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NOVES LOCflLS
En si Guimerà:
Per dimecres a la nit, està anunciada una important película de
divulgacions científiques i anti-alcohóliques, molt recomenada per a
tots, i més per als que 1* alcohol
es la seva flaca.
Per a la diada de Tots-Sants,
es projectarà EL PAVO REAL i
d' altres.
El Cine Nou:
Podem afirmar que, contra els
rumors circulats, es un fet 1' informació que sobre ell, publicàrem
en el passat nombre, comentsantse les obres el dia cinc del proper
mes.
En el Foment Cultural:
També en aquest benemèrit local, tornaran a inaugürar-se les
sessions de cine, havent-se comprat per mellor claretat del espectacle, una moderna i valiosa màquina, elèctrica de projeccions.
Mellores:
L' important manufactura de
moneder del Sr. Vicens Forés, ha
posseit el local que ocupava fins
ara el magatzem d' En Bernat Mir,
per aixamplement dels seus tallers
que amb aquesta reforma, donaran
a més del passeig d'En Pi Margall,
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al carrer d' En Enric Prat de la
Riba
Damisel·les amb bona veu...
...i que tinguin 1' amabilitat de
volguér cooperaren lesfuhcións líriques dels aficionats d1 aquesta,
deuen dírigir-se al Director Senyor Lozano.
Comprenent aquesta companyia
que «La Viuda Alegre» no era
1' obra mes apropiada per ells, han
decidit substituir aquesta per «El
Conde de Luxemburgo.»
Les subsistències:
Amb motiu de la rigurosa tassa
en el preu de les subsistències, es
raro el dia que no s l enfadi algú.
Aquestes propines que amb el
nom de multes corren per arreu
d' Espanya; ben mirat es una forta
pesadilla pels funcionaris de les
balances.
D' Sports.
S l ha reunit la Comissió Organitzadora del Malgratenc S. C , la
qual té objecte adquirir un camp,
on s' hi jugaran diferents sp,orts,
foot-ball, tennis, etz. etz.
La'Junta ha quedat constituïda
de la següent manera:
President: Santiago Rusinyol. Tresorer: Lluis, Graupera. Segretari:
Ramon Carril: i. e r Vocal: Elies
Paradeda. 2. ún : Joan Montalt.

