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No n’estem ben segura, peré cus
sembla que cia altres anys no era tan
crescuda aquesta consignació.
Si év
així, per alguna cosa será.
Aol amba el pressupost
de despe
sea. Trobem a inancar-hi les següents
consignacions
Per a despeses de material i abona
ment d’as-sisténcies i dietes als yocale obrers 1 Comissions inspectores
de la Delegació local del Conseli de
Trebali, ordenada per E. O. de 26 de
jung de 1925.

l)el 1/2 al 3 pér 1.000del preasu
post per a la festa del llibre, crea
ció de biblioteques populars i repar
timents
de llibres a establiments
de
beneficncia
i ensenyament
,ordenat
per E. 1). de 6 de febrer i R. O. do
17 de seteinbre de 1926.
Per a concedir avenços reintegra
bies de sous ais funcionaris
i cm
pleats municipais, ordenat per l’arti
de nové del II. D. de 16 de desembre
de 1929 i E. O. de 26 de desembre
del mateix any.
Espereni que el senyor Delegat d’Iii
senda se’u donará comptc i obligará
l’Ajuntainent
a establir aquestes con
signacions
en el pressupost, si iio és.
que Ripoli ja gaudeixi d’una autono
mia municipal de la quai nosaltres
no en tenim noticia.

s’hagueren
de deinanar altra volta, 1
que per les altres es deixá passar el
piaç. L’únic que ha fet el senyor Mo
reno, i obuigació que lii tenia, és pro
veir de locala i material. No fén inés
autobombo, ja en tenim px-ou amb
aqueli trasto veil.

Visca Pordenació del servel de con
sums. “Manuals dei Burot”
a bou
preu! es vénen a la Redacció d”Al
taveu”.

L’ex redactor de l’Embut ha passat
a director de “La Pubuiitat”.
Quina
honra per a la familia. Ens alegra
rem de ccnéixer el nou director del
periMic que es redacta sota l’advoca
cié del sagrat cor del laboratori
del
Herr Profesor.

Diumenge, a la tarda, es calé. toe
en mis pailera del Nas Volant. Viat
el resultat satisfactoni!
de l’autoborn
ba en lincdi
de la setmana passa
da ,horn pretenia aue es trasliadés al
lloc del sinistre,
circuiant
per da
munt deis nielis (le la via de Sant
Joan, o lié atravessant
el riu Ter.
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Sessió odiiiria
fébrer
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Tres periódics de la lo2alitat es
riuen deis resultats satisfactoria
de
l’apagafocs, conegut vulgarment
per
“autobcmba”.
No lii ha dret. “Altavea”, que sempre parla serbia com uit
frare trapense, ens diu: “el tane del
servei d’incendis, el anal funciona a
la perfecció,... no pogué evdtar ¿a seva total destrucció.” Mace, maco, al.
x? és seriós i de bon efecte.

Qué faran els acMits d’en Bofihi 1
Mates d’aquesta vila? A la Lliga Ca
talana? Al P. C. E.? No se sap. Ella
qiiiets... la qüestió és governar, encara que sigui des de l’L1 S. de C i
fent d’empresaris de braus. Nosaltres
cia recordarem un refr:
“No s boig
qui a casa torna”.

Aquest Carnaval seinbla que sorti
ré una carroça titulada
“Autobom
bo”; la guiaran en Palau i el nostre
batile disfressats de bombers. En Ze
non es disfressar
de Herr Profesor
Honoris Causa de l’Universitat
d’Am
burro. En Casals, de Frare Caputxí;
en Moreno, de Director general d’en
aenyament priman de Vila d’ases; en
Morera., de Viuda trista;
en Coma,
no sap si disfressar-se de D. Tancre
do o de Comendador; en Padrós, d’Alf

Baba 1 somniaré. les mil 1 una teules.
El Secretan, vestit d’Arieqni, cia fa
r la punyeta, dic, la figareta a tota.
Ely de la maoria, din que es posaran
muts com les estátues de l’escena del
cementiri.
Nenys en Cerdá que, di
fressat d’Hamlet, contemplará
la tea
ta de qualsevulga Yorik. Mossén Fer
ret, vestit de vella xafardera,
corre
r d’una casa a l’altra fent descobri
inents. Mossén Requer, preguntará dv
disfressats
si han anat a missa i els
de la Beneficéncia, amb trajos de Frare mendicant, postularan
per a com
prar ossos.

De la biografia grotesca que “Alta
ven” fa del Conselier senyor Moreno
no voldrem restar el mérit d”TJnieI”
auténtie.
Ara lié: si no ens equivo
quem, el mateix periMir va classifi
car el senyor Betes i fila (com diuen
elis), de correligionaria
de Boflul 1
Mates i, per tant, del P. C. E. Com
quedem:
EJ. D. (le C. o sia represen
taiit d’En Charrasco, o lié del partit
de les carbasses de cabeli d’ángel? Velea aclarir-ho?

Del mateix Josep Moreno, direm
que en Moreno no és Déu, perqué no
ha creat ni ha fet crear escoles. Aques
tea es denen a l’iniciativa de l’Ins
pertor senyol Villergas 1... tota re
cordarem que unes foren anulladea 1
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del dia 17 de
de 1933

A les 9 i 55 minuta de la vetlla, el
aenyor Alcalde, En Lluís Casteli, obre
la seasió, assistint-hi
cia regidora se
nyors Morera, Padrós, Coma, Casals
i Moreno El Secretan
procedeix
a
llegir l’acta de l’anterior que a’apro
va i signa, donant tot segult compte
d’haver-se
realitzat
per l’arquitecte
municipal,
de la distribució
(le les
quotes aue han ran d’ingressar els pro.
pietaris
afectata per la construcció
de la cloaca de la Carretera
de Bar
celona.
També en dóna de la creació defi
nitiva de les dijes escoles de párvula,
segous ordre inserida en la Gaseta
del dia 8 de Pactual;
participant,
a
inés, l’acord de la Comissió provincial
de Relutanient,
aixecant la qualifica
cié de préfug del minyó Minuel Sol
sona Prat, de la lleva (le l’any ante
rior.
Ha quedat adquinit amb carácter
perpetu el nínxol on reposen les despunes inontals d’En Lambert Mata,
en el cementiri de Barcelona.
És llegida una comunicació del Con
seller
en Cap, acompanyada
d’uns
plánola, i deis informes de l’arquitec
te i del Secretan, enraminats
tota a
declarar
la procedéncia
de realitzar
les obres de reforma del paviment de
la Plaça del 27 de Maig, amb carác
ter urgent 1 exempció de subhasta. La
Corporació
acordá,
de confonniitat
amb la proposició de l’Alraldia;
de
manera que sembla que aviat es pro
cediré a la realització.
s
nomenat tallador
per a inter
venir en les operaciona de reconeixe
ment deis moços d’cnguany, el noatro

