
DIABZ QE OBANOLLEBS 

NOTICIES 
SANTORAL 

Demà: La Marc de Dèu de les Neus 

Falia forner '^^u\%^^2i. 
Preferible si coneix l'aufomòbil. 

Dilluns passat va celebrar-se la 
missa de milja nit, que va ésser 
anunciada, en cl convent del Pares 
Franciscans, per a dar pripcipi al 
VII centenari de la mort del Parc 
Sant Francesc. 

La concurrència va ésser nume-
rosa i escullida. Dita missa va és
ser el principi de les festes que pre
paren els elements catòlics de la 
nostra ciutat en honor d'aquell Sant 
admiratble que va donar la pau al 
mon en cl segle XIII. 

Durant la missa l'Escola Scrafica 
dels dits Parcs va interpretar selec
tes composicions musicals adequa
des a l'actc, finalitzant la festa amb 
Exposició i Benedicció de Nos-
tramo. 

Tl 
36 (mes avall de la plaça d'en Guimerà) 
Especialitat en el rentat de trajos per de
licat que sigui el gènere. Colors sòlids. 

Ha surtit «Lluita», òrgan de la 
Federació de Dcpendens de Cata
lunya, corresponent al mes actual, 
amb el següent sumari: 

«Acción y reacció», editorial; 
«Por la cultura catalana» per X. Xa-
parró de Riera; «EI carnet de un 
heterodoxo, de Bran», per Jorge 
Arque; «Les tres follies», per Sal
vador Perarnau; «Cumpliendo la 
ley», per Manelic; «De un libro de 
Bran», per J. Sallarés; «El mal Ser

vicio de los Metros», i una extens 
rcscnya de la vida social de la de
pendència d'aquí i del extranger. 

— 0 — 

El millor Xampany de Cava 
"CHAMP SORS" 

Per veus populars sabem que a-
hir, a dos quarts de nou del vespre, 
tres individus del Somaten detin
gueren a un home, al lloc conegut 
per «Coll de la Manya». 

Hom diu que amb forma indecent 
es dedicava el mateix que un sàtir 
a insultar les noies que per aquell 
lloc passaven al retornar de llur 
treball. 

Com que la policia no ens ha 
donat detalls del fet, no |podcm in
formar com voldríem a nostres lle
gidors. 

S ' O F E R E I X A DOMICILI 

N A T I V I T A T P A R É S 
Carrer de Corró, 191 :: Granollers 

Els rètols que hi ha enclavats en 
l'cncreument de la carretera de Car
dedeu i a la de Barcelona son sols 
un moble de luxe. 

Doncs no arribem a a compcn-
drer perquè serveixen; els autos i 
motos en lloc d'anar com els senya
la, atravessen nostra via-sacra a 
90 quilòmetres per hora en l'impos
sibilitat de poguer-ho verificar a 
200 quilòmetres. 

Unes quantes multes de 100 ptes. 
farien una bona obra a l'Hospital 
Assil. 

— 0 — 

Gompra I vemia de flmqu·· 
Hipoteques ràpides 

Prat de la Riba, 17 GRANOLLERS 

Les autoritats son com aquells 
devots que sols es recorden de Sta. 
Bàrbara cl dia de trons. Qualsevol 
dia ens diran al nen de fulano de 
tal, un gos li ha mossegat la cama 
produint-li greus ferides. De qui se
rà la culpa? De les autoritats per 
no haver obligat als amos dels 
gossos que aquests vaigin pels ca
rrers amb el consegüent murriò. 

Ara es el temps en que es deu 
tenir mes encomptc aquesta abver-
tència perquè la calo es un factor 
dels mes principals per a produir la 
ràbia als gossos. 

Tingui's en compte que aquesta 
queixa no es sols nostra sinó d'un 
nombrós nombre de veins previsors. 

Cmmm Wmúmwmém 
Joieria, Rellotgeria, Òptica. 

Obgectes per a regals. 
Rellotges de les millors marques. 

Es gradua de franc la vista, tots els dies. 
— 0 — 

Avui en el teatre de La Unió Lii-
beral, està anunciada la representa
ció de la companyia dels «Grans 
Ballets Sascha Morgowa» formada 
de 14 persones entre elles un «au
tèntic Pell Roja» 

Entre les novetats que presenta
ran al nostre públic, figurarà el nou 
ball «Charleston» i una «Serpent 
venenosa». 

— 0 — 

Funerària de Saní 3osep 
Bisbe Orivé, 47 : (Casa Rodríguez) 

GRANOLLERS 
—o— 

Eataeió Meteorològica 
del Col·legi de 2." Ensenyança 

Dia 4 d'Agos» 
Hora d'observació: 12 migdia 
Baròmetre: 760,0 
Temperatura a l'ombra: 25°—15° 
Humitat relativa: 1 
Direcció del vent: N 
Classe de núvols: Cu-Nb 
Quantitat de núvols 8 

Observador: Manuel Maa/uàn. Cmmm © ® l ® m @ r H it®®ad#if 
Encuadernació forta, de 50 íulles, 4 ptas; 

de 100, 5'50; de 200, 9: la casa que els ven 

més baratos: Joan Carbó, Saní Roc, 15. 

Rellotgeria i Joieria 
Clavé, 26. GRANOLLERS 

Especialitat amb rellotges de les millors 
marques i obgectes per a regal. 

Preus mòdics. 

JACINT RO
CA, des del 

primer de Juliiol s'ha traslladat al carrer 
de les Travessseres, 35. 

Redateióó i impremU : Gràfics Josepr 
AdmimisirMis Pl&ç» Costtitaciò 
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