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con los Agentes de la Autoridad, que
ven inutilizada
su acción ante las
precauciones y vigilancia
que toman
los infractores.
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Remedios no veo muchos para que
sean eficaces. Pero a mi entender
y
para contribuir cada cual con lo que
esté de su parte, deberá comenzarse
por regalar el cierre de los estable
cimientos de bebidas, para que la vi
gilancia pudiera dar sus efectos y no
se viera burlada ante el posible caso
de cerrar un establecimiento
en hora
muy temprana
(con los infractores
dentro) aparentando haber marchado
la
clientela,
manteniéndose
otros
abiertos toda la noche en espera de
su retirada.
—9

No creo pudiera ser una persecu
ción personal, pues tengo la concien
cia tranquila
de no haberme busca
do crear enemigos con mi actuación.
9

Martingala
politica. Nilo he pen
sado. Si algo de ello pudiera haber,
deben de comprender que en mi si
tuación de servidor del pueblo como
empleado del Estado, no debo adhe
rirme a tendéncia de ninguna clase y
particular,
como públicamente
me
mantengo aislado de toda actividad
de esa índole.
Després d’aquestes manifestacions
potser no seria de més una rectifica
ció per part del qui, jo cree que amb
gran dosi d’ignoráncia 1 imprudncia,
ataca tan durament al digne senyor
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té la culpa. A nosaltres ens fa l’efec
te que feu una maniobra
amb sego
na intenció. Dones bé; de overna
dore com l’actual no n’hem tingut cap
a la proníneia. Bona voluntat, altesa
de mires, sinceritat, energia i impar
cialitat;
aquestes
eón les qualitate
deis senyor Prunés.
Ja es parla de fer la processó pel
dijous de la setmana santa. Quan ele
elemente laice es dieposen a no fer
festes de carrer en celebració del se
gon aniversari
de la proclamació
de
la República, no tenen dret ele den
cals a envair la via pública amb fun
cions sectaristes.
Les cerimónies reli
gloses al temple. Veritat, senyor Bat
he i Governador? Provocacions, no. 1
aix?) ho seria.
La ‘Biblioteca
Mata d l’llospital
Municipal de Ripohi” a la capella de
la Congregació de l’Església de Sant
Pene? 1 ca! Ni aix?) ni res de tot lo
altre que us proposeu. Ja 11 farem
saber al pable i ja reunen el que us
din.
Senyors de la Junta de la Benefi
céncia Local: s intolerable
que en
el menjador a canvi d’un ápat s’obli
gui ale que per necessitat hi han d’as
sistir
a rosar Parenostres.
La Bene
ficéncia no és una institució religiosa
sinó popular, amb un Patronat en el
qual lii figuren autonitats
com l’Al
calde i el Jutge i concellers de l’Ajun
tament. 1 vivim en un estat laic. Si
mal está be violentar la consciéncia
de ningú, molt menys en nom de la
caritat.
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El nostre BatUe queda molt mal
parat amb la campanya que fa l”Al
taven”. Un Conseller en Cap té I’obli
gació de saber que s’hi con por l Vi
la i, per tant, és ell qui hauria de
dir concretament algun mot referent
al joc.
No ene cansarem dej repetir que el
Governador té un representant
direc
te a Ripoil que és l’Alcalde, i si a
Ripoli es juga, l’Alcaide en té la
culpa.
Si saben on es juga, denuncien-ho,
que no us faltará l’apoi de CLAM
POPULAR per fer una forta campa
nya,
per?), posats a parlar, parleu
clan i no feu acusacions a qui no en

Demaneu

Sessió del cha 24 de març 1933
La presideix h’Alcalde senyor Lluís
Castehl, amb aseisténdia
dél
conse
liers senyors Puig Z., Morera, Padrós,
Casals i Moreno. Després, de les pa
raules
protocolries
de la Presidén
cia, el .senyor Secretan llegeix l’acta
de la séssió anterior, la qual és apro
vada i signada per unanimitat.
A continuació
és llegida una ms
táncia d’En Miquel Subirana, en nom
i com a procurador
del senyor Anto
ni Curto, propietari
de la casa nú
mero 5, del carrer de Berenguen, sol
licitant
penmís por a eixamplar un
portal.
El Conseli el concedeix en
quant
a l’esfera de la competéncia
municipal,
sene perjudici, penó de la

Joaquim Arumí i Fargas
Ocullsta de I’Hospital CIínc de Barcelona

Visita ele dumenges

de 3 a 5 i mitja.
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Non taller d’irnpre’inta. —. El nos
tre bou amie
i compatrici Eudald
Ventura
ene assabenta
haver-se ms
tailat
amb el nom de “Gráfica Ven
tura” al carrer de Padilla, núm. 239,
interior
(entre Valéncia i Mallorca)
de la ciutat de Barcelona. A l’ensems
que el recomanem a les nostres ande
tats, ens alegrem de la bona nova i
desitgem moltes prospenitats
a l’amic
i acreditat impresson.
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Reforma. — La setmana passada
començaren
les obres de refonma de
la pavimentació
de la Plaça del 27
de Maig.
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resolució definitiva de l’Enginyer
en
Cap d’Obres Públiques de Girona, per
ésser l’executada via una tramada de
la carretera general de Ripoli a Cam
prodon.
El senyor Secretan informa de la
visita d’inepecció recentment
practi
cada en aquesta localitat pel Veten
flan en Cap de la provfncia, 1 d’ha
ver-se realitzat
la vacuna contra la
rábia a una dotzena de goseos. Asee
nyala, de passada, algunos suggerén
cies i instruccions
de l’esmentat fun
cionari por tal d’obligar a l’iinmiinit
zació daquesta espécie de bésties con
tra la més amunt dita malaltia.
S’aixeca la qualificació provisional
del
moço Pere Ferrés Calveras, el
qual no es presentá a l’acta de das
sificació 1 revisió por restar en un
establiment
de salut, restant pendent
la
clausificació
de l’informe de la
.Junta provincial.
Paesen a Hisenda une comptes de
vane industrials
i s’acarda la inclu
sió al Padró de veYns de Carme Ben
1 Prat, procedent de Pardinas.
Queda damunt la taula, por tal de
sollicitar
del recurrent, alguna ada
ració, una instáncia signada per An
toni Palau Carbonell ,en la qual de
núncia una servitud dé ree o de con
ducció d’aigües.
A pree de l’Alcaldia, el senyor Gle
na informa la improcedéncia
d’adhe
rirse a la protesta de l’Ajuntament
de Tkrrega per la suposada dissolu
ció de leometent a les ciutats, la qual
cosa, entén D. Candi, i del mateix pa
rer es manifesta
el Consisitori,
in
volucra una desconsideració
1 inenys
preu de les prorrogativos
del Panla
- ment
de Catalunya.
-
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Pro postes. — Pel Patronat Escolar
de Barcelona ha estat proposat el no
menament
de Mestres de la Capital
els nostres distingits
amies senyore
ta Conxita Mercader i Xavier Casa
deniiint. Tot 1 felicitant-los per la dis
tinció, sentirem veurem’s pnivats de

