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AJUf1TAMI1T
Sesió del din 25 ci’agost de 1933
Com de costum, és oberta la sessió
pél Sr. Conseller en Cap En Lluís
Casteli, a les nou hores i quaranta mi
nuts, assistint-hi els regidors senyors
Puig Z., Morera, Padrós, Casals i Mo
reno.
És llegida l’acta de l’anterior, apro
vant-la per unanimitat.
A proposta del Sr. Alcalde, resta fi
zada la data del proper dimarts, dia
30, i hora de les nou i quart per a qué
l’il.lustre Conseiler de l’Ajuntament de
Barcelona i fu adoptiu de Ripoli, Sr.
Francesc Puig i Alfons explani una
conferncia
en el Saló Capitular sobre
Beneficéncia.
S’aprova un •compte de Tomás An
fruns i s’acorda passi a informe de i’Ar
quitecte un altre que en té presentat
l’ebenista Camil Masoliver.
Es dóna compte d’una instáncia sig
nada per un crescut nombre de veins
de la barriada de l’Estació dernanant
que l’Ajuntament hi construeixi unes
rentants pública. Passa a la Comissió
de Foment.
El Conseli es dóna per enterat d’una
comunicació
del senyor Delegat del
Govern en la Cotnpanyia Arrendatária
del Mónopoli de Petrolis trasUadant
l’acord del Conseil d’aquesta Societat
Anónima ratificant la supressió de l’a
pareil surtidor de benzina que fins ata
hi havia instal.lat al Pla de la Font
Viva d’aquesta vila.
Hom llegeix el dictamen del senyor
Arquitecte municipal ems en la ms
táncia que demanant permís per collocal uns rétois anunciadors en la co
lumna de la farola de la Plaça del 27
de Maig, subscrigué
l’hoteler senyor
Alina;
petició a la qual diú el refe
nt técnic no pot accedir-s’hi per quant
hi ha el propósit de coLlocar-hi unes
plaques lluminoses indicadores de la
direcció deis vehicles.
S’aproven les altes al padró de veins
següents: de Josep Vidal, procedent de
França; Dolors
aqué, de Torelló; En
nc Balmas, d’idem.;
Angela Jou, de
Vilaonga; Beneta Porras, de Parróquia
de Ripoll; Dioníia Pérez, de Terrras
Sa; i Pere Garcia, de L’Havana.
Heu esment el Consell del compte
general de despeses de l’Hospital mu
nicipal, correspoennt al mes de juliol
que importa 953 pessetes; i de la li
quidació que trameté la Delegació
d’Hisenda de Barcelona referent a la

ernaneu

participació
del Municipi en l’import
sobre el producte net de les Societats
Anónimes corresponent
al segon tri
mestre de l’any actual.
Per últim, el Sr. Castell proposa i
així ho acorda el Consistori que cons
ti en acta el sentiment que compartei
xen tots en la dolorosa desgrácia ocor
reguda la setrnana passada als fihis del
regidor Joan Serdá, causant la mort del
seu fili Pene, de la qual donárem compte en l’edició anterior.

Comissar

DeIegada

a Gkona
ANUNCI
La Comissaria Delegada de la Ge
neralitat
de Catalunya a Girona, per
resolució del dia 19 del mes que som,
convoca un Concurs per a l’adjudica
ció d’una beca de 2.000 ptes. a fi de
completar estudis de piano en un Cen
tre d’ensenyament musical de Barcelo
na, durant el curs dei 1933-34, mitjani
çant les següents
BASES
Primera.
Les instáncies, ajustades a
les prescnipcions vigents, seran presen
tades al Secretan de la Comissania, en
el termini de quinze diçs, a partir de
la data de la publicació d’aquest anun
ci al “Butiletí Oficial de la Generali
tat de Catalunya”, i al “Butlletí Ofi
cial” de la provincia de Girona.
Segona.
Eis aspirants adjuntaran a
les instáncies el document o documents
acreditatius
d’haver realitzat
almenys
sis anys d’estudis de piano, amb excel
lént resultat.
Tercera.
Així mateix
justificaran,
per certificació de 1’Ajuntament del
poble on resideixin, que estan mancats
deis recursos necessanis per a segi.lr
els esudis de que es tracta
Quarta.
El becan justificará, amb
l’aportacio deis corresponents
certiÇ
cats académics, la séva aplicació i apro
fitament en els etudis pianístics.
Cinquena.
L’import de l.a beca de
2.000
ptes será pagada amb cárrec a
lá partida 849 dei Pi’essupost de la
Generalitat.
La qual coa es fa pública per a co
neixement
general.
Girona, 22 d’agost del 1933. — El
Comissari
Delegat, J. PUIG PUJA
DES.
(Del “Butiletí Oficial de la Genera
litat”, data 24 d’agost.)
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AGRICULTURA
1 RAMADERIA
Acabem de rebre el quadern corres
ponent al present mes d’aquesta inte
ressant revista catalana que, coin els
anteriors, publica els següents treballs
proíusament
il.lustrats amb nombrosos
gravats:
“lis
arbres símbols de Catalunya”,
L. Navas. “El Montsen”,
J. M. de S.
“La fruita i els contingents”, Joan Va
llés i Estruch. “Exportació de fruites”,
Martí Liobet. “Com es rejoveneixen
els fruiters improductius”,
Lluís de
Recasens. “Folklore de la pagesia: La
sega i la collita del blat. Previsió”, Va
len Serna i Boldú.
“Nova indústnia
láctica de gran interés.
La lactosa”,
Isidre Rogent.
“L’antiguitat
del for
matge. Com s’evita que les rates i els
insectes malmetin les llavors. La pa
gesia mallorquina”, Joan Rosselló. “Per
a conservar bé les pornes. El. qué diu
la premsa: Legisiació agrária”, J. M.
Gener i Tornen. “Qué és el Sindicat?
La masia catalana”,
Manuel Brunet.
Recerques práctiques:
A propósit de
l’alum per a combatre el mildiu. Orellanes d’albercocs. Per a preservar del
corc els graners. A propósit de la llui
ta contra la mosca de les oliveres. No
tes informatives:
M. Rossell i Vilar.
Els conflictes al camp. El Tractat anib
Uruguai. Bona pensada! D’inters per
als productors de vi.
Assemblea de
la Unió de Sindicats i Pagesos.
La
declaració de rendes. La producció de
l’oli d’oliva en el món. Sentncies
agrícoles. Llibres.
Calendan de sem
bres. El mercat.
Senvia un número de mostra gra
tuitament, demanant-lo a l’administra
dor del peniódic, Trafalgar, 76. Bar
celona.
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ESPORTIVA.
—
“Ripoil E. C.” fa
avinent a tot esportiu,
ue demá diu
menge, dia 3 de setemebre, el seu pri
mer equip es trasiladará
a Centelles
per a jugar-hi un partit de festa ma
jor.
Per a iñscripcions i detalls a I’Es
tatge.

ENTERRAMENT.
—
Divendres al
rnatí ringué lloc l’acte de ie’nterrament
del jove Pere Serdá Vives, fil dei nos
juntament,
senyor Joan Serdá.
Inútil dir que fou una d’aquelles
grosses manifestacions
de dol que es
protriouen al voltant de persones de la
significació social com la que té el se
nyor Sérdá. 1 aquesta vegada, per les
circumstáncies
especials que motivaren
el traspás del simpátic jovenet, tots els
estaments han volgut palesar amb es
creix a la familia Serdá la participa
ció que han pres en el dol que l’affi
geix. Sigui per un major consol.
En renovar el testimoni del nostre
pesar a la familia tota, fem vots per
a qué el restabliment
del pnimogénit
del senyor Serdá, el jove Bernat, si—
gui realitat ben prompte i totalment.

