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Noves i Comentaris

Ets i u ts
El ball i el cine
L'obertura

d e l a s;il;i

EL FRET
d e b;ill

u

«La Cooperativa» ha deixondit l'element ballador de nostra vila, jaqué
la competència d'aquest ball amb
el de «La Barretina» ha fet possible
que després de molt temps es celebressin balls per la tarda amb regular èxit.
La joventut estimulada per la
rivalitat i potser cansada de tantes
superproduccions cinematogràfiques
ha deso i tat un xic de contemplar el
séptim art per tirar-se als braços de
Terpsicore. El més probable és que
aquestes desercions al cine siguin
solament transitòries pei o qui assegura que Je continuar en nombre tan
crescut de projectacions de tilms
sonors latosos, esdevinguin l'abandonament permanent i progressiu?...
Entre contemplar certes cintes de
mala sincronització i pitjor argument '
o poguer dançar amb qualsevol de
nostres recicn pintades damisel·les,
tan temptadores com formoses, latria
no és difícil i com es natural el jovent ;
es decantarà per la ballaruma.
•
Per això cal que els Empresaris
tant atens en servir al públic, vigilin
que avants de presentar certs films
sonora sens probal·ltat d'exit, pro- |
curin projectar quiscuna película j
muda que també ni han de noves i de j
bones.
|
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Lo q u e va d ' a q u e s t a srlniima

es cada

dia el fn:l nies viu a m b lot lli deix-ir-se
veure el sol.

LA BIBLIOTECA

POPULAR

Es continua rebent llibres amb destí a
aquesta biblioteca quina llisla de donatius
aplacem per donar-la mes tart amb millor
anipliatud.
FUNERALS
El prop-vinent Dimecres, dia 14, a les
10 del ma'í imdran lloc en la nostra Església Parroquial en sufragi de Antònia
Sala Moiuenegto de Puignou (E. P. D.)
LA PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS
Sort hem tingut els malgratencs que
aquest hivern es tan sec com l'ret ja que
d'altra manera passaríem per la vergonya
de veurer nostres carrers convertits amb
els languers de cada any.
Sabem que l'actual Ajuntament activa
els treballs per esfaltar-los però es de pregai mes pres-sa amb la solució d'aquest
problema que tan va lligat amb l'higiene i
el bon nom de nostra població.
EN EL CENTRE PARROQUIAL
Avui hi representaran

«Els Pastorets»

l'elenc «Nova Joventut» de Santa Coloma
de Fames
ESTADÍSTICA 193(
El moviment de nostra població durant
l'any es el següent:

Naixements, 111;

Morts, 82; Matrimonis, 35.
Imp. Montalt - Malgrat

