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rietats a len entitats polítiques que
la nodreixen.
L’estandardització de la premea co
marcal de Catalunya seria la seva
mort.
La gama coinpletíssima que compo
Sa la premea catalana a les comar
ques, fa possible que ela capdavantera
de la política nostrada en tot moment
puguin donar-se compte deis pois del
ciutad
a totes les contrades de Ca
talunya.

da pública deis partits polítics. Dis
sortadament
no acornpleix del tot
nostre desig, per manca de difusió.
Un altre dia par)arern de les causes
que a totbora dificulten la seva pro
pagació i que contribueixin
a llar
migradesa. Nqsaltres no estalylarem
pas esforços pel sen reeiximent, 1 per
aconseguir-lo totaiment confien llui
direcció a homes de reconeguda sol
vucia política i de certa expe1-inciaP, aii evitarem molsties i contra-

CASAL DEL RIPOLLÉS
Carre del Pl, núm. 11

+

que le cts Ajuntaments
hi contrr’ibueiren amb la que
ta de Contingent o d’aporta
ció forços’a.
Le Detegació d’Hisenda no
pot autoritzwr aquesta parti
da del pressurpost.
A atres instituicioris bené
fiques
Quinos eón aquestes metí
tacione? &n simila’rs a la de
NIXles (Jermanetes deis potíres?
Por qué izo es ¿alalia? És
per amagar l’ou?
E Delegat d’Hiseuda den
ria demanar, quan menys, que
es prec Inés el des tí .d’aqueeta
quantitat o que s’anulttés.
Hem. d’eutrar al Capítol
desé
Insti-ucció pública
peró cosi que hi ha malta te
ca a comentar enperem fer-ho
cii> el núsiero vinent.
deis

—

COMPANY:

mar

Ripollesos
entusiastes ene hem iinposat la tasca de for
i organitzar, a Barcelona, una Agmupació on poguem aple

gar-nos-hi, acuse distinció do matisos 1 al marge de tota idea
política, amb l’objecte essencial de crear entre nosaltres un
ambient de germanor 1 companyonisme que sigui nexe que cus
uneixi i que possibiliti la nostra assisténcia mutua. en les mol
tes coutrarietats que amb rnassa freqüéncia es presenten en
el transcurs de la vida.
Ene fem cmrec que un objectiu d’aquest ordre no ompla
pan les variades aspiracions que forçosarnent s’han de regia
tiar entre la divers.itat de carácters de tots els socia, i pen
nz,
-

(

per tant, encaminar
una part de les activitats
del Cen
tre al desenrotllament
de la cultura, l’esbarjo i de l’esport en
general,preparant-nos por aital motiu a la creació de les di
verses seccione corresponents,
les atribucions
de les quals, al
xl cern les de la .Junta de govern seran determinados
concre
tarnent pci Regiameut interior qeu en assemblea general pas
sarem a. consideració
deis socis.
Les grane dificultats d’ordre econmic que sorgeixen en la
instal-lació adequada i immediata d’un local independent,
cus
han decidit a establir el domicili social al Centre Emporda
nés, carrer del Pi, núm. 11, on ‘et preguem vuigui’s enviar sig
nada la proposta melosa corn a niostra de la teva entusiasta.
vainosa i decidida cooperació que agram
a la bestreta.
Barcelona,
gener de 1933.
TA .COMISiO ORGAIVÍTZADOR-A

Neta
drea

*

Tota quante dubtes o consultes

aclarar-los

desitgeu fer, pe
al dit local tots cia dijous, de 10 a 11

acudint

de la uit, i diumenges, de 3 a 5.

El Pressupost Municipal
Elsajornainents

que per excés d’ori

ginal han sofert eis articles que amb
aquest enunelat
teníem el propósit

de publicar, comentant les partides
del progecte que així ho mercixien,
cus obliguen a canviar de pia. En
comptes d’inserir tote sies eonsigna
eions per capitais, per no ter-nos iii
terminables, ens limitarem a aquelies
que entenguent que siguin contenta
bies.

-

¿

DESPESES

Gapítol

—

Servel

d’incendis

Mil durete més, que no ea
bern en qué s’inaerii4-on per
qué no fu ha tal .servei
il’incendis.
f;bd
a.qnest non mo’nio

Capítol

seté
Pensetes

Eis tres serveis de neteja i
regatges
ja no són recs
trausport

ha tal auto-bomba, sinó una
cosa que s’hi assembla, que
serveis’ por a regar une doe
menos l’any, eecansameut, i
que no scrvird el día que hi
hagi un incendi. Per aisó es
paga, pasea ¿‘un m4ier de
duros més a i’anj. “1 tuíti
contenti”.

—

de carus 1 funeniri
motín d’arrendar-se

Amb
aquests serreis l’a.ny pa.ssat
amb la eondieAó de qué el
ssionaci
aportaria pe a
el regatge i l’ectinció d’in
cendis un aeto-boiuba,
fon
augentada
la consqnació en
cine o sis mii pes.setes. Peró
ós del cas fer notar que no hi

22.000

ptfvrf’t

Ossos, caes i enes, ossos 1 beneficén
cia, rates; tira peixet, quin regust
que deixen. Al menys servísain
per
pagar deutes, que cus semblaria que.
n’hem fet cinc de la dolca.

Ja la tornem a. bailar, “Cursus de
Vacances”, sebes al cap, alta cultura,
posem-ho smb K? No sigilem bonas
tres, mentre no tingaem escoles pri
mries,
segon ensenyainent, prepara
cié profes.sional... en fi, mentre no fin
guem ola fonamenta, no teni la tenlada. No seria miller posar unes pes
setes

a fi de qué un bibliotecari

o bi

bliotecbria entera i vertaders, després
d’ordenar la Biblioteca Mata, la po
sesin

a la disposició

de totlioin?

No seria posible obligar a alguna
ropietaris
que posesin llura cases
smb condicions de que hi puguun vm
me les persones? i potser l’atur for
çós de i’art de constmueció no seria
tau greu. Una mica inés d’higiene i
ni tanta alta cultura.

Arnetila dolça diuen cia de l’Em
but i del P. C. R. Sí, tenin rad, é
eL partit de les earbasses bones per
ter cabeil d’ínge1.
Un acuse tema que en busca. Po
sar banes, plantar arbres, ornamen
tar carreteres feréstegues, saber més
que l’Institut
Provincial
d’Higiene i
tot plegat per suar a. ben re sigua pu
ilenta. Apa, home apa., es coneix que
fóreu candidat del partit de les caz
buscos del caboil d’Angm-l i.. cern
natural, atiéren a l’aigaa pudenta.
a -r

ruité

-

A l’Assil de les Gommatie
tos deis pobres de Vh
Aquesta consign.aeió és de!
lot ii.togat. Esté term4nantment prohibit por la fYonsti
tució i por altren dis posicione
que cts A juntamente subren
cionin inutitucione religioses.
Se’ns diré que es tracia cte
benrfioéneia. 1 nosa2tres diesi
que hi han ele esta blimente
d’Assisténcia
socia! de la
Oe!neraUtat, el sont eni mente
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Ene extmanya que un pt-ojee.tista
tan genial no hagi rebut 1.’encirree
d’esboçar una nora caldera de courc
mongetes que acreditaria
a la fundi

cié.., familiar?
Senyor narrador de la sessió del
de Febrer de 1933. A les Escolec no
ves no les hi han donat més llibrea
que
imprescindibles
per han
les
encolesaquella
de nova
creació. Por aixó
servit les 700 pesaetes 1 per res inés.
Al fi 1 al cap, complir una obligaeió
un creiem que sigui. cap mérit, és un

deure. Ama que l’Ajuntament és. cae-

