Año VI 3 / época

Núm. 2-^

GRANOLLERS, 2^ SEPTIEMBRE 1922

6ROAÉO

Húmero Süeiío, 15 cís.

DE LA

COALICIÓN

LIBERAL

DEMOCRÁTICA

S o l d r a l o s clofi:iiiiáos

Los trabajos insertos en este periódico, se publican
bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores

Redacción

Galle de Corro,

ABuncios a precios convencionales

Administración

CalleClaué, 25: Imprenta

Fent-nos la "reclame"
Sembla talíilént com si d periodic
poríaveu deis regionalisíes del Valles estés veramení iníeressaí en fernos ¡a reclame, car quanls assumptes tracta amb ánim de fuetejar, mes
que cómbátre la gestió política administrativa de nosíres amics, no
serveix sino per a donar mótiu a
que, en rebatre carrees, es fassi publicitat d'uña acíuació, que inclús els
mes indiferenís, es veuen obligats a
reconéixer honorable i pulcra.
El tema per a Tartitle del pássat
diumenge, publicaí a «Qent d'Ara)),
fou «El joc», tema d'una suggestió
extraordinaria i que es presta per a
áohñv pasta a la maledicencia pública.
Ens plau que siguín nostres deIrádíors els qui ens portin a un íerreny, tal volta relliscós per ais qui
no íinguin per costum, o millor per
Htíriria, acónduir-se arhb una diafaniíat exágferada peí qué respecta a
rccapfació i distribució deis capdals
d'áltri; emt^ero que e's moíiu de salisfácdp; per a nosaltres car, senáe pecar d'immodéstia, darem publiciíat a
la gestió benemérita de la Alcaldía
i del «Comité d'obra benéfica i social)).
Ens será permés fer un xic d'hisíóríá reíróépecfiva, puix la iniciado
en recapíar fondos procedents deis
recreus data de l'any 1916, en que
va encarrrgár-se de 1'Alcaldía de
Grariollers En Francisco Torras Vi llá.
Tothom sap que, des de temps
ínimemoriai, s'havia toíleraí el joc,
sense que n'esdevingués cap avenlaíge per a la beneficencia piíblica, i
va ésser En Francisco Torras qui Va
fer-ne una font d'ingressos aníb destf
a nostre Hospital! Asil. Procediní
emb sa peculiar delicadesa/ va fer-

ne esment ais caps de minoría consistorial, i ais representanís de la
Premsa; i no deu obüdar-se que
l'any 1916 va distingir se per la virulencia i cruesa de les Iluites polítiques.
D'aleshores ensá, per les Alcaldies s'han vinguí coníinuant les
recaptacions, les quals han servit en
sa íoíalitat, per a millor atendré el
sosteniment de l'esrneníaí establi
ment benéfic; fins que recentement,
peí digníssim GóVernador civil de la
provincia, senyor Martmez Anido,
va ordenar-se la constitució d'un
«Gomité benéfico social» en totes
les póblacibns caps de partií, amb la
pbligació de remeíre aiGÓvcrn Civil, íots els mesos, relació certificada, amb tot detall, deis ingressos i
llur aplicácíó; disposició qüe's cumplimenta amb rigurosa escrupülp,sitat, posant a covert, la honorabilitat
de les persones qué integren la junta, de totes aqueiles insidies amb
que vulguin fcrir llur suscepíibili-
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En el vincnt mes d'octubrc es reunirá, en una de
les poblacions d'aqucsí
dislricíe, que'^s designará
amb oportuniíaí, una
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d'clemcnts represeníáííus
adietes a la política que
inspira i'actuació de la
COÁLIGIÓ LLÍBERAL
DEMÓCRATA

Triraesíre, 1*50 pías.
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No se devuelven los originales '

tat uns professionals de la política,
exemps de tota solvencia moral i
material.
Volem recollir una afirmado de
l'articulista, de que en diferenís llocs
s'ha donat a la recaptació de fondos
provinents del joc, altre destf, que
res te que veure amb la beneficencia
pública. En efecte; en teníem noticia. Havfem sentit dir, no fa molí
temps, que la Dipuíació va pendre
una cómica actitut negant-se a pagar
els lloguers de l'Escola Oficial de
Comer?; que anava a procedir-se al
desáhuci, pero, com aixo significava
una ruptura, mes que íivantor, de
relacions amb l'Estaí opresor, uns
milers de pessetes, provinents del
joc, disíressades amb el socorregut
«una persona que quiere ocultar Su
nombre», varen resoldre l'assumpte
amb la natural satiefacció deis sinfeinérs eodorniu, al cap deis quals
hi figurava el senyor Valles i Pujáis, president de la Diputado de
Barcelona i individu del Comité de
Obra Benéfica i Social.
La millor justificado per l'aduació, ahir deis Alcaldes i avui del
^iComité de Obra Benéfica i Social»,
és el poder vanagloriar-nos, tots els
granollerins, de que els malalts i asiláis de nostre primer establimení benéfic estiguin perfectamení aíesos i
que les Religioses que amb elogiable
solicitut els cuiden no tinguin moíiu
de fer la mes peíiía demanda, car
totes les obligacions d'aquella santa
casa son coveríes amb cxquisida
paníualitat.
I, com sia que totes les rendes
de que disfruta l'Hospital no arriben
a 700 pessetes mensuals i els gastos
rebassen les 1,500, podra veure's
com, mercés a una actuació honorable i bcn cuidada, es repeteix el
miraele del ph i els peixos.
Gonseqüéncies del caciquismcj que
diu ftOént d'Ara»!

