LA GRALLA
losep M.'Huera, premiat

Oreu succés a La Garriga

Un ban del Governador

El mestre compositor granollerf, nostre
eslimat amic En Josep M." Ruera, ha obiin-;
gul senyalada i doble distinció en el Vè Ccríàincn de Sardanes que avui ha de celebrarse a Banyoles. Un diploma d'hónor i ISO
pessetes, donatiu del governador de Girona
senyor Claudi Amellla, a la sardana més
inspirada, amb la que porta per títol «MariaTeresa» i lema «Forlilud», i el primer accèssit aT mateix premi (100 pessetes) amb «jo^.
gànera», lema «Aíosa».
Avui, com diem, es celebrarà ia festa d'adjudicació de premis, la qual serà presidida
per les autoritats d'aquella vila empordanesa
i pe! Jurat qualificador, compost pels mestres Çassià Casademont, Francesc Pujo! I
Eduard Toldrà.
No cal dir amb la satisfacció que doneni
aquesta nova i com ens satisfà aquest nou
triomf dé l'amic Ruera, a! quai fem arribar
!a nostra felicitació més efussiva.

Copiem del «Diari de 'Vic»,- edició del dilluns, dia 19:
«La força pública dispara sobre un liome
a l'estació de La Oarriga.—Els viatgers del
tren que arribà ahir a un quart d'onze de la
nit en aquesta ciutat, ens referiren el següent:
Trobant-se parat a l'estació de La Garriga
el tren en què aquells viatjaven, on també
hi havia parat altre comboi, senliren dos
trets d'arma de foc, i en comprovar que
havia esdevingut, constataren que en el passadís de l'andana que separava els dos
trens havia caigut ferit, pels dispars d'una
parella de mossos de l'Esquadra, un home
jove, que recordaven haverlo vist durant
el viatge. L'impressió rebuda pels presents
dificultà obtenir detalls del fet; solament havien o'íl, per veus volants, que la víctima
era estretament vigilada i que en ésser-li
cridat «l'allo» tractava de burlar els seus
perseguidors, com sembla també que aquell
era conegudíssim pel seu hislorial repugnant.»
Com conseqüència d'aquest succés, dilluns hom noià gran efervescència a La
Garriga, que es traduí en enèrgica protesta
el dimarts, a la qual va associar-se tot el
poble, paralitzant se els treballs i tancant
les portes els establiments.
Sembla que del fel n'entén l'aulorilat superior, a la qual acudiren les autoritats populars del poble veí, i lambé fenim entès
que ha estat rellevat dels seus serveis a La
Garriga el mosso d'esquadra que disparà
contra el jove, que resullà amb dues ferides,
una al braç i allra a un costal.

Ahir fou fixat el ban que ha publicat d
Governador de Barcelona en el qual és
transcrita la nova llei dita de Defensa de la
Reptibüca.

ACADÈMIA DE IHÜSICA
a càrrec del
j
JVlLestpe A U R H S L · I F O N T
Lliçons de Piano, Solfeig i Teoria. Cursets
especials per a infants. Lliçons a domicili.
Carrer del Portalet, 15 -;- GRANOLLERS

Reunió per a avui
Per a avui, a les dues de la tarda de primera convocatòria o a les tres de segona,
és convocada reunió general de socis accionistes, a La Unió Liberal, per a tractar
aquest ordre del dia: «Resolució definitiva
del què prevé l'article 32 dels Estatuts, en
referència a l'arrendament de les llotges del
primer pis de la sala teatre» i «Assumptes
generals».

5 Casa per a vendre
en el lloc més cèntric del carrer de Clavé
Raó; Carrer de Corró, 26
M a r q u è s de Montroig, 82 : : Telèfon 64

S e r v e i de dia i de nit
Repartiment de premis
,

Diumenge vinent, diada de Tots Sanis,
haurà de celebrar-se l'acle de reparliment
de premis ais alumnes de l'Escola Municipal de Música corresponents al curs passat.
La festa és acordat que es celebrarà a
ía sala de la Biblioteca Popular a dos quarts
d'onze.
Àgra'i'm l'atenta invitació que havem rebu!
del Patronat de l'Escola, a la qual procurarem de correspondre.

En Francesc Camps

Per Tflís Sants
Elmés extraordinari assortit de

PANELLETS
Purs de pasta d'ametlla seca
Sense mescla de cap classe

Ha lornal a reintegrar-se a ia seva vida
habitual, a Madrid, el melge i estimat amic
nostre En Francesc Camps, secretari- de
l'Associació Nacional d'inspectors Municipials de Sanitat, qui ha passat uns quants
dics prop de la seva mare, bastant millorada
)8, dins de l'estat delicat de la seva saiut.
De viatge
' E s de viatge a Madrid i altres ciutats pe-'
ninsulars el nostre company i amic, el metge
senyor Alfred Canal, a qui acompanya el
seu fill gran, Alfred.
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MAGATZEMS PDIOL
Anti^m

Casa

Gras

Wieria íloMís per a ssnpim

La milior Qualitat
Eis més liarats
TV
•

"VieTORIfl"

Acords del MUinicipi
Una «certa persona» ens ha informat dels
següents.acords del nostre Ajuntament, pres o s en la sessió de dijous passat:
S'acordà nomenar una comissió per a l'establimenl d'un Museu.
Quedà damunt la taula una instància del
senyor Lluís Serra i Guardia, en la qual demana permís per a apujar el preu de l'aigua.
Es donà comple d'una altra instància, de!
tinent retirat senyor Josep Díez, demanant
una subvenció per a una acadèmia militar
gratu'fia.
S'acordà passar al cobrament els rebuts
de l'empedrat i construcció de voreres en els
carrers de Santa Anna i del Rec.
1 s'acordà construir la claveguera del carrer de Barcelona.

ES NECESSITA LOCAL
per a viure-hi en bones condicions i, si
pot ésser amb un petit departament per a
garatge
Raó, Bar-Cafè CAN MANEL
Naixement
Na Elionor Gonzàlez, esposa del cap de
vigilància municipal En Pau Lope, ha infantat feliçment un xamós noi, el qual consta
al Registre Civil amb els noms de Carles
Julià.
L'enhorabona als pares.

{ocolaíería RIBALTA
BAR,CEÍIL.ONA.
Exàmens
Dissabte avant-passat es celebraren exàments extraordinaris a l'Escola Municipal de
Música, els quals foren presidits pel director,
el mestre Joan B. Lambert.
En aquests exàmens es distingiren eis
alumnes Marian Bufla, de trompeta, Josefina
Illa, de piano i solfeig i teoria, i Lluís Pujol,
també de solfeig i teoria. Tots tres obtingueren qualificació d'excel·lent, i els dos
primers, felicitació especial del Jurat.

Ballada i concert
Avui, a les deu de la nit, hi haurà una
ballada de sardanes a l'estatge del Foment.
A la mateixa hora hi haurà un concert
d'orquestra al cafè de La Unió Liberal.
i n c o r p o r a c i ó a files
Demà passat han d'incorporar-se a files
els minyons de!a lleva actual, la primera de
la República.
Els d'aquesta ciutat hauran de presenlar-se
a la Caixa de Terrassa.
Obiluari
Dilluns fou condu'íi al lloc de repòs etern
el cadàver de la qui fou conveïna nostra,
senyora Ramona Fernàndez, de vella família
granollèrina, que ha traspassat a l'avançada
edat dé 80 anys.
Al seu fill i a tols els seus familiars els
trametem l'expressió del nostre pesar.
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Per a coniràcte.s
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