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A\fkLGRAT, Diumenge 15

NOVES
Degut a un*s ratlles = = -3T? al
Oli-Oli hem3 quedarem sense els tan
dessit-jat3 "Desensopiments". poc
després per la mutilació complerta d'
un treball del Octavi per la ceiuura,
aquest ha agafat vaganoia al escriure, per lo que no vos ertranyi doncs
que sens cap article de «pes» entrem
de scpstón en aquesta secció de noves
i comentaris.
LA CURSA D' AVUI.—Degut
el mal temps la carrera anunciada
per el passat Diumenge, tindrà lloc
avui.
Els premis que hi ha per ella son
els següents:
Primer.—Una hermosa Copa d1
En Erancesç Aragonès.
Segon.—Rellotge-pulsera.—De 1'
Ajuntament.
Tercer.—Silling d'En Josep R o belló.
Quart.—Càmara per bicicleta de
la Comissió.
Quint.—Timbre
id.
id.
FOOT-BALL.-,Per avui se anuncia un partit entre el «F. C. Catalunya» i el «F. C. Malgrat» que
semblan dos «F. C.» a la mida per
divertir-nos.
NOVES ELECCIONS.—Per el

Germanor. 15/5/1921. Pàgina 1

dia 12 del proper mes se enuncían
les elerrións He.J^ióutntó. Provincials, per lo que acabant llur comes
els diputats d1 aquest districte senyors Bartrina, Caralt, Ferrer i Ragué. Lo que's per ara aquestes eleccions se presentar; molt «.mortes».
MES CUES.—Un dia dels passats tornarem tenir, qua els estancs
amb motiu de fer saca, palasant
una vegada mes lo que pot i fa fer
el vici. En una qua una catalana i
una castellana entraren en discursió
amb tan d1 energia, que ni que se
haguesin possat a discutir l'autonomía!..
DELEGACIÓ.—Se treballa per
formar una delegació en nostre població de la benemèrita: Associació
de 1' EnsenyaQsa Catalana....
Nosaltres, com ^ bons jans i aimants de l'instrucció no dubtant en
dar-li nostra ajuda peculiar, tot e s perant que no serà una cosa morta
com tantes d'altres que no han servit per res mes que per donar representacions totalment fules.
SARDANES. —-El compositor
Josep Vicens Mornau ha ultimat
tres sardanes anomenades «Dolços
amors* «Deixant la, llar» i «Sofriments de cors» fetes en forma de
poema que seran estrenades a la
oportunitat posible per una Cobla
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complerta. Dat 1' assumpte en que
tstant insjjira.des, no es de dubtar
que seran molt joganeres ensemps
que de tons tristois.
DE TEATRE.—Diumenge a la
vetlla èn el Teatre «La Barretina»
es representà «Misteri de dolor» i
«Dilluns de sabater». Respecte a 1'
interpretació, cal fer esment de la
tasca de. les actrius les germanes
Dolors i Glòria Peris, que junt amb
En Bayarri, León, Formentí i En
Durbau arradoniren perfectament
son comes. Llàstima qu'el públic no
correspongué. Quant amb tot el
«bombo» es presenta el debut d'
una «famosa» Companyia, no arrivant en realitat a la categoria d1
alguns dels nostres aficionats, el
públic malgratenc correspont mes
fàcilment. jQue hi farem!,
EN E L GUIMERÀ—El darrer
Diumenge al comensar le* projeccions en aquest cine, se cremà l;i
pel-lícula còmica que per c$ft tenia
de dir el títol «Los terribles bolcheviques». Gràcies a la serenitat del
operador, del púhlic í del ser dia no
òcorregué cap mes desgracia qaela
pèrdua econòmica del film. Judex
i els altres fimls anaren be. Per avui
se ar»uneia la reaparició de la Companyia Illa de Mataró amb un títol
d' una obre que no coneixem, al
menys per el nom que 1' anuncien.

