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eIs pares del squals, estan mancats de
possibiLtats efecttives per atendre les pre
cisicns ineludibles a qu obliga la defen
sn de la vida deis. seus infants. Es,, donos,.
obra d’assistncia real, a la qual estem
ots. obligats a col.Iaborar-hi, i molt espe
calment, tota persona que vulgui ‘Veure’s
honrada pci grat record d’haver produit
un fi somrís d’agrainient a un bonic in
fact, tendrament coipit per debilitadora
inalaltia.
A aquestes fines i educades animes, va
encomanat el sosteniment i conservació de
a nostra notabiiíima Institució a la qual
Ii esta reservada per amor a la nostra in
&ncia, l’alt destí de protegir la vida deis
petits, que ho necessitin, tots cus,filis de
la costra Catahmya.
Es aquesta nostra missió, és aquesta
nostra idealitat més cara. A protegr el
“Segell pro Infancia’ ,a complir aquest
fi, a eol.laborar a aquest destí, tenin ro
bligació nioral i efectiva de contribuir-hii
tote eh que sentim d.ns nostra anima, el
noble escaif de l’amor per nostres bella
infants
TOMAS
BARRI
Vocal del Contit Directiu Central del
“Segeli pro Infhncia”.
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Ja s’apropen les eleccions municipais.
E! poble ies espera amb anhel per poguer
fer vaidre el seu dret i per posar dins fa
casa de la Vila aquelis homes que amb
liur boca voluntat tenen de marcar la
pauta a seguir en el futur i acabar d’una
vegada per sempre aquestes dsbauxes i
eixorques administracion.s i economies que
tenim ara degut ais dictadors que hi ha
a l’Ajuntament i que tots els santjoan:ns
de cor tenim de doidre.
Tots vosaltres recordareu molt bé que
en les últimes eleccions muri:cipais els que
avui desgraciadament ens governen, en fer
llur presentació, ens prometeren el que
ja des d’un bon principi sabien no havien
de complir, enganyant-nos descaradament.
Tote vosaltres conei-ho de sobres al
guns deis que es presentaren per haver ja
mangonejat la cosa pública anterior.ment
per cert amb no gaire bon encert i amb
tot i coneixe’ls no reparareu en donar-los
el vostre vot fent-los ortir riomfants. h
reu creure les seves falses promeses i ara
tots junts en paguem les conseqüncies.
Ja sabem que haveu estat enganyats
eh que els votitreu i que si ho haguéssiu
sapigut no ho haurieu fet, pera també dcc
dir-vos que l’home que est dotat d’ente
niment per pensar el que ha de fer, car
anib aquestes cos, com en moltes d’al
tres, una vegada es dóna compte un hom
de l’error, ja és tard.
Amb tot el temps que ens han estat
governant, .millor dit, desgovernant, ha
vem pogut veure, ben palesament, que no
s’ha acostat amb res al programa anun
ciat per cus.

Oc s6n aquelles economies?
Oc és aquella administració?
Tothom que vegi la nostra preadá rita
cxeur que ens trobein en la d’econo
mies, a jutar per i’abandonament en qu
es troben. les coses de casa, pera cts que
virim en la mateixa ja. sabem de sobres
que no s’ha arribat a aquesl abandóna
mees per fer econoniies snó que ha estat
pee culpa de governar amb partidismes
i no mirar altres interessos que cls deis
mateixos governants.
Per un cantó s’ha deixat abandonat
el: nostre per dir que era qüestió d’econo
mies, peró l’altra part veurem si mirem
bé, que si s’han fet aquestes economies
ha estat per gastar-les. malament amb ad
rocats i procuradors i. que cap profit te
sen de donar a la vila de Sant Joan.
Vol dir-me algú quuin rendiment do
san anaquestes mus pessetes gastades amb
persecucions que no volees pas saber si
són justes o no?
Qu n’haur tret el poble déspréá que
aquests pobres administradors. s’hagin
gastes el poc que tenia Sant Joan?
Eh que tindrem de pagar totes aques
tes qüestions serem els veins i en canvi
no n’haurem tret cap profit, doncs no
n’hi haur pas hagut prou en veure per
seguits a uns veins i demanar responsabi
iitats si quan vindr l’hora de pagar les
gsosses despeses que sens duhte ha oca
Sionat aixó, tindrem de pagar-les nosal
tres i serh i ha estat afegir més quantitat
al deute que ja tenim.
Cal, santjoaní, que faeis un bon exa
men de la teva conscincia i si una vegada
vares ésser enganyat no vulguis que. per
segona vegada et passi el mateix,, doncs
cal tenir enteniment i mirar bé el que et
toca fer.
Cal procurar per una candidatura d’ho
mes honrats. No d’homes que ho sem
blm, sinó que n’hagin donat proves.
Fxeu-vos bé amb l’Ajuntarnent que
tenim ara. Quan es varen presentar, al
guns d’ells semblaven: una altra cosa del
que en realitat han estat, com per exem
pie en Martenc i en Vilaseca. Aquests
¿os senyors, a la vista de molts els va
semblar que sabrien portar a cap una bo
na tasca dins el municipi i ara vol dir
me algú, qu és el que han fet dins la
Casa de la Vila en profit del pable?
Tots sabeu molt bé que no han sigut
mai capaços d’imposar-se amb res abro
lutament, fos el que fós, i sois han ser
vit per fer costat al seu insuperable
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Soidevila i aquest coneixent de sobres
amb qui se les havia no ha reparat mni
en fer-los servir amh tot quant l ha.
eenvingut.
No n’hi ha preu de semblar nr boa
minyó i fer-ne cara, donca aqucats homes tampoe són els que tenen de for
mar part del nou Ajunta.ment ja que
és enterament igual com qué un hi ti.guéssim ningú car no saben defensas
eh interessos deis veins.
Cal procurar posar-hi homes que si
guin homes i que quant es presenti un
assumpte spiguen
defensar-lo
amb
braó i no fent el ridícul i callar per no
molestar al aeu amo com han fet. en
Martench, en Vilaseca i al.tres.
Eis obrers, per exemple, no tenim
aflh dins ni un sol home que spiga de
fensar els nostres drets, abans al con
trari, és de suposar que primer defen
snrien cia nienestrais que no a nosaE
tres, : proves n’han donat.
Tnim l’assumpte del repartiment; A
qui afecta rnés aquest ? Qui sórí el que
en surten més beneficiats? Alguns bo
tiguers? Qui són els més perjudicats?
ELs humus obrers. Els que tenim de
treballar tot el dia per a guanvar-nos
el pa nostre i el de la costra farníiia
som eis menys afavorits. ¡ tot perqn?
Doncs perqufi ail. dins no hi havem
tingut cingú que volgués defensar ls
nostres drets sinó que al contrari,. l’o
brer l’han tingut com una cosa qualse
vol. Amb tota seguretat que si a VA
juntment
hi hagués hagut un. home,
un sol borne, que amb anhel hagués. de
fensat la costra humil clarse, no hauria
arribat a tal extrem. Per&. som tan po
ca cosa per elis!!
Penseu, també que pci gust deis. dio
tadors de la casa de la Vila volien em
bargar-nos
a tots passant indús per
sobre les lleis que no eh hi ho empa
rayen, peró si: bé no cus volgueren es
coltar aquests dictadorets trobarem a
poi molt més amunt que cUs i els- ho
priva. De no ésser així haurjeni v-ist
de la manera que se’ns embargava ig
norniniosarnent
i pci caprici d’uns ho
mes al front deis quais hi va el dic
tador més gros que havem tingut en
aquesta Vila: En Soidevila.
No tinc. que dir-vos res més sobre
aixó Tots teniu prou entenirnent per
saber que us toca fer i per anar contra
aqtiests déspotes, que en mal hora es
calaren la casa de la Vila.
Santjoanins!
Ara- és l’hora de fer
una boca neteja, Ara és l’hora que tots
junts i arnb voiuntat tenim de pr.cu
rar per un Sant Joan nou; no un Sant
Joan pobre i mal governat, sinó una
vila fioreixenta i arnb un govern de la

