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EL POBLE LLEVANTÍ

del jardí nl es la mes bella
i seria mon tresor
Es fora el papelló, tot sol ja resta
el jardí formós, en 1' hora cap vespral
jo amb neguit, espero la contesta
que surti cie ta boca angelical.
POLUX

NOTICIARI
Les eleccions municipals-— A mida
que se acosta el dia de la lluita els partits comenseii deixondirse i sembla que
les eleccions del prop-vinent Diumenge
no deixaran d'csserempenyad.es.
Hi partit regionalista en una reunió
tinguda en el Teatre Guimerà el passat
dijous se nombràren per aclamació els
canditats siguehts: Gracia Garriga Bufi,
Josep Gibert Soley, Ramon Paradeda
Aymerich, Sebastià Fontrodona Rabasa.
Hem parlat amb el partit de la minoria per sapiguer llur candidatura manifestant-'nos que encara no estava composta però que seria una candidatura
«integrada per difere.ntes personalitats
d' aquesta vil/i».
Per el vinent dissapte els regionalistes
celebraran un miting en el Guimerà i
casi podem assegurarne un altre al Divendres per la presentació de la candidatura contraria.
Hem tingut 1' honra d' admirar el
valiós tern queD. Emili Ragull Alabau, a
regalat al nostre ben volgut Sr. Rector.
Felicitem de tot cor a Mn. Pere i palesament demostrem aquest altruiste senyor, 1' agraiment mes sincer del polele
de Malgrat.
Carnaval-—Diuen que serà desanimat
però lo que l s per ara aparenta lo contrari doncs Divendres ya reberem la visita d' unes enmescaradesque com a tals
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Llibre. I

no sabem si tenian la hermosura d' una
venus o be la d1 un mono.
I n cartera.—Han quedat entre altres
treballs «Lletres del Marroc» i «Ll Obre
d' Educació» que publicarem el proper
nombre.

!tv£ ecanegrafia
Enseíïanza de escritura a màquina, en
una RF2MIGTON modelo n.° io nueva,
a preciós convencionales.—Trabajos [de
encargo a dos tintas.
Informes en esta Administración

I Q-.A.IL·TCS-.A* !
El Comerge de la Societat "La Barretina Vermella" ha posat en rifa una moderníàma maquina d'escriure i un preciós
aparell de fotografiar, marca LENTA de
Alemania. iCompreu números!
Dits objectes estan exposats en la
aparador de can Prats.

Espectacles
Teatre G-uimexà
Per avui diumenge a les 4 i mitja; Se
es anunciada en la pantalla un programa
de películas magnífic, interpretadas totes
per els millors artistas de ll art cinematogràfic.
i a Elfilmsdramàtic en 4 parts

La Fxancesita
2. a La in eressant película de argument sentimental en 4 parts titolada
EN NOMBRE DE LA LEI
3.* Darà fi en el programa el filmscòmic en 2 parts VIDA CAMPESTRE.

Cine I_.a, Saxretina
Escullit programa de petículas, entre
ellas el drama en 4 parts titolat LES
DUGUÉS MARÍAS.
Exito i debut de la aplaudida cançonetista AMÀLIA ARÀNDIGA.

