l Tl'i-1S<lnh:1nHca l'advertiment'

als

'

pússdtg·e¡·s ·que,

5 •embarquin

per Cuba, de que no portin rnés
moneda espanyola que la necessa-.
ria per vÍa!JJe, puig les <mtoritdb

'·

Consi~toa·ial

El jübileu de la Porciuncul<i

· ..

.

'

sufragi de .. 1~ anima del senyor Mi-

• perfecta curació.

'

Al arribar foren saludats pel se·

(A. C. S.)

..·

•

. . Hem tingut el gust de sa·
Judar i e5trenyer la ma, de nostr~
bon amic i suscriptor En l~rancisco
Burguet, qui en

companyia de son

fill Ramón i dérnés · família passaran alguns díe~ d'estiueig entre
n

<.)"' :. I ft< ,.,tc;.,.-:r.
.,

tJ.. •7U1••

d'aquella república, prohibeixen In
circulació per l?.l país de tota menct

•• -El conegut en aquesta, per
haver.:.hi r~sidit bnstaiJJ temps, i 1!11

''X'I"'"'la"r··
........ 1 Us 5~ O.

la que hi contmia amb bones i molfes relacions Sr. ·Rose li, ha mort
en Lamis ([?epública Argentina) a
i'edat de 71 anys. r:.-eia 11 anys que
1enía son estada an aqud!a República, non era eslimat per son tracte afable i belles qualíti:its qu'el
adomaven. Al fer avinent a nostre~
llegidors tan tris!a nova, ets hi su-

de.

,.,., .->-~
t¡~)Jtt;.,l.J!t
! ,_.,,
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Les hi.mderes nacioni11s. Id

esvin¡yn:d i Iu cafalarw on.:jaren
;.1 l ~o '1 S l·j ').
dl. tH,., -~ ,.,_..,'···· '·, "~--e;' ,.., > '".., eL~· I·) ut.l..:
nostrtt Cas<l Consistorial múb Ja
ocasió de
vinguda del Orfeó de
Mmmó per a úona1· un concert en
..¡;.1.\:.. .fos.~

~· {,H.,.·•__,\..1& ~·~

,,,.. -.

oti
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e) magnWc local derr.::omenl Cultu-ra[ Ul' ;,,,.. ,.. ,., , t ., v: 1··!
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•• Per amenitzar els festeigs
de nostra propera festa major petita, s'ha contractat rorquestra «La
Principal» de Cassa de la Selva.
Del programa de divertiments i
atraccions que amb tal motiu se ·
desenrotllaran en darém compte en·
.•
el proxim número, poguent avançar que sera bastant nodrit i aga·adable .
...
•• Amb motiu d'haver com-

josefa de Garriga.

ço den Martinet de la llet amb un

"

pliquem una pregaria pel finat, i

tada la seva absencia. Que Deu
en sa infinita· miserlcordia ··u hagi
premiat els sèus serveis, i rebi to-

ll( .

plert redat reglamentaria ha sigut
jubilat el Registrador de Ja Propie-

tat d'Arenys de Mar, don Andreu
Benitez Porral, i ha sigut designat
per a substituir-lo amb caracter d'

interí son fill don Andreu Benitez

Osés, advocat.
•• Per l'alcalde de dita vila
en

Manel Riera, ha

sigut demana-

da la ma de la gentil senyol'eta Na

María Vila, filia del conegut corner~
ciant en Francisco Vila.
•• Ha ~ixat el carrec de Mes·
tra nacional de Calella, donya Bonaventura l\1aria Sia'vent i Munt~
passant al seu país qadiu, qu'és Ja
comm·ca de Cerdanya ..

•• · La' fabrica de '~apses dels
Srs. Valls i C." de Calella que tenia a Pincdn i en Ja quadra de cal
ftfmrco, una secció de Ja seva íabri- ·
ca de c·apses de curtró ha plegat
tornanl·la nitre cop a Calella.

•• En In capella de Sant Jaun1e situada dintre el terme de Pïne.d~

i de propietat de don Joaquim
Castellar en e) jol'n de la diada d.a·
.

I

qucil Sant hi ti~1gué lloc una fúnció

rel ligiosa
i un aplec .molt
conco.
.
.
n:egut pels habilünts d·nquel!s encontorns. especiahnenl de Calella,.

