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letingué quatre o cine dies a la Be
neficncia;
que el pore dolent es re
torna indegudanient
al venedor; 4ue
el senyor (Tuillamet rnancd al sen dee
re no deconiisant
al botiguer;
qee
aquest liarla d’éssr penyorat i si era
del cas, denunciat al .Jutjat;
que el
senyol Guillaniet liavia d’éser casti
gat pci encobridor. 1 que no havent
se fet aix, les Autóritats
silperiors
deurien castigar al Batlle per l’incom
plimeiit dels seus deures. Aix és tot
per ara, pei anem fent que a un lloc
o altre aiiirenl a para!.

AJUNTAMENT
(sió

del dia 27 (le qener de 1)3

Després d’Iiaver fet l’a costmnada
xerradeta
al despatx (le l’Alcaldia,
apa reinen al Saló consistorial
el se
nyor Batile
i els regidors senyors
Morera, C1oiua i Casals, acoinpaiiyats
(le l’Oficial (le Secretaria
senvoi Ba
sagaña, que actiia (le fedatari llai)ili
tat. A les 9’9, s’obre la sessió, lle
giet-se l’acta de l’anterior,
(W éM
aprOva(la i signada tot seguit, cii
tink-se
al despaL. oidinu
lnes iiisiancies de Josep Vinvoles
Peieer
i J osep Oniols Serial, passeu
a lii Comissió d’Obres pci- a (lictanlen.
S’accedeix a l’installaeió
d’iuj rétol
a la façana de l’establimeut de barbe
lia (le Joan Bertran, niitjançaut
es
subjeeti a les normes que assenyali
l’Arquitecte municipal. [Tun instuucia
del sastre Josep Vilella demanant pci
fluís per a instal-lar UiIa parada
de
venda (le pantalons els dies (le mercat
a la Plaça de Sant Eudald; queda
(lamuhit la taula a petició del regidor
senyor Casals.
Es ilegeix una lletra de la Casa
Butsems i C. de Barcelona, fent ofre
ea a 1’Ajuntament (le dues columnes
de i-iment centrfflugat per a ornarnee
tació (le la Plaça dci 27 de Maig
d’aquesta vila. S’accepta l’oferiment.
acordant-se tenir en compte les ge
ranties que ofereix aquesta casa en
el suministre de material
d’aquesta
mena per quan es tracti de portar a
terme una émpiia deeoració de les
ries públiques.
Sassabenta
el Coiisistori d’una co
municació del Cap del servei de e
mentais d’Hospitalet, en la qual ex
pressa que si el Municipi disposa deis
loeals coiivenientment sailejats i. de
més, ofereix un ajudant per alié el
25 de nuai-ç seran enviats dos cavalls.
A requerimeut del regidor agrari se
uyor Coma s’acorda demanar que sigula ampliada en el doble la reme
‘
IcXclIijilals i a lilés (l’ufl burro.
S’acot-da adherir-se al Congrés de
MUilicipis (‘atalans, deixant a dispo
sició de I’Alcaldia la designació dels
delegats que liagin
de represeiitar
uiuesta vila.
Es voten (-cnt pessetes per a contri
liUhi a la subscripció pro damnificats
de les Comarques gironines.
Passen a la Comissió
d’Hisenda
tuis (-omptes d’Aigues Potables,
Ea
mii Miiapeix 1 Pere Soler.
(lauseui alta al Padró de vdins, Jo
sep Sala Muntadas,
Francesc
Tui-e
Boix, Alfoiis Vila Planas, procedent
(le Vie, i Tianion Vidal Mola, de Saha dcli.

COMARCALS
SANT

JOAN DE LES AEADESSE$

iinziació edició anlerioYJ
nuera festa de i’arbre, una de les pri
meres de Catalunya,
i no defallí ni
un sol nioment en predicar-nos lamor
que devíem tenir pci les plantes
i
arbres, i era en aquella época quan
Sant Joan experimentú un avenç con
siderable
en l’instrucció.
Pot estar
sa.tisfet el senyor Andreu de l’afecte.
que sempre harem tiuigut envers cli
tots els seas alumnes, dones ja sap
sobradament
que l’apreciem
de tot
con-. Solament ens apena una cosa i
és el pensar en el dia que tinguués
l’Itonor
de veure’l entre nosaltres,
I’efecte que u produirá el veule que
les seres doctrines da’moi- a les plali
tes i arbres i tot lo que sigui embe
llimeiit (le 1a uiosti-a pi-euada Vila,
tan poe acollinient ha trobat en el
nostre Ajuntament,
que un din li (le
dicá un carrer i que Inés tal-(l tan
poe es recorda de les I)araules del ve
nerable mestre. Anib la unostra que
ara. cus dóna el Consistori Municipal
del Poe que es recorda d’ell fa (1-cure
que tota aquella dedica ció al mestre
no fon par admiraçió nl mateix, si
nó pci-qUé uns senyors poguessin lluuii
les seres qualitats oratóries, i a l’en
seins unes vares de mando. Amb qui
na cara. es presentaran
els de la ca
sa Grau al senéor Andreu el din que
el vegi 11?
La majoria d’Ajuut:aments
(le Ca
talunya
consignen
en llui-s pI-essu
posts una quantitat por armes i plan
•tes, no sabein si el nosti-e lic ha fet,
peró per el qué es ven seinbla que
no sen cuida gens ni mica, 1 aixó
demostra el gran tan gran d’abandó
que el utostre Ajuntament
té amb te
tes les coses mestres. Ps haurieu de
cuidar niolt més de la Vila i flO de
fer política, dones el poble us lii va
posar pera
fer admunistració
i con
servar les coses del nosti-e est.iniat
poble, i vosaltres feu tot el contrari.
Vagi també el meu i-emerciament al
regidor d’Esquerra Republicana Lluís
Corominas, que fon l’únic que tingué
desvetll.aments
per a l’emlliment
de
dita Plaça.
*

*

El regidor- Vilaseca passa a l’Esglé
sia a captar per les “animetes” 1 al
meu modo d’entendre cm sembla que
valdria més que es cuidés deis afers
del poble, dones aquest el va votar
perqué fes ben diferent (le tot el que
fa.

-
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Finen-vos fins on arriba l’abandó
de les nostres Autoritats
Municipais
que i tan sois s’han dignat fr trenre els. banes de les noches places i
passeigs, com senipre s’havia fet
a
l’hirern,
i es fan malbé tots. Aixó
dóna a entendre que a la Casa Gran
lii ha algú que 11 convé que es fassin malbé, per poder-nc fer de nous.
El regidor Vilaseca está contínua
unen dient eis mil. penjaments
d’en
Soldevila,
pré
dins la Casa Gran
s’avenen coni (los “auigelets”. Trobem
que el que és home no fa aquestes
coses. No us ho sembla Vilaseca?
A n’en “Yo-Yo” els Reis u varen
portar una quantitat
de fllferro 1 uns
quants arbres dient-nue que el primer
era per canviar la tanca de les esco
les, ja que és deplorable
l’estat en
qué es i-oba, i l’alti-e pci- plantar-los
en cis patis de dit edifici, ja que és
vergonyés
el que no en i-esti quasi
cap deis que lii plantaren el 14 d’abril
de l’any passat.
Bou exemple de la
cultura
que té la quitxalla
d’aquest
poble! Qui en té la (-nipa?
Em digueren, a més, que cas de rolcr exce-utar dit regal ho fés a la
quieta i no a so de bombo i platets
ni anli) cal) meila de “reelanu” coin
cert Tinent (le Batile «aquesta
Vi
la féu en l’esmentada data.
El nostre Batlle es i-eli que té la
deria (le viatjax-, dones segoiis tinc
ents
ha fet un viatge a adrid,
va
ns a Barcelona i innumerables
a (li
nona. Es ven que dóna el teniu- aquest
cérrec! Tira peixet! Qui pogués ésser
Cae Gros!
Es diu que han embargat el nostre
Ajnuitament.
En dubto, tota regada
que tenim entés que ja quasi bé és
cobrat el repartiment
d’utilitats
de
pessetes no en deuen mancar. A no
ésser que amb la trarnuntana
d’aquest
din, s’hagi eixugat l caix municipi.
YO-YO
ASANTJOANINS’!
(omp’reu i pro
paguen ci diari d’liYsquerra
CLAM
POPULAR. P11
dirá lotes les ve
ritaIs 1 -cense cap mena de particlisme.
MES NOPE
SAKTJOANINES
Ha estat elirninat, en la uenov-ació
de cárrecs de la Junta T)irectiva dc
“Renaixeinent
Federal” el regidoi- se
nyor Vinyeta, que fins ami venia es
sent un obsta ele en (lit lloc, ja que és
un ferni puntal (le la política d’Euu
Soldevila.
—
Creierui que a.quest emleveuimen t (Oii

