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PROGRAMA

L'Escola Municipal de^
Seéona Ensenyança
L'Escola de Segona Ensenyança cació dels c[ue no voléuent o no conde nostra ciutat ka d'ésser el centre venint?=los seéuir carreia, tenen o senon Kan de^ conver-kí tota classe d'es- ten la necessitat d'adíjuirir un érau
tudis superiors i intermitjos entrem de cultura (Jue- els capaciti per cíuell'ensenyança primària i l'università- com més q[ue per a anar tirant, com
ria.
vulgarment diem.
Àcíuest kavia estat sempre el pla
Idiomes, mecanoérafia, dibuix liií
dels ajuntaments de trista recordan- nial, tac(uiérafia, comptabilitat, càlça, ç(ue ardidament, amb uiv pressuí^ cul mercantil i altres aspectes c(ue
post prudencial, portats del seu amor els tècnics s'encarregaran de propoa la cultura, instituïren la segona en- tar.
senyança a Granollers dintre un cer;«
La part purament artística: músicle de disciplines conéreéades sots el ca, dibuix, cant, etc, deu formar part
títol d'Institut d'Estadis Superiors també de l'institució que propulsem,
de Granollers.
però a m b règim separat o autònom.
Donem a l'estudi del batxillerat
Sota la direcció suprema de l'orgal'importància q[ue veritablement té i nisme ç(ue regeixi les institucions esl'obli éa com pas forçat per a l'entra- mentades, deu baver de-' funcionai~
da a l'Universitat. Però per a nosaltres deu tenir també especial predilecFàbrica de
ció l'ensenyament de^ tot allò cjuemanca encara a casa nostra per a
Sabons i Lleixiu
educar a la nostra joventut per als
EL PINGÜIHO
càrrecs principals de les nostres ini
dústries i sobre tot per a aconseéuir~
EL T R I U N F O
la creació d'urv. nucli d'educació comercial per a defensar la ciutat dels
perills q[ue per al seu comerç li reporta la proximitat amb Barcelona. Fixeuíívos q[ue el comerç no avança pas
a Granollers. La ciutat creix, creixen
les seves indústries; però el comerç
casi ens atreviríem a dir que més
Fàbrica: Estació Nord, 39-43
aviat minva, sobre tot si fem una
Telèfon 1 8 S R.
comparació relativa amb el giue» era
Despatx: Carrer de Sastre, 1
vintííisícinc anys enrera.

Jaume Mora

T e l è f o n 1 8 6 X.

Devem, doncs, dotar rinstítucíó
cultural superior de casa nostra de
tot cíuant siéui necessari per a l'edu-

Avisos: Esqueles
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l'Escola del Treball per a aconseguir
ç(ue els nostres obrers, c[ue tenen im;*
millorables condicions, puguin acon;*
seguir mitjançant tina preparació &àei>
c(uada, el rendiment a ç[uè tenen dret
i cïue ba de beneficiar-los, reportant
a l'ensems avantatges a 1' indústria
local.
Convinguem erv, (jue aquí l'indústria més important és la de filats i
teixits de cotó. Doncs bé, en benefici
de^ l'important nucli d'obrers cfue- a
l'indústria referida pertanyen, deu
baver-se^ de muntar una secció especial, perfectament dotada, erv, la c[uè,
des del teixidor fins els contramesss
tres, majordoms, directors, teòrics,
c(uímics, e t c , etc, puguin apendre en
els seus laboratoris i estudiar^ amb
totes les garanties la solució de les
dificultats c(ue se'ls presentiiv en el
seu comès.
Tot això ba de resoldre's rapidíssimanaent i a l'ensems, sigui com sigui.
I vegi l'Àjuntanient l'immensa ress*
ponsabilitat cjue^ li cau al damunt si
no actua amb màxima intensitat;
puix ç(ue no pot deixarí^se ni u n moment de^ banda la resolució urgentíssima del problema de^ l'ensenyament
primari.
Nostre^ punt de^ vista no ens permet admetre solucions parcials. À cjuest problema com en altra època ja
Kavia estat projectat i en vies d'ésser
resolt, deu atacar-se de ple, amb
ampla visió i discreta esplendidesa, i
l'Ajuntament çíue- no tingui el valor de fer-bo, és c[ue confessa implícitament ç(ue els seus escons b a n
d'ésser ocupats per altres bomes cfue-sentin el problema com li pertoca.
L'Ajuntament té solucions per a
portar-lo a cap d'acord amb el (Jue
la dignitat de la ciutat exigeix.

GRANOLLERS

Anuncieu a «Terra Vallesana»
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Terra Vallesana

sobressortien els dedicats al- comandant
Ostariz, fent ressaltar l'admirable obra
de pacificació que fins aquell moment
havia anat desenrotllant.
Es certament deplorable cíue l'ÀjuníS
Els actes de l'Ajuntament que^ deplotament, oblidant-se de sentiments pels rem, demostren una irrespectuositat i fal(juals bauria de guardar érarv„ estima, ta de seny imperdonables. H i ha moprengués en consideració i elevés a la ca- ments en que certes coses tenen una extegoria d'acord municipal una instància plicació, però si la revolució permanent
del s e n y o r J o s e p Font i d e F a l g à s (el cas Trotski n'és demostració) no ha
demanant ç(ue^ es canviés el nom de les pogut imperar a Rússia, menys explicaplaces del Capità Roca i Comandant ció té el qui vulgui sostenir-la aquí, enOstariz.
cara que sols sigui pel que es refereix a
L'acord esmentat és u n a falta de res- enderrocament de ròtuls de carrers i plapecte a la gloriosa memòria de dos fills ces pels catorzeabrilistes del nostre Conde Granollers c(ue moriren beròicament, sistori.
fent honor al c(ue bavien jurat, de la maDe savis és canviar d'opinió, senyors
teixa manera c[ue això podia baver succeït de l'Ajuntament. Creiem que seria molt
al tinent coronel Macià ç(uan vestia l'u- ben rebut el que, convençuts de que haniforme militar espanyol i va pendre part veu sofert una equivocació, rectifiquéssiu
a la campanya de Cuba.
noblement l'acord esmentat. La memòria
Tots coneixem l'bistòria dels dos fills del capità Roca i el comandant Ostariz,
de^ Granollers a ç(ui dedicïuem aquestes (sense oblid per a les altres víctimes de^
ratlles. E,ra el capità Roca un jovincel qui altre dia parlarem com es mereixen),
ç(ue, tot just sortit de l'Acadèmia i amb deu ésser recordada amb la major consiles il·lusions pròpies de la joventut, li to- deració per la representació oficial de la
cà anar a Melilla en moments de grarv^ ciutat.
tribulació. E n desembarcar la llanxa ç(ue
I guardar a l'ensems per a les seves ien'
els portava va sotsobrar i alguns moriren mílies el doble respecte que la desgràcia
ofegats. La gravetat deia situació no per- imposa i la bona criança obliga.
meté ni tan sisc(uera c[ue es canviessin la
roba i sortiren tot seguit a operar per a
ajudar els seus companys d'armes i germans de pàtria que estaven en situació
molt perillosa. E n arribar a Sidi Musa i
No volem esperar més a començar aquesla
al front de la seva secció, el tinent Roca

DEPLORABLE CONTRAST

L'escàndol de la Central de Telèfons
campanya, que continuarem sense Ircva fins

caigué greument ferit, sense que les ambulàncies poguessin retirar-lo fins a l'endemà. La pèrdua de sang va fer inútils
els auxilis de la ciència i morí a l'bospital de Melilla. E l seu comportament va
fer que l'Estat espanyol, del qual n'és representant a Catalunya l'bonorable President de la Generalitat i ex-tinent coronel don Francesc Macià, premiés la
memòria del tinent que havia mort lluitant per la Pàtria, ascendint-lo a capità.
El comandant Ostariz, de fam.ília
granollerina, i un^ dels que més destacaven etv el cos d'Enginyers, per la seva
llarga estada a les ingrates terres africanes havia arribat a ésser un gran coneixedor dels problemes que més atenció havien de merèixer a la potència protectora.
Q u a n s'inicià la política que ha portat,
sortosament, l'estat de tranquilitat actual
a aquella zona i a l'objecte d'ajudai~ a
convèncer la població indígena dels avantatges que la pau els reportaria, es crearen unes columnes especials que creuaven el territori, anomenades mehallas,
sots la base d'elements del pais però amb
manament espanyol. Àl front d'una d'aquestes columnes volants fou destinat el
comandant Ostariz. E l treball que desenrotllà el malaurat granollerí fou seguit
amb admiració per tothom, fins que urv_
dia els indígenes es rebel·laren i atacaren

per sorpresa els pocs espanyols que els
comandaven i els mataren a tots.

La premsa, unànimament, deplorà el
trist esdeveniment, i entre aquests planys

obtenir la normalització dels serveis a la Central de Telèfons de Granollers.
Ens consten les queixes fetes una i altra
vegada per abonats tips de mortificacions i
desatencions, sense que hagin pogut obtenir
la més petita satisfacció i molt menys el resultat de veure's atesos amb un millor servei.
Qüe ens escollí qui hagi d'escoltar; si és el
cap de la Central de Barcelona, o el cap de tal
o qual divisió, ens és igual.
L'escàndol d'ara no pof continuar on moment més.
Per avui no acusem a ningú Ens limitem a
dir que és una vergonya, per a Qna companyia
poderosa i que cobra una bona retribució pels
seus serveis, tolerar qüe per manca de perso
na! o per manca del que sigui, els ciutadans de
Granollers necessitin tenir influències per a
poder comunicar.
No és una queixa d'un abonat, que podria
creure's interessat a perjudicar algú Res d'aixó; és la indignació d'ün gran nombre, per no
dir de tols els abonats, que diàriament en les
seves converses, els sentin avorrits d'aquest
pèssim servei.
Repeiini que, a qui sigui, ens dirigim per tal
de que això s'acabi d'una vegada. Ens pensem
conèixer la manera d'oferir públicament Un escàndol, que no pot pas interessar a la mateixa
Companyie, i ens veiem obligats, en pensar en
això, a pensar en una desatenció que prodria
oferir nos la Direcció de l'empresa, oimés tenint
en compte l'anormal tramitació d'algunes queixes que fian estat formulades. Aquesta és de
nou sistema; és una queixa feta públicament,

A l'Hospital i Asil

La coriocaclí de la primera pedra per
a Infecciosos í inaoéuracló del monument a Francesc d'A. Ribas i Serra
Dijous, 31 del passat agost, priïner dia de
la nostra festa major, varen tenir lloc, al nostre Hospital i Asil, dos actes de's quals s'en
guardarà bona memòria en la nostra ciutat:
la inauguració del monument a Francesc d'À
R bas i Serra i la col·locació de la primera pedra al pavelló per a infecciosos
Granollers tenia un deute pendent amb aquell il·lustre patrici qüe tant havia fet per la
nostra ciutat.
Era Francesc Ribas aquell apòstol de la caritat que, avergonyit del pèssim acollimenl que
en altra època tenien els malalts i vellels a
l'anlic Hospital i Asil, rònec edifici que, més
qüe Hospital, semblava presó i on solament
podia trobar-s'hi el consol d'aquelles santes
dones que a mans vessades oferien caritat va
volguer dotar a Granollers d'un nou establiment benèfic on els desvalguts trobessin bella
eslada construïda amb totes les condicions
que l'higiene i sanitat exigeixen. Talment als
malalts i asilats del nostre Hospital els va des.
aparèixer

l'espectre de la presó i es varen

trobar traslladats a una torre de repòs, bellament emplaçada i construïda.
Això, qüe en tan poques ratlles és descrit,
no hauria estat tan fàcil realitzar-ho si no hagués existit aquell home que, aparí la seva a porlació material, va saber anar a trucar a les
portes d'aquells potentats que ell creia podien
ajudar-lo en la gran obra empresa.
Francesc d'À. Ribas i Serra va saber enrotllar a l'entorn seu els homes de més diver.*^
pensament polílic per a anar conjuntament a
fer una obra d'assistència social, tan necessària a la nostra ciutat, i el miracle va fer se—
perquè en aquella època això talment era un miracle—per aquella vivfssima simpatia qüe despertava el rostre senzill i rialler d'aquell bon
home, simpatia que ràpidament es transforina.
va en admiració, tan bon punt se li descobria
el cor generós, p!e de bondat per a tothom i
replè de misericòrdia pel desva'gut.
Aquestes i altres coses va dir de l'homenatjat el nostre carissim amic Josep Coma í
Clapés, qui en l'acle de descobrir el bust de
Francesc d'À. Ribas i Serra va parlar en nom
de la Junta de Patronat de l'Hospital i Asil,
oferint aquell sentit iribut de grat.lud de la ciu.
tal al fill de l'homenatjat, En Damià Ribas i
Barangé, el qual en representació de la familia
assistia a la festa.
Al parlament del senyor Coma i Clapés va
seguir cl de l'Honorable President de la Generalitat, senyor Macià, qui va oferir l'adhesió
del govern de Catalunya a aquell merescut

Veurem si, contràriament al que ens diu algú»

acte d'agra'íment a la memòria del senyor Ribas.
* * *

nosallres haurem poguf acabar amb aquesta
vergonya.

A la cerimònia de la col·locació de la primera pedra del Pavelló per a infecciosos va

en nom de la generalitat d'abonats.
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Terra VallòSana
par'arhi lambé cl senyor Coma i C a p é s en
representació de a Junia de Palroiiat i el senyor Macià, en un parlament ple de sentiment
i discreció, va exposar el pensament que ei
govern de Catalunya té referent a hospitals co"
marca s i a'tres edificis sanitaris.
Va fe icilar a' Patronat per haver-se avançat a l'obra que vo empendre la Generalitat,
per tal de que arreu de les comarques cata'anes hi hagi eslabhinents sanitaris qüe permetin
descongestionar e's hospitals de Barcelona,
on no poden ésser atesos e s mala'ts 1 menys
els de caràcter infecciós.
Va fer un sentit cant a la bondat, generositat i caritat, virtuts qüe han d'ésser la basc de
la construcció del noQ pavelló, per fa! d'arribar al dia que l'humil i el desgraciat tinguin
assegurada la seva assistència en cas de vellesa o malaltia
Acabà felicitant novament e"s que conlrihQcixen a l'obra de construcció d'aquesta nova
casa de caritat i en general al pob'e de Granollers per l'cxemp'e que dóna a les altres ciutats de Catalunya.
Tots dos parlaments varen ésser fortament
aplaudits
Seguidament la lunta va invitar el President i convidats a un lonx que es va celebrar
en una de ies dependències de la casa.
TERRA VALLESANA s'adhereix als actes
celebrats a l'Hospiial, i s'ofereix per tol el que
estigui al seu abast per ta! d'ajudar amb fof
entusiasme a que promplament sigui un fet
la rea-ització de les obres del nou pavelló per
infecciosos i felicita al qui per la seva autoritat o mogut per un sentiment de justícia hagi
fet portar a la pràctica l'inauguració del bust
a! senyor Ribas, i fe'icita també el fill il·lustre
de la nostra ciutat, En Josep Coma i Clapés,
home senzill i adornat d'un sensib'e sentiment
per tot el que significa un bé per Granollers, a
qui, tard o dejorn, el nostre poble, prescindint
d'idees i estaments, sabrà agrair en el qüe val
aquesta obra continuada i entusiasta del nostre distingit amic en bé de la ciutat dels seus
amors.

I F-A-R-M'A-C-I-A I

per a assentar s'hi no fan cap força, estiguin malmesos en la forma que ho estan.

l^lOLïïMyS
En els bars i cafès on hi ha aparells de
radio a les onze en punt de la nit tanquen els
seus aparells en acalamen d'una ordre que els
fou donada.
Fa uns quants dies, però, que en el Cafè
Manel funciona a totes hores del dia o de la
nit una gramola que és l'alegiia del barri amb
e! seu estrident altaveu.
L'autoritat, que a totes hores és a l'esmentat cafè, no se n'ha assabentat? Creiem que si;
però com som un xic maliciosos, ens sembla
veure, més ben dit, ens sembla sentir cada
vespre la gramola perquè es fa Qna excepció
a l'afortunat cafeter.

Ens han visitat uns ve'íns del carrer de Pinós en demanda justa perquè ens fem ressò
de la seva indignació en les columnes de
TBBRA VALLESANA del procedir d'un empleat
municipal que casi diàriament va a llençar a
l'esmentat carrer animals morts de Iotes classes i espècies.
Els esmentats ve'fns ens han dit cl nom de
l'empleat; cl qual, si continua llançant animals
a l'esmentat carrer, en cl pròxim número anomenarem amb nom i cognoms.
©

Continua l'era de llibertat de la qual gaudim els granollerins.
À la plaça Guimerà, lloc de reunió de famílies lucarenyes, cada vespre prenen per assalt
el monument, el seus jardins i la font, fins a
l'extrem que et miren de reüll si t'alances a la
font.
Com que a Granollers no fenim velòdrom,
grandassots i petits ciclistes passegen per l'esmentada plaça amb evident perill d'atropellarvos pel camí on passeu én la seguretat de que
pel lloc que camineu no hi passen vehicles o
per on no deuen passar-ne.

Amb vertader güst hem pogut contemplar

I Drogueria i Perfumeria I

com han estat rcpintades Ics columnes d'enllümenat públic.

'i

ï

losep Marimon
Kspecífics i Productes Nacionals
i Kstraiigers : Articles fotogràfics

®

i N o es podria fer el mateix amb els bancs
de fusta qüe hi ha a la plaça Guimerà? Abans,
però, fóra convenient que es repassessin i s'arrangessin, ja que cada un d'ells tenen travessers trencats.
Té molt que desitjar de cultura ciutadana cl
públic que concorre a aquella plaça, ja que
d'altra manera no s'explica que Qns bancs qüe

®

Els carrers Anfbal, Princesa, Corts Catalanes i quiscun altre d'aqoells voltants, han
estat objecte de una gran millora.
S'han asfaltat amb sengles carretades de
grava sense aplanar i amb pedres tan grosses,
que els peus dels vianants s'ensorren i encepeguen, com si passessin per una riera.
Ja està bé possar-hi grava, sobretot en
aquells carrers que fa quatre dies eren camps,
però gravilla sense pedres i en ésser escampada, passar- hi el corró perquè quedi fort i no
sigui un turment per a aquells veïns cl transitar-hi.

®

«

*

Cridem l'atenció de l'Autoritat competent
sobre la cloaca descoberta que existeix al carrer del Rec, entre els edificis dels tints Soler
i Central de l'Energia Elèctrica de Catalunya.
L'esmentada cloaca llença una fortor que
no s'hi pot aguantar cara.
Totes les millores que es facin a la ciutat
són dignes d'elogi, però n'hi ha de més peremptòries, sobre tot les que poden atacar la
salut dels ciutadans.

©-^—-^
Hem vist a «La Gralla» un anunci de la
Societat de Crèdit i Obres de la qual n'és delegat a Granollers un flamant empleat municipal,
qui senyala, com hores de despatx, de 6 a 8
del vespre i els dijous i diumenges, de 10 a 1è
del matí.
Nosaltres ens fem la següent pregunta: ^Es
que a un empleat municipal li és permès de
sortir els dijoDs ducs hores de les oficines per
a anar al despatx de casa seva per a tramitar
asumptes d'ordre privat?

\ Envelats Artístics
'i

%

de Festa Major

I Robes de Fantasia: liuxoses eatifes
R
R

«

I La E n vel adora
I

I ^ del Vallès ^
I*;

de tota mena

I (CASA XATO

GRAN)

V
9.

Els establiments que anuncien a
PREUS
LIMITATS
TERRA VALLESANA col·laboren a \
Demaneu pressupostos
**
la tasca que ens hem emprés. Es %
just, doncs, que en compensació,
GRHNObbERS
els nostres amics i lectors els afa- I 3osep Umbert, 69
voreixin amb llurs comandes.
{

Dr. Robert, 12
Telèfon

30

Granollers
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ESPECTACLES

Sessió del 7 de setembre

Cinema Casino

Per incompliment de les ordres emanades
Sota là presidència del senyor Alcalde, En
del Director de Sanitat, ha estat penyorat amb
Esteve GamfHo i Mustarós, dijous, dia 7, celebrà sessió ordinària el nostre Ajuntament. Hi cinc centes pessetes el contractista de la recoassistiren els regidors senyors Gual, Tió, Mon- llida d'escombraries de nostra ciutat.
taiïà, Tardà, Aymerich, Pagès, Estrada i Ventura.
@- — ®
Sense discussió s'aprova 1-acta de la sessió
Dies passats passà a millor vida, després de
darrerament celebrada.
curta
malaltia, el que fou En Josep Maties i
El secretari llegeix un telegrama del dipuRius,
amo del conegut establiment Bar Royal.
tat Senyor Grau Jassans, dirigit a l'Ajuntament
Per
les moltes simpaties de que gaudia èl
i un altre del ministre d'Obres Públiques: el
finat
no
cal dir com ha estat.de sentida la seva
primer, notificant que l'assumpte dels treballs
mon.
de la nova estació de iVl S A estan recomenats
Reposi en pau i rebi la seva família el testial govern de Madrid-perquè no s'inlerrompeimoni
del nostre condol en aquesta hora que
xin i un altre de l'esmentat ministre que ha
passa de vera aflicció.
don*t ordres perquè es consigni la quantitat
nece^ària per ala seva continuació.
©®
Seguidament es dóna lectura a un escrit
que la companyia de telèfons adreça al muniHom diu que els antics alumnes del Col·lecipi negant-se a rebaixar el preu d'una pesseta gi del Germans de les Escoles Cristianes han
de les conferències, que aciualment vaí a setan- celebrat una important reunió per a trassar el
ta cinc cèntims que hauria de pagar-se, com pla a seguir per a rendir públic homenatge al
es paguen a Sabadell i a Terrassa. En el seu també ex-alumne En Joan Castells, de Mollet,
escrit, la companyia diu que poblacions que per la seva brillant actuació política, en el difídistin de la capital de trenta a cinquanta qui- cil càrrec de Secretari particular d'En Joan
íòmetreSj la tarifa assenyalada és d'una pesseta Selves i Carner, Conseller fins ara de Goverper conferència.
nació en el Govern de la Generalitat i avui GoÉl senyor Montsflà diu que de Barcelona vernador general de Catalunya.
a Granol'ers sols n'hi ha vint-i vuit i tn líaia
@®
recta vint-i-quatre i insisteix perquè es taein
totes les gestions que calguin per a assolir la
Atentament invitats, dies passats assistírem
rebaixa demanada per ésser de raó i de dret.
a
la
inaguracióde l'Exposició de Treballs EsEs llegeix una lletra dels dirigents de l'hocolars
realiízats pels alumnes de les diferents
ttienatge a En Rafel de Casanoves, invitant
seccions
de l'Escola Elemental del Treball de
l'Ajuntament al mateix.
Queda nomenada una comissió, integrada tíostra ciutat.
Són interessants i nombrosos els treballs de
pels- senyors Valls, Taverner, Busquets i íoís
fils que càpiguen dins de l'auto fins omplir-lo, Pintura, Dibuix Artístic, Geomètric i Induscomplrar una corona a Barcelona i dipositar-la trial, Teoria de Teixits i Tecnologia Tèxtil.
al peu del monument al qui fou conseller de
®®
là ciutat de Barcelona.
S'entra en discussió sobre el pagament dels
Per creure-ho d'interès per als nostres estidrets per l'entrada de les portadores de raïms, mats llegidors, copiem el següent:
s'entau'a un debat mogudíssim i ningú no
AVIS
s'enien. El senyor Tardà, Estrada i Tió van
per un cantó, i els senyors Pagès i Montana,
En Esteve Camillo Mustarós, Alcalde de
cada ú diferentment, per un altre. Toihom la ciutat de Granollers.
parla menys el senyor Gual, que encara no ha
Faig sapiguer: Que havent-se observat que
dit res. No h; ha solució: en Pagès fa uoa proson en gran nombre els propietaris que no han
posició perquè els raïms no paguin res per
drets d'enirada; el setiyor Montsnà diu que, construït les voreres, a pesar dels repetits aviper ell, caprovai», però a condició que treguin sos que s'han donat, s'adverteix en general a
t\s consums, deixant de cobrar els cinc cèn- tols els que es trovin en aquest cas, que es contims per litre i el senyor Tió que paguin dos cedeix un últim plac d'un mes, o sigui fins el
15 de Setembre per a construir-les, advertint
rals pèr portadora, sense fer cap fiscaiiizació.
S'aixeca En Monts fià i diu que tots plegats que transcurregut aquest plac i sense cap mes
són una colla d'incapacitats i que ell no vol altre avis, les brigades municipals procediran
a la construcció de les voreres d'aquells propieprestar-se a fer cap arbitrarietat.
Més proposicions. Cada ú fa la sev9, menys tàries que no ho hagin fet, anant totes les despeses a càrrec dels esmentats propietaris.
el senyor Qual.
Granollers, 12 d'Agost de 1933
A. l'últim s'acorda que es busquin quatre
L'Alcalde
senyors solvents que responguin d'un ingiés
mífiim de 4,500 pessetes de recaptació i que
E. CAMILLO
s'hò facin com vulguin. El senyor Camillo
(^
®
queda encarregat de l'assumpte.
Serveis prestats durant el mes d'Agost per
En Montana impugna una proposició d'uns
la
Creu
Roja local:
senyors que demanen l'exclusiva de l'extracció
Visites Mèdiques en el Dispensari, 14
de sorra de la riera des de Palou a Les Franqueses. No s'aprova.
Assistits per accidents, en el Dispensari, 13
El mateix senyor diu que té noticies que
Trasllats, 4

el senyor Serra vol apujar el preu de l'aigua i

Guàrdies de previsió en el Dispensari, 5

qiie ell està decidit a combatir-ho.

Guàrdies de previsió en els Espectacles pú-

Es tracten assumptes sense importància i
„s'aixeca la sessió a tres quarts de nou.

blics, 37,
Total, 73 serveis.
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Abans d'ahir en aquest saló es passaren
d'estrena i es projecten també ahir i avui quatre esplèndides producciont que ens feren passar moments agradabilíssims.
El programa, integrat per les suggestives
superproduccions sonores <Tabú» i «El mas
audaz», té un digne plafó en «Mickey Olimpico» i el «Noticiari Eclair-Journal».
«Tabú» és de la casa Paramount, producció
del colós director F. W . Murnau, interpretada per indígenes de la illa de Bora-Bora, de
l'Arxipièlag Polinèsic, que són prototipu de
perfecció física i notables per la seva inteliigència.
Es una meravellosa obra mestre del cinema, realitzada durant dos anys de permanència en els mars del Sur.
Murnau explica com sols ell sabia ferho,
l'idil'li de la beutat indígena que fuig amb el
que estima, quan a tots dos els persegueix la
terrible venjança dels deus.
Es un poema en imatges, amb acompanyament musical exquisit, que realça la silenciosa eloqüència de les seves atraciívoles escenes.
En «El mas audaz» poguérem aplaudir una
vegada més el treball exquisit de l'elegant i
formosa Kay Francis, junt amb l'intel ligent
actor Fredrich March, l'inimitable intèrpret
de «El hombre y el mónstruo».
No és un film extraordinari; no soluciona
res; però té la virtut de fer-vos passar la vetllada distretament i allunyar les cabòries cotidianes.

Orfeó GranoUerl
Diumenge passat a la nit, en el teatre-jardí
de l'Orfeó Granolleri, tingué lloc una vetllada
teatral en la qual es representà «Traves a l'amor» en tres actes 1 el sainet en un acte «L'Ultimàtum».
La selecte concurrència aplegada al redós
de les eures, aplaudí carinyosament els simpàtics artistes.
En aquesta vetllada féu la seva presentació
l'original i famosa Companyia Còmico-Dramàiica Cohí Grau, autors de les obres que representen, secundats admirablement dels seus
fills Rosa, Alfred i Agustí Cohí.
«Traves a l'amor», il·lustrada amb moments musicals, fou interpretada per la beliissima dama jove i pianista Rosa Cohí i el joveníssim actor i violinista Alfred Cohí, amb una
justesa i execució admirables, que feren arrencar entusiastes aplaudiments a l'auditori.
Acabat l'espectacle, l'esmentat tercet executà un selecte repertori de bonics ballables.
No cal dir que es passà una vetlla agradabüíssima.
Felicitem la Junta Directiva i particularment el seu incansable president. Salvador
Mitjà, perquè es perseveri i continuï donant
espectacles per a esbarjo dels seus associats i

per la divulgació de la cultura i lletres pàtries.
(1) Bn aquesta secció sols s'hl publicaran les ressenyes
dels espectacles sis quals ens hagtn invitat prèviament.
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Esportives
FUTBOL·

El parli! Barcelona - GraDOllers
Primer del Campionat
Barcelona, 4-GranolIers, i
L'expeciació que hi havia pera veure jugar
aquests dos equips era gran i tant de la capital
com de toia la comarca vallesana varen ésser
en gran nombre els aficionats que el presenciaren.
A les quatre i deu minuts el col·legiat senyor Mallorquí va ordenar la formació dels
equips, que varen fer-ho per aquest ordre;
Barcelona: Nogués, — Zabalo, Alcoriza, —
Sales, üuzmàn, Arnau,—Yantoldrà, Goiburo,
Morera, Ramon, Parera.
Granollers: Mateu, — Lladó, Colomer, —
Argemf, Sala, Ortuno, — Lluch, Garí, Carmona, Vila, Guix.
Després d'un joc nivellat, i quan feia vint
minuts que el partit havia començat, el Granollers aconseguí el primer gol en una magnifica jugada que rematà Carmona.
L'entusiasme del públic local és gran, com
igualment a les rengleres dels equipiers vallesans; però com que l'alegria dura poc a casa
dels pobres, el Barcelona pocs minuts més
tard fa l'empat i abans d'arribar a la mitja part
marca un altre gol, al nostre entendre fet en
orsai declaradissim.
Comença la segona part amb una excel·lent
aturada de Nogués, el qual féu malbé una
ocasió als nostres per a aconseguir l'empat a
dos gols. La jugada vingué d'una entrada de
l'extrem, que Garí rematà amb el cap.
Als set minuts de la segona part un avenç
entre Vantoldrà i Goiburo acabà amb un xut
ras del primer, qui donà tan d'impuls a la bala
que no pogué deturar Mateu i se li va escapar
de les mans. Rematà el mateix Goiburo i obtingué el tercer gol per al Barcelona.
El Granollers, però, no perdé la moral i
després d'una combinació per l'ala esquerra
hagué d'intervenir Nogués en forma fantàstica
per a deturar una capcinada de Vila, molt ben
dirigida a la seva porta.

CORRETGES

VICTORI

No s'estiren.
No necessita grasses de cop mena.
Poden t r e b a l l a r
amb aigua
Garantia absoluta

Accessoris m a (ransmísslons de tota classe

Als trenia-cinc minuts els barcelonistes tornen a fer que el marcador funcioni, marcant el
quart i líltim gol de la tarda.
El partit va ésser correctíssimament jugat
per ambdós equips. Nogués, Zabalo, Arnau, i
Vantoldrà, els millors del Barcelona; Mateu,
Colomer. Argemí, Lluch, i Garí, per l'equip
local.
L'arbitratge, d'en Mallorquí, regular.

Sans, O'GranoIIers, 4
Aquest va ésser el resultat del primer partit de festa major jugat al nostre terreny de
joc.
El Granollers es va limitar a fer una exhibició de joc, l'equip del Sans va presentar-se
•ncomplef.

En sèrío i de broma
Un equip molt serio va jugar al terreny de
joc local, el divendres passat.
Mateu,— Lladó, Colomé, — Argemí, Sala,
Ortufïo,—Lluch, Garí, Carmona, Vila, Guix,
és l'equip serio que va passar pel tubo un equip
de broma deia més immortal ciutat del món.
L'equip de marras era format per Gauchia,
—Torredeflor, Bussot,—Flavia, Rivas, Prieto,
—Ferrer, Balmanya, Clara, Torrellas, Pagès.
Resultat d'aquest encontre, quatre golets a
un, favorables a l'equip sèrie.
En aquesta segona diada del campionat de
Catalunya de primera categoria, el Barcelona,
Espanyol i Sabadell van al davant amb quatre
punts cada ú: Granollers i Júpiter amb dos I
Palafrugell, Badalona i Girona amb el fanal
roig, alumbrdndose mútuament.
Avui anem a Palafrugell, al pais del suro,
i, segons el parer dels nostres jugadors, passarem per l'adressador als ciutadans futbolístics
de l'idem.
Diumenge vinent, els de Badalona seran
víctimes dels nostres poulains i amb sis punts
de classificació, que ens vinguin al darrera en
Canyelles, en Patxot, en Perpinyà i els ganàpies que ens estimen tant.

Vàries
Durant aquestes passades festes hem tingut
partits de tenis, un festival de natació, una vetllada de boxa i una cursa ciclista, vegent-se a
tot arreu nombrosos espectadors.

Preguem a tots els nostres amics
i simpatitzants que desitgin servir
d'Interventors i Apoderats en les
properes eleccions, es serveixin po>
sar-se en contacte amb el Comitè
Polític del nostre Centre.

El dissabte, dia 2, l'onze reservista jugà un
entretingut partit amb el Margarit i el nombrós ptíblic que va presenciar la lluita va sortir satisfet del rendíment'que varen donar^els
onze minyons que defensaven el Granollers
amb braó i entusiasme.
Bel, — Carpinell, Ortufío II, — Rovira,
Torras, Aranda,—Martínez, Flaqué, Masferrer, Galvany, Valls, varen arrenglerar-se pels
locals i pel Margarit: Orea,—Raich, Olivé,—
Bachero, Giménez, Gala, — Pérez, Hotgado,
Xiriba, Arias, Ibàüez.
El primer temps va finalilzir amb empat a
dos gols, Galvany i Masferrer varen ésser els
autors dels de casa i Xiriba, dels forasters. La
segona part va jugar-se a un tren fantàstic i
els granollerins marcaren tres gols més per
mitjà d'en Gilvany.
En aquest partit es posava en joc una copa
de la casa Rigol i en el parfit del Sans una
altra del vermut Martini Rossi.
EDUARD O T Z E T

El tercer dia de la festa major, a la nit, tingué lloc, en el Parc de l'Estació, una gran vetllada de boxa, quina recaptació estava destinada a ésser repartida entre la Creu Roja i el
Pavelló per a Infecciosos d'imminent construcció en els terrenys anexes a l'Hospital i Asil.
Pel caiàcter benèfic de la vetllada i per l'encert que han tingut els organitzadors en escollir els combats que integraven el programa,
sigué un èxit, vegent-se al voltant del ring
totes aquelles persones aimants d'aquest esport
i d'aquelles que interessant-los-hi poc l'espectacle hi varen concórrer per a ajudar els entusiastes organitzadors a que sols els empenyia el
desig d'oferir a Granollers un espectacle poc
corrent i contribuir amb els cabals recaptats, a
l'obra de las benemèrites institucions ja abans
dites.
Tot el voltant de l'envelat on es celebrava la
vetllada, estava ple de curiosos desitjosos de
contemplar l'espectacle. Si haguessin volgut
fer el curiós per qualque interstici de les veles
que voltaven l'envelat, no hi hauria res a dir,
però tingueren la gosadia de tallar la vela,
oferint als ulls de tothom el salvatgisme de que
són capaços per a estalviar^se dues pessetes que
valia l'entrada.
Fou aquest un espectacle denigrant, que
les autoritats havien d'haver evitat.
Imp. Garrell : Telèfon 23 : Granollera

ACADÈMIA

MILITAR

P r o f e s o r Oficial d'Infanteria

Tossineria i Comestibles
Especialitat en Embuíits

E. OURRI I DELHOM
Ferreteria I Guioarí fiocaberl-Granollers
Carrer Alfons IV, 29 : Telèfon 222

Granollers, (R.) 5-Margaríí, 2

Alions IV, S6 : Granollers
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C a r r e r Josep Umberf, 9 6
Representant:
HbFONS ROeil i SENDRH
Carrer Joan Monfanyà, 9 7
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Telèfon 7 4 ^

\ Després d'un bon dinar
S I sempre i a totes iiores...
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Ensenyaments especials

Plaça d'Àngel Guimerà, núm. 20 v
•

'M.asjunn

Primera ensenyança

LEGÍTIM

•

íHanud

Plaça

Maluquer

i Salvador, 25
Telèfon 7 5
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Telèfon 39 I
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Carrer de Maspons

5 5

orxíO'>*0''•'^0'•*^*>"V^O'''V90<~^>»0''v>^>i-<>c>»Joe>«<)e»s^c>w<Je>.•»oe>~^ev_<)e>w<)CN^
Terra Vallesana, 10/9/1933, p. 6 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

LICORS DE T O T E S C L A S S E S

I

GRANOLLERS I

0/·'O0/'S30'~O0'-S»0''N5CK->J0'-SJ0<-NflC>>X)<>«.^C>.^CN»<g<>,^C>.^e>w«PV^«>*^

5

