EL DEMÓCRATA
Sembla á'aUende!), perqué diu que nosaltres
comptem amb -4:3 aspirants a regidor, afeginthi que tindrcm molts descorvtenís.
Nosaltres, 4 2 ; pero ells, un; en Gamillo, i
tapa!
Ah! I el mes descontent, será el mateix Gamillo, perqué, cavallers! ün remojón al mes de
febrer .
- ^
Oent d'ara? Apa, buenas! «Don Santiago»
s'ha caigut d'un niu
O jo no sé de comptar,
0 en Miru va entra a la quinta
allavors d'cn Castclar.
1 en Gamillu deis fideus,
si és que el temps no s'ha aturat,
pocs n'hi falten, per tenir-ne
cinquanta encastáis al ÑAS.
^
Gavallers! Han vist el nombre del Día Gráfico de dimecrés, dia 25? Alió és un caramel
ensucrat.
Sino que sabcm que cls mapats no cslan
gaire cbntents, perqué no han sortit guapos,
podriem pensar alió de que a nadie le amarga
un dulce. Pero, cavallers!, massa dulce, i al
mateix temps, massa lleficós.

AL POBLÉ
El jueves de esta semana filé repartida en esta villa la siguiente hoja.
Complint acort Consistorial, ens veiem en
el cas de recollir qualques acusacions qtlé el
Diputat provincialper Vich-Granbilers, don
Santiago de Riba i d'España, dirigeix a la nosira gestió en el Municipi, en fulla repartida
amb profussió per tots i cada un deis pobles
del Districte.
Passarem per alt les consideracions d'ordre
polític i els atacs dirigits a determinada persoiialitat, car no dubtem que han d'ésser con-,
testáis en moment oportú i en deguda forma;
limitant-nos a dedicar la nostra atenció a tot
quant afecti a l'administració municipal.
El senyor de Riba, amb un desconeixement
imperdonable de com s'administren els cabals
del poblé —imperdonable, ja que figura en el
Consistori un regidor afecte a la política que el
susdit Diputat provincial desenrotila en el districte i d'una manera mo't particular en aquesta vila, el qual ha tingut a la seva disposició,
en tots momenis, els Uibres oficiáis per alsestudis i comprovacions que li fossin nectssaris—
ens acusa d'Haver empobrit la hisenda municipal i éíser responsables d'un deute que imposibilita el desenrotUament i progrés de nostre
poblé.
______„_
Diu e! senyor de Riba, i és cert, que en l'any
1916 va comentar el govern d'en Torras i
amics de la Coaiició Lliberal Demócrata Autonomista a la Casa Consistorial, afegint tot
seguit que !' Ajuntament de Granollers deu a
la Diputació provincial de Barcelona Cinquanta mil tres centes cinquanta ducs pessetes,
noranta dos céntims, corresponents ais anys
del 1913 al 1920.
Si don Santiago de Riba, advocat i Diputat de la Mancomunitat, s'havés pres la molestia de procurar-se dades relatives al deute amb
la Diputació, hauria vist que. en possesionarse deTAlcaldia en Francisco Torras, i consiiluir-se sos amics en majoria en el Consistori,
l'any 1916, per haver trobat els ingressos embargáis en un 91 per 100, varen haver de concertar un conveni amb el President de la Cor*
poració Provincial senyor Prat de la Riba per
a cancelar el deute de rAjuntament en un total
de Trenta sis mil quatrecentes vintissis
pessetes, quáranta céntims; del qual resulta
que els nosires Ajuntaments, des de l'any 1916
gl 1920, han contret un d§Hte a,vcú) la Diputa'

excitacions dirigides per rAjuntament en demanda de Eocors per a obres de carácter cultural.
El trobar nos oríes d'apoi, per parí de i'organisme aegional, ens ha obligal a despeses
d'importáncia, tais com invertir, l'any últim,
Trenta dues mil pessetes per a instaliació i
sosteniment de l'institut d'Estudis Superiors
i Escola d'Arts i Oficis.
Per finalitzar, direm que els Ajuntaments
que s'han vingul succeinl des de 1916, han
procurat amb tota cura normalitzar la his e n d a municipal i extingir l'imporíantíssim
deute que pcsava sobre el municipi b o i
procurant aquelles millores que e s fan
c i n c c e n t e s s e i x a n t a s e l m i l , indispensables per a la vida i progrés de
c i n c c e n t e s c i u a r a n t a s e t i s e - l a vila. .
La primera cosa va aconseguir-se unificant
s s e t e s i d i v u i t c é n t i m s ; i que fias
ara la Mancomunitat no ha intentat sisquera els diterents empréstits i part del deute flotant, en el nomenat de consolidació de l'any
el procediment d'apremi.
1917.
S'ha cuidat d'extingir el deute, saldant a la
Hisenda vintisset mi! pessetes que acreditava; amb la cancelació de la hipoteca de o n z c
Ens acusa d'haver fet dos empréstits de mil pessetes queen Josep Huguet tenia sobre
90,000 i 82,000 pessetes, respectivament.
e¡ «Matadero»; normalitzant el pagament d'haJa és lleugeresa, la del flamant reorganitza- vers ais empleáis, a algún deis quals se li dedor de les hosts regionaiistes en el districte!
vien divuit mensualitats; atenent amb punEn 18 de novembre de 1916, l'Ajuntament lualital el pagament deis lloguers ais mestres
va acordar la emissió d'un empréstit de 90 000' nacionals; aconseguint un arranjamenl en el
pessetes per a recollir els títols procedents p!et sostingut amb els metges de la Benefid'emissions anteriors amortitzades i no cencia Municipal, ais qui s'ha entregat a
pagades, i, demés, per a consolidar el compte una quantitat de les que acreditaren
deute flotant.
del Municipi; s'han pagal factures atrassades a
Ualtre empréstit, de 82,000 pessetes, sois industriáis de la vila, per impon de vinti, existeix en la imaginació de l'autor de la falla, quatre mil cent setanta nou pessetes trencar després de regirar els Ilibres de Cásala ta nou céntims; així com els crédits de les soVila, no havem trobat el mes Ueu indici de cietats «Alumbrado de Poblaciones» ¡ «Estabanell i Pahissa, S C » ; han siguí satisfetes ais
la operació a la qual ía esment.
Ara bé; si ei senyor de Rilja, amb un des- séus tenedors 31 lamines de 100 pessetes de
coneixement inexplicable en qui, com ell, ha les amortitzades i no pagades i dues de 500,
intervingut en els áfers niunicipals en rAjun- corresponent a anteriors empréstits.
S'han construít les aceres deis carrers de
tament de Barcéióna, regentant, profitosaraent,
la presidencia de la Gomissió deFoment, vol Santa Esperanfi, Doctor Robert, Sanl Franreferir-se a la operació de crédit concertada cisco, Anselm Clavé i Pla?a del Bestiar, havent
amb la Caixa-d'Estalvis per a terminar redifici cooperat els propietaris en. una tercera parí
escolar Péreahtón, tindretn de tnanifestár que del seu impon.
la operació va fer-se per 55,347'15 pessetes, i
que Si Q\ financier senyor de Riba vol anotar en
el DEBE la quantitat objecte de la susdita
A les falsetats, insidies i divagacions que el
operació no podrá meriys de consignar en
l'HABER el-valor material de rimmoble, pro- Diputat provincial senyor de Riba estampa en
pietat de rAjüntaiáetit; aixó; si vol presCindir- la seva fulla, oposem nosaltres el resultai d'una
se del valor móraT que implica Tínvertir una modesta, pero honrada gestió administrativar
quantitat, per pocimportant que sia, en pro de el poblé jutjará i emetrá son fallo el dia 5 del
la cultura. Aquest és el nostre crileri, que no próxim febrer.
Esperem, dones.
dubtem comparteix Granollers, ma'grat no
l'acompanyi el del novell Diputat de la Man"^
Granollers, gener de 1922.
cothuiiitat de Catalunya.
ció, de tretze mil noucenfes vintissis pessetes cinquanta dos céntims o sia, aproxmadament, l'import d'un semestre de Con
tingent, si es té en compte que elrepartiment
girat fixa a Granoüérs unes vintidues mil pesscfes l'any.
1 no ignori el senyor de Riba, ni ningú, que
peí mateix concepte de Contingent, el Municipi de la ciutat de Vilanova i Geltrú —cap del
districte del subsecretari d'Hisenda, senyor
Bertrán i Mussitu,— deu alguna cosa mes que
les tretze mil, nou centes vintissis pessetes,cinquanta dos céntim-i, que deu l'Ajuntament de
üranoliers; hd de saber ei senyor de Riba i ha
desaber-ho tothom, que aquel! Ajuntamentdeu

Expressaríieflt h^vem deiXat per a úUirafferme l'ocupar-nos del plet que sosté l'Ajunament amb la ^Mancomunitat i que arrm a
diu moit encertadament el senyor de Riba,
des del punt i hora en que va voler-se obligar
al pagament de la quantitat assenyalada en un
repartíment. La Mancomunitat ha deixat incontestades les protestes, fonamentades, que
contra de la imposició de quotes, amb carácter
d'obligatóries, s'ha vist precisat a endressar-li
l'Ajuntament de nostra vila, 1 únicament quan
s'ha cregut, dit organisme, amb medis de govern necessaris per a conseguir Uur objecte, ha
inicial un procediment d'apremi contra el
Ajuntament —quines incidéncies várem posar
en coneixement del poblé mitjanfant nota oficiosa de l'Alcaldia publicada en «La Gralla»—
i que ha motivat la R. O. que transcriu el Diputat de la Lliga, i contra de la qual recorrerá
l'Ajuntament, per estimar-la ilegal, davant el
Tribunal Gontenciós Administratiu, queés el
cridat a dir la última paraula.
Aleshores será moment opoftú per a afirmar si l'Ajuntament deu o no la quantitat que
arbitrariament —• al nostre entendre —- li té
repartida la Mancomunitat de Catalunya.
Posanl en práctica la teoría d'aíllament, sustentada peí President de Catalunya (?) senyor
Puig i Cadafalch, la Mancomunitat «que gasta
tots els seus cabals dinire de Catalunya i que
té tots els servéis tan ben conserváis» no ha volgut recordar-se g'ue eü el mapa h¡ figura Gra-

Rolí§r§, ni ha tingut a b§ muim cap dg'les
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Paulino Torras, alcalde : Joan
Montaña, primer íinení : Joan Robert, segón tinent : Domingo jonch,
tercer tinent : Josep Marimón, síndic
jaume Estrada, sfndic suplent : Qiment Algueró Albcrí Muríra : Ramón
Novellas : Manuel Pagés : Caries
Puigrodón : Camilo Raich i jaume
Xuclá, regidors de l'Ajuntament de
Granollers.

la Caodidatora liberal lodepeidleiile
La candidatura liberal independiente que patrocina don José Barangé. en las elecciones
del próximo domingo, la integran los señores
siguientes, don Alfredo Baró y Grau; don Antonio Canillera Parnés y don Esteban Monfaflá Colobrans, que lucharán rcspcctivamen :
por los distritos 1.°, 2.° y 3.°

Imp.

Garrell ; Clavé, 25 i Granollers

