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Els treballs se publiquen baix la sola i única
responsabilitat dels autors. No's
retornen originals

Parlem le íranollers
Sí; parlem-ne un xic del nostre
poble, endarrerit precisament per
veure fracassar totes les més lloables iniciatives que, per a donar-li
vida i nom, han fet qualques vegades els estols de caps calents que
estimen a la seva vila nadiua i voldrien que's deixondís del sòn en que
dorm postrada.
Granollers, parlant de cultura,
està quasi a l'altura d'un país verge.
À mfm sab greu sols el pensar-ho;
però e's així. No te' ni una sola entitat que de debò fassi cultura i són
inútils els esforços dels que, somniant en dies de ressorgiment per a
la seva volguda petita pàtria, treballen afanyosamení per al se'u engrandiment, fins que cauen defailits, perdudes les il·lusions i les esperances
en un avenir esplendent.
Un anorreant pessimisme embolcalla les idees i moltes d'aquèstes,
que podrien surar, posades en el terreny de la realitat, queden recloses
en les parets d'un cap somniador,
que pensa en un demà que mai arriva i que, al contrari, l'allunyen de la
vida real cada cop més.
Analitzeu totes les societats de
Granollers. En l'una, ball; en l'altre
Joc; en Talíre, ball i joc i en la de
més enllà, ni faní sols se senten els
seus batecs. Arreu impera l'cxcepticisme més defallidor i íoíes les voluntats s'anulien davant del record
d'altres fracassos.
Sembla mentida que amb l'importancia que podria tenir Granollers
i malgrat l'esperit lliberal del séu po»
ble, sempre's vegi igual; sempre
fred, embolcallat en un sudari fosc,
(|U£*1 lliga de mans i peus, fent-lo
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romandre agegut en una xiroia vall,
tota plena de flors i d'alegríesl...
La vella Granularia, destinada a
ésser una reina de riquesa per a la
forta Catalunya, ha degenerat, després de forses segles, en la freda
Granollers, vila somorta, sens ideals
que l'ennobleixin.
Pot-ser uso paraules massa crues.
Pot-ser en aquests moments estic preocupat per la visió d'un Granollers fred, i a mi, de natural optimista, se m'ha encomanat el pessimisme que enfosqueix actualment a
molts esperits joves granollerins;
però l'amor més pur me dicta aquestes paraules, i no me les sé quedar
per a mi.
Entengui's que no considero pas
culpables de rendai;ferjrn^ní de Granollers a iots els vilatans. Crec que
la causa ha sigut sempre aquest caciquisme polfíic posat en pràctica
pels que, per ocupar lloc preeminent
en la vila, tenen l'obligació de cuidar-se'n un xic, escampant més instrucció, més cultura i més enlairats
sentiments, deixant de banda les lluites personals, orfes de sentiments
nobles i enlairats, que sempre han
sigut la cleda on s'han aturat les
idees (perquè a Granollers -encare's
pensa) que havien de contribuir a l'enaltiment moral del nostre poble, fins
a ígualar-lo a altres, germans seus,
que li han passat davant.
No tenim pas d'esmentar fets. En
la memòria de tots viuen els ocorreguts darrerament, que proven massa
bé que si'ls homes de Granollers podessin ésser tant lliures com lliberals i el jovent pensés tant com aré's
diverteix, estic segur que's desfarien
les cadenes que empresonen les voluntats i veuríem al nostre poble,
gran, enlairat j lliure, sobre tot lliure.
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Tots els treballs.sóriclè'reprodücciòlliüré, indicant tant sofs la procedència

Fa poc, una gentil pianisíaj, conveína nostra, m'ho deia:
— À aquí, no se sent Tarí, ni hi
hà cultura. El jovent, no diu,més que
vulgaritats; és ben incapaç de comprendre i sobre tot de sostenir una
conversació que pugi un xic d'arràn
de terra. Ens manca çò que s'anomena espiritualitat. —
Ja veieu, doncs, que no soc jo
sol què ho dic. Almenys sé que som
dos que pensem igual.
ESTEVE SARROCA

De política mimiéipal
Les escoles de
segona ensenyança

'" '

Un novell acord de i'ajuitament, ens fa aixecar a protestar davant del senyor arcalde.per
la feblesa que ha tingut de deixàr-se caure en
la trampa de la gent reaccronàría;' d*aqüella
gent que, a espècie de fura, està furgant„semp e per sota t;rra pera ^i^,4,e|tÍ»''ÇlsÍ4uVfcns,
que són e! domini de l'humanitat.
.,. •
L'ajuntament seitíbía quevoKoònèédJr unes
beques de les classes de segortaeDsenyançst^pjer,
a que la gent mcnesterosa i.ingui iacWitat)^ per,
a cursar dits estudis aquestes beques, al iipftre
entendre, no són tarcósa; no és tíiés'que'una
subvenció disfr, ç;da a-favor deís Pares Ctínventaals que (aprofitant sefnprel'6(Sisió)vfen'en
d'un quant temps-eraslt.dedieànt··se·aiísjisenyament de dits estudis.
,i
Ja d'ajuntaments anteriors ;|ia,víen intentat,
dits senyors, recabaTninà subvenció; però mer*
cès a les protestes qcfe a sotí-degut te'ttt^^sforen
sostenides per part del nostre poble,- se'prívà

que üranollcrs lixiguésd'aTiara raiire/pèf ïriia;
de les coses més essencials del désenr·otÚaiiíent
dels pobles, a la gent entorpidora de la marxa
del progrés.
Però el què allavors no'ís fou possible aconseguir, pensen obtenir-ho are. Els Pares Conventuals, segons acord deí-consistori, ensenyaran la classe de batxíllerat'a-variSaítimnes per
compte de L'ajuntament; i això no ho podem
consentir de cap manera, ja que resignaria un
atrsç en les idees lliberals d'aquesta vila, que
no és mereixedora d'aquesta usurpació.
Tingui present, el senyor arcalde, que és
bastant considerable la suma de 4,000 pessetes,

i \ Renovació
que fígura en el pressupost, consignada per a
ensenyança superior, la creiem suficient per a
poder organitzar una cscçla i no donar-ho a
una gent que encare som molts els que no sabem si estan en condicions, ni si han complert
lo reglamentari en tot mestre que's dediqui a
dit ensenyament.
El càrrec de mestre de segona ensenyança,
com tot altre càrrec, ha de recaure en homes
que tinguin els seus estudis i la seva carrera;
que hagin passat pels requisits que marca la
llei, que estiguin organitzats com tots els demés ciutadans, que tinguin obligacions i qüe
amb el séu petit o gran esforç treballin per al bé
de la societat. No ha de donar-se, càrrec tal, a
una gent sens organització familiar, sens obligacions que atendre, i que to} el bé què vulguin a la societat, sigui'l d'haver-sé^n retirat
per a viure apartats d'ella, egoistament.
Les idees republicanes, de que sempre ha
fet gala l'actual arcalde, és el qué no permet
de cap manera posar en prictica dit acord; ni
les declaracions lliberals i democràtiques que
han estat programa d'aquest ajuntament, permeten que oficialment s'apoii l'escola dels
Pares Conventuals. Per això, nosaltres els preguntem; Senyors lliberals, ^a on és la seva democràcia? ^A on és la llibertat que testimoniaven amb la creació d'escóíes neutres? ^A on és
el bé dels treballadors, si vostès prefereixen
protegir als homes que voluntàriament renuncien a crear una llar, en lloc d'apoiar als que
s'imposen l'obligació ciutadana de treballar per
a donar pa a la famitia que tenen cünstituida?
Els senyors lliberals demòcrates han caigut
en un erro; portant aquest acord a la realització, demostraran que sols fan a/aríjíesde lliber
tat en circumstancies que veuen que'ls ha de
ésser favorable à certes Conveniències Però
devant de l'injüslicia qtíeare s'éstà fent al po
ble, s'alça la nostra protestà. I si malgrat nostra
protesta no's deslligà a Gràtjplfórs dé lót cirripromís i no se li dona'l col legi de segona ensenyança a que té dret, serà allavors qüc tol el
poble's cuidarà de que tio trepitgin els seus
drets.

RAPIDA
JOGUINES ^ És la diada. Els nins reben
ék presents dels seus respectius Reis d'Orient,
Els belis somnis dels injanlons, en aquesta dia
des, són túnica realitat piventa en les hores que
van transcorrent depresèa, vertiginosament, per
als homes grans, amb quietul des speranl per a
{alegre mainada que espera...
Fins tot sembla injantil en aital snjom de la
commemoració bíblica. La política, sobre tot,
àpar dlsfreçada per un gisi injantivol d'inconstíencia col leejlivà. Àdhuc el lealre internacional
sembla un verdàder teatre d'infants on .*'/«' representa .'. la joguina de la Pau
** *

Coses di rOrfeó
lijslsíínf
Ja han passat tres seimafteí q.ue dòii Pran
cesc Torras Villa va prometre una reunió gn
neralde socis de r«Qxfeó GraitollefUr '^T a
Iraciudei'injustj suspensiu de joci pfffeítor

Foren cegos i muts quan els exèrcits de la
de dita entitat, dictada contra'l nostre company
llibertat reculaven, ametrallats a Bèlgica» i a
de redacció, l'Amadeu Barbany.
Ja fa vintiún dies que'l senyor Torras va dir França; foren cegos i muts quan les cadenes
que abans de vuit dies en Barbany podria apei- s'estrenyíen sobre les petites nacionalitats eslarse en contra del càstic que se li ha imposat. clavitzades.
^A què veniu, are?
Fins are, havíem donat algun valor a les
Haveu dormit tant fort, durant dos anys i
. paraules d'en Torras; d'avui endavant, haurem
mig, que no vos despertà'l tronar del 42 alede deixar que'l vent se les emporti.
Degué creure ell que, un cop acabat de des- many, ni vos despertà'l canciller de l'imperi,
empenyar el séu càrrec de president de «L'Unió quan en veu ben alta digué que la necessitat
Lliberal» i de r«Orteó», els que el rellevessin no té llei i que'ls tractats són troços de paper;
ja s'apanyarien. Bé, molt bé; al li i al cap això haveu restat impassibles davant l'odiosa violaés molt natural en els senyors que usen diplo- ció de la frontera belga pels satèlits del kiiser;
màcia de la fina en tots els seus actes; però are haveu seguitincommovibles davant l'espantosa
nosaltres advertim al nou president, en Joan matança de patriotes belgues, serbis i franceMontana, que no estem disposats a que'l Co- sos que posaven solament la muralla del' séu
mitè de r«Orfeó», l'organisme director d'una entusiasme i els seus pits descoverls davant de
secció de «L'Unió Lliberal», presidit per qui l'immensa màquina.militar prusslana.
ha blasfonat més de demòcrata en aquest po,jPer què sortiu, are, a parlar de sentimenble, pugui castigar a un soci pel sol fet d'haver talisme?
'"
/
; ; .
censurat la conducta social del que fins fa poc
^Per què veniu a preguntar ales nacions
era president de r«Orfeó», pugui sospendre aliades els fins de la seva guerra, vbsàltres qüe
dels seus drets a un soci, perquè ha dit que la deixàreu que Alcmania, en plènà potencià rnigestió del president era funesta i d'una gran litar i financiera, descarregués la brUtàl temineptitut.
pesta sobre Europa, sense preguntar-li les raons
Ja ho sab, doncs, el senyor Montana: una que tenia per a fer-ho, sens demanar-lils fins
de les seccions que vosiè presideix, va castigar que perseguia?
•
•.
j.;. ,
a un soci pel sol fet d'exposar el séu criteri; pel
<jPer què preteniu intervenir, en l'hora susol fet de criticar l'aciuació d'un home que'l prema en que ta metralla lluita contra la medfa que'ls plagui dei.xar-nos parlar en plena tralla, en que comenci à entreveure's el sol de
reunió, se convencerà tot hom de si tenia o no la victorià del dret i de l'humanitat, en que la
raó el nostre company i amic, al dir el què fam i l'impotència comencen a rosegar les en^eia.
tranyes dels imperis Centrals?
Vostè, senyor Montana, que és republicà i - ^^Veniu. per ventura, a fer una reproducció
que, com a tal, deu creure en 1a Hibei tat de immensa d'aquella lluitadcMontiel, que costà
pensar i en el dret de defensa individual i la vida a don Pere I de Castella,, .reservant-vos
col lectiva, no deu permetre, per cap motiu, el paper d€ D y g u e s e U n ? : , . ; ;. , , .
aquesta manera tant arbitraria de procedir.
Valia més que seguíssiu dormint(ef)·llçç de
Creiem que, per a dónàr fe dels seus ideals,
venir a actuar de partiquins en les maniobres
farà efectiva la promesa del que'l va precedir
estratègiques de l'Estat Major del.kàiser;< valia
un el càrrçc que avui Jcsempenya, i que, com
ielj no escorrerà'l biflto 3.1 horaL de practicar la mésque callessiuj ei> llocd'adquirjr.^la tjespqnsaSilitat possible d'uaa),paUjSo^srïiesa,sem''p'fj; a
yJJibertíit i democràcia,que tant se predica.
:- ;. Si no^ se'ns v,ol donar la reynió promesa, la voluntat d'un sobirà amb envegç^ Imperialistes.
., .
'
^
qDe's digui 1 eft*demanarem una altra,
; r Avui la vostra intervenció és un sarcasme.
El Càsal de la Llibertat a òranollers no ha Les. vostres mires jèijtïmcnfais,' són mi^es
de tirar vels per damunt de les anomalies coegoistes; les vostres,,pretJngjides n'egócíaicióijjs,
meses pels que ocupin càrrecs; molt al contrasón intrigues, Si.ajxi.substituíssiu les paraules
ri, deu deixar que s'aclareixin coses i, sobre lot,
estaríeu més aprop dç }a sinccrii;at Tde la cerÉòm a lliberal», deu haver de respectarels drets
._',.^ y.'.'.,' '^.y,'"'' 7'''^'"] ' ' '
dé llegíiíma dcterisa que a toi-hom li perto- tesa.
Afortunadament
per a les gèheí·acíons^ futuquen.
res, ha fallat la vostra maniobra prò Germania
Per a avui, prou; tant sols erts resta recorcom fallaren els s'éus canons dàVanfjt!% forts
dar als que governen l'wOifüó», que no estem
invencibles de Verdúni França ;tó.-C8da:j©rn
disposats a aguantar i a Callar, sinó que arrivanous sacrificis: calefacció, llu'm, aliments, tot
rcin fins allà on sigui necessari, per a fer-nos
lo
mé^ indispcrtsable va mtmvant i va.ienearespectar en nostres drets, en la defensa d'un
rint-se;
en els hospitals segueixen: eatra,íï.i'hí
company ultratjat.
mutilats per obusos,'per metralla, per bales de
fusell; en ei front, segueixen els soldats enfonzats en el Iang lluitant contra'l temps i Contra
els bcches; comerç, navegació, indústria i agriASPECTES DE LA GUERRA
cultura marxen com Déu vol...
(Del nostre redactor corresponsal a París)
1, malgrat tot, el poble no vol la pau.'ajemanya, aquesta pau que's conser.varía sols pel
temor als armaments de l'enemic, que seguirien creixent, creixent, absorvint sempre les
més imperioses necessitats de les nacions futures.
Vet-aquí al president Wilson, acompanyat
d'alguns comparses, en l'escenari del teatre de
la Guerra, habillat de Josuè i amb pretensions
Torna-te'n, Wilson. El solíia de seguir la
de pafar novament la marxa 3el Sol, per a evi- seva ruta.
._
' : ;"•••' '
tar el Cap'Vespfe del militarisme prussià i així
No sóu vosaltres, neutres, —què; com corbs,
Cortsigrar la seva victorià davant del món ac- vos haveu engreixat a costa de la Saag dels
tual i davant de les generacldris del pervJndre, martres,— els que haveu de parlar, sinó aquells
í
i
i
í
•
i
t
i
t
I
i
que, a prop de les ílars apagades, paSset) fam i
iCàvnésainòh
fred; aquells que treballen 1 que lluiieh pera
iOo és el vostre paníllisme Irtiperturbable/* aguantar dinasties de vampirs; aquells que ^o^-
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fíenoVació
tenen el pes de les cadenes i sofreixen la més
CiSpantosa esclavitut.
: Aquests, aquests han de parlar, i portaran
la pau.
I la justícia.
F. MONTANA

SENYOR ARCALDE. — Convindria quc's
donessin ordres aprcmiants per a que's netegés com cal cl parc de l'estació i sos encontorns. Es una vergonya que tot-hom que arrivi
fassi els comentaris que'nsabstenim de publicar;
••••

NOVES
DIADA DE LA LLENGUA CATALANA.—
Ahir va cclebrar-se a Barcelona aquesta esplendent manifestació patriòtica. Nostres companys de Redacció en Valentí Turu i en Joan
Lleget., representaren a RENCVACIÓ i a l'estol
de joves' patriotes que conreuen l'ideal nacionalista i republicà en aquesta vila.
••••

ÀPET CELEBRAT. — Dissabte prop pass a t l ^ ..«Joventut. Alhambrina> se reuní en fraiernal banquet per a celebrar,' corn cada any,
Ja^ seva existència. No càl dir que, tractant-se
de jovent, durant cl transcurs de l'àpct regnà
Ja mès gran alegria. Els brindis, a l'hora del
iXampany, foren dedicats tots a la prosperitat
de l'agrupacíói ÈIs reunits arrivaren a seixartta.
-.' • -

• • • •

ARRIVADA. — Diumenge passat feu la entrada en nostra població cl que d'aquí en endavant desempenyarà'l càrrec de rector de
Granollers i degà del Vallès, doctor Josep Cloteti prebcre; A la seva arrivada hi acudiren
bon nombre de polítics i altres pcrsonalita^ts
de nostra vila. Sia benvingut.
••••

«LA CATALANA». — Han entrat a formar
part d'aquesta orquestra, els bons professors
de fiscorn i contrabaix respectivament, en Joan
Vila Ayats i en Josep Bataller. Felicitem a
aital corporació musical per l'adquisició feta.
••*•

,

NOVA -ORQUESTRA. — S'anuncia la formació, en aquesta vila, d'una nova orquestra
que portarà per nom «Nova Artística del Vallès».
OBITUARI. — La setmana prop passada
morí a Barcelona Na Rosalia Perera, esposa
de nostre particular amic icompany de premsa, en Manuel Fontdevila. L'acompanyem en
el· natural setifimeni.
••••

ARTICLE P R O M È S . - En un dels prop
vinents números de RENOVACIÓ publicarem un
article d'actualitat política, del bregador |republicà autonomista l'Angel Samblancat.

CAIXA I)'ESTALVIS. — La .sucursal en
aquesta vila de. la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis, ha efectuat les següents
operacions, durant l'any que acaba de finir:.
Imposicions . . . .
722,305*06 ptes:
Reintegres . . . .
502,013'51 »
.

Diferencia a favor.

. 220,291'55 »

Llibretes noves . .
'
»'
cancelades
'Diferencia en mé^ .

301
55

•
'

246 liibrefeé '

gurament per les audickms_qjj,e-fa poc va doner a Barcelona r«Orfeón de Graus».
ÀTabcmelbon gustTa^-íTieslTe,Teapecte-a
desfogar els feéus cantaires','provant-los llurs
qualitats; més, vagi per-endavant .que-, en:L'ac-'
tualitat, els orffebnisíes'1i« tenert encare l.'cdn^
cació musical necesSéHi'^éí^-lfpnçar-se a<lír
crítica, a Granollers, i molt-menys a fóra d e la
nostra vila. Necessiten encare una preparació
i un estudi que no s'adquireixen tant sols amb
l'entusiasme i sí amb les pràctiques de solfeig
i vocalitzaCfó.Bona pfovaiï fou l'interpretació
de les hermoscs «Canciones epigramàticas»,
de lAmadcu Vives, enies quals cl mestre tingué necessitat d'aguantàr alsicantants amb èl
piano, sempre que la'vocal'Htzació sofría-iin
deixondlmcnt respecte a la valor dels difercftís
passatges. No obstant, serveixi de paliatiu l'e•ijioció que'ls dominava, sob're tot a les^nenés,
al veure's enfront d'üm fenf iiombrós públie.
,Per fi, havem d'advcrtií arrófoíre Llobet) que
les cançons' catalancfe eixirèti de l a g o l a d e l s
orfeonistcs més fluides,'m'és'expressives, més
acabades. La llengua castellana, en nostres
goles, és sempre un obstacle més'a vènCer."
EI chor de nens, fen l'interpretació de les
cançonç d'en Mas i Serracant, estigué bastant
defectuós, per la raó de que, tot cantant, estaven distrets, rient i mirant en'sà i enl·lè. Pol-s'er
aquest'defecte era motivat perquè cantaven de
memòria; més,'no dfeixa d'ésser un defecte que
s'ha de corretgir.
'
> ...
El chor de senyoretes, ahiB més bena ~ Voluntat que afinació i jíiSteSa.* Val la penà, també, de que cantin mirant-se àl paper o, -si íro,
no podran mai cantar soles.
'' ' '•
^L'acabament del concert el constituí l'intcrprefpçió, pcr,prlmerà'Víégèída', "del béll 't\Oh,
,iquin bon ecoï»,'q'ue')iían falta ino^es'rfepaésa^ dep, per a que'l cant suplémctítari pi-çtiúeixi
l*fecte del y^T4dà^r,'l^é!^·, ilel '«.Tannhàus^»,
.q^e tingíUé una inler,prçl:fció magJ»traJ,-énc^re
que1ímetali;de'r,9nq»esírq *L,a .Mode'rria» 'ofe,g3V.a -b^así^t als /cantprs, i. dè la re'príssel'dz
«La Pàtria Noya», que-uo'tenim .empaíg'en dir
que és la composició que'inte/prctà ' m é s t é
r«OrfcóGranollerf».'
' " '' ''"''''''^^'j
A mig concert, el conceller de La Odrí-iga,
en Salvador Poríuny, oferí una bonica llaçada
en un bell parlament, que fou contestat pel president de r«Unió», en Fr,àncesc'ïoTras Villa,

UNA VISITA. — Dijous passat estigué en
nostra vila, enllestint assumptes particulars, '; ' ÈL^ NOU A S S I L . - S e m b l a que definitivací leader dels regionalistes catalahs en Fran- mctifàç pot donar per cert que, gràcies" à''la
cesc CaÍTibó.
' '-'
esplendiàgsa d'úa compaín'cl, s'acabaVànies
obrés del nou edifici assíl que temps hà estaBAIXA.—S'ha donat de baixa de la contri- ven pari^ílfladcs,
bució, ej nostre confrare d'aquesta vila, «ÍEI
••••
Vgllés Nou». Tarnbé se sent a dir que ha reATRAC. — El dijous passat va.ésser sanunciat el càrrec de director en Feliu Vila f que,
quejat cLpis.OTi té .son hostatje social cl «Cenper aquest motiu, deixarà de sortir l'expressat
tre BxcursiontsfaideGranpllers:»,;entpojt;tan|·^e
psriòdic Veurem què serà.
varis objectés sense valpr tnater-iaJ.^Sernj&Ia
que aital fet pot estar relacionat amb Vznüi[<^a
- «La Violeta Catalarva». — Davant de nom^DESERCIÓ? — Corren rumors de que'ls qüestió de la Copa Granollers, que vol emporbro&a concurrència s'iy celebrà, en aquesta
gfèrfnarts Màrius i Claudi de Boèf, se separen tar-se'l Centre ExcUr.sionistadç Catalunya-!
- societat, l'anun.ciada ^fur^cjó d'ignocents, - la
polífica'ment del grupu que mena l'actual ar•Ja passaria de:taca d'aljf.,,;
, . , . ,h
qual fou un èxit per als organitzadora aficiocaíde, en Francesc Torras Villa. Donem
nats que dirigeix cl nostre company c ^ ' l à b o aquesta nava a títol d'informació.
rador en Jaume Barmbna.
'
"r--'"' -i-;
Els aésisíenls quedaren forsa ,compia&ciifs
LES ACERES. — Altra vegada en el con«Orfeó Granollerí».-r- Concert exíraoirdi- de l'agradosa vetlladg,, puix .^n la- parodja, de
.sís(ori sembla que no s'entenen per la qüestió nari, en celebració del primer aniversari de sa «Terra Baixa», que's /gipresentà, hi rigueren
de debò,
'
'
del bordí/lo i l'arreglo de les aceres. Un comu- inauguració : Sl.dcsembre de 19l'6.i ;
^njcat de L'arcaldía, no obstant, anuncia que
—Per a ahir fe lía antrticiSda, aquesta s o d e . ^Esplèndit coticert, Bella manifejstacióarlís·
'tat; la rcpreséntació'de tes obl-ès sè^enlfeíi"
r'ajiinfament facilitarà col·locat èl susdit bortica, que honra a l'Orfeó i a son mestre, Martí
La• comèdia" «A-la prevehèió»; ef-dïéma
díl/o, a tots aquells propietaris que vulguin
Llobet. El programa> fou yai:jadí§snii„,en. ex«iJusficia humana!...»,- el sainet «La dos.Jajías
afreglar-les.
trem.-Pot-scr pecava per riiàsSaK. DWidí} en de la casa» i l'entremès «El §hiquillo»., ^ ^^^
A''o està mal.
tres parts, en la primera foren executades va-

ESPECTACLES

***t

••••

ries obres, conegudes ja del nostre públic. To«L'ÀIhambra».— Per a ahir estava anunciat
. CONSTITUCIÓ. - El Comitè d'Acció de tes foren interpretades amb forsa»amor per
; un benefici, a favor ,del soci l'Ernest Sitges,
L'^Oríeó íGranollerí», ha quedat constituït en ' part dels cantaires, excepte de «Corpus»,; que
que té la dissort de queï góverrilse l'iítiporti
a voltes va decaure, i del difícil choràl «La
la següent forma:
lluny de sa llar.
mort de l'escolà», qüe necessita de més-'enPresident, Francesc Bassas Palaus.
Les obrés que's posareu en escena .èoj« cl
saigs.' . '
,;
Tresorer, Francesc Manà.
.drama,del nostre compatrici en j . Vidal i JumSecretari, Jpscp Puigrodón.
La segona part foUÍa més interessant per ber.t, «L'hercuet de la ferreria» i la comèdia
Vocals, Joaquim Montarfcr i Pere Pascual. al públic, per la raó d'éssér tota ella éonàafra«Ootpercopa»-.'
, -- •
pirector artístic, Martí Llobet.
da a primeres audicions. El mestre Llobet ens
brindà un programa bilingüe, suggestionat se-
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RENOVACIÓ

SABATERIA
N. Valls i fill

lotiga Nova

de

Companyia d'ii^egtirancesréaiiides

Carrer Anselm Clavé, 16

CINOElimS i VIDA)

Hepresèntanta Granollers:

|Gsè Casado Miiri^^
ALFONS IV, 26

Calçat 3òlid i elegant ORAN ASSOF^TIT
en Postals, Objectes d'escriptori
a preus reduits
i Perfumeria
bMgurins:
CARRER DE SANT ROC, 5 París Elegant i La Femme chic

fOtllia BOSGH
Retrats al t)romur

italicia

spana
COMPANYIA

dlètge

Representsiínt :
TAULA

Categories

leiiniinsi

PRIMES
De 42 a 55

0 60
110

0 95
l'Só
185
2 60

3.'
4*

i-eo
210

ENFERMETATS

DON A ü F R E D

CANfíü

DE SUBSIDIS

De 10 a 42 anys

1."

SOiïor éO^entímetres des de

DE SEGURS SOBRE

SUBSIDIS

DIARIS

SUBSIDI

Medecina ; Ciruj. Major Ciruj Menor DEFUNCIÓ

150
3 CO

4 00
5'00

l'òO
3 00
4'00
S'OO

1 00
200
2'50
• 3 00

12
25
35
40

50
00
00
00

NOTA IMPORTANT : El subsidi per defunció pot augmentar se fins a 200 ^tes satistent una
sobre prima de 0'20 ptes. cada mes

iSlYE

c.

CAffllLLO

qHürriïT Bktltü

TRANSPORTS

SUPERIOR

Vendes arengrós í al deítall ^ Exportació a províncies

CARRER DEL REC, 15

Barcelona

CARRER D'EN PRIM/ 8 7

|No hi ha més, senyors'... Qu&n tinguin sed, no denisnin
altre cosa que les Begudes Qaseoses, Sifons i Aixarops
DÈPOSIT DE LA CERVESA D A M M

CLOTET

Carrer de Barcelona, 16 i 18

SASTRERIA

i p e l Iglesias J.Sitjes Freixas L
de

Societat de Segurs contra Incenilis a Prima fixa

PLAÇA ÚE LIÍS OLLES, 14

Oran asaortít
en

-Articles de Pisa,
3Ba^tei4a de etiina
Mors artóflcials

<i>

Domiciliada a Barcelona
Rambla Catalunya, 15 i Corts, 264

::• Confecció esmerada de trajos i Agent amb cartera
luta classe d'abrics (gabans, etc ) a Granollers i son Partit

iiïiií»i·iiiiiii»tfi»]»iii
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Pííre Novellas Valls
P l a ç a CDajort, 2 7

Carrer d'Alfons IV, 30
'"•

"I'l'''

" " "

'""•".I

" ' i '

iï.í»i·i[iii

I'

Ull m i i u MiiMHiii

