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EL DEMÓCRATA

COMARCALES
Moníiiieló
En la nit del 25 al 26 del passat setembre.
va caure un llamp a la propietat que, en
terme d^ Montmeló, posseeix nosira volgut
amic l'Esteve Guitet, causant greus desperfectes en la tabana dé.la'casa i ocasionant la
mort de dos c.ívalls.
Afortunadameat, no tingué d'e liamentar-se
cap desg acia personal.
—Arnbi al comble \a írescura i desaprensió
del Secretan de rAjuntament, car l'altre dia
va negar al Síndic En Rogeli Caballé, qualques antecedents que li son precisos, relacionáis arnb radinmistracto de Montmeló, Tenim
noticie'- que en la prrpera sessió municipal
és f'rnunciara el ítt a rAjunisment.
N.

Monteada

,

En aqüestes horc?, el Diputat provincial
senyor Riba ja s'haurá conven^ut del valor que
t.nen els oferirrients de', nostre Galeno (?)
,
. M-

VallrOmancs
—El dissabte, dia 30, va celebrar-se la festa
major, essent extraordinaria i'animació regnant.
A la tarda, va arribar en auto el Diputat a
Corts senyor Torras, acompanyat del provincialsenyor Flaquef i d'amics de Granoilers.
Varen dirigir se al doraicili d'en Antoni
Duran, on toren salud its peí tinent d'Alcalde
En Joan Rocí i regidors En Lluís Ventura i
Joaqu.im Torrents; el cabo del Someten En
Joan Ventura i una comissió de propietaris,
entre els quals recordem a En Josep Prat i en
Josep Mogas. .
Els Srs. Torras i Flaquer, junt amb els £companyants, es traslladaren a i'envelat, ocupant la llotja presidencial; passant a saludar a
l'actiu diputat a Corts nodrides comissions de
Vallromanes i JMontornés; la d'aquest últim
poblé acompanyada del conegut industrial i
propietari En Josep Terradellas.
Va aprontar Testada a Vallromanes, el Sr.
Torras, per a fer una visita al dignísim senyor
Rector, qui el feu objecte de délicades atencions.
Abans de son retorn a Granoilers, els distingits hostes varen ésser obsequiáis en el do'
micili del senyor Duran amb un espléndit refresc.
;.; , ;
El senyor Torras va rémerciar ais represenlants del Municipi de Montornés Vallromanes
les délicades atencions de que el feien objecte
i molt pariicularment a En Antoni Duran, qui.
es va desviure per a, íer-los agradable Testada
entre nosaltres.
— Es troba a la clínica del Dr. Bartriba el
réspectable senyor En J. Layret, que ha sofert
una.molt'delicada operació quiriirgica.
. T,

• En, Iti ressenya publicada en EL DEMÓCRATA
doñant compte de la visita de Talcílde i regidors de ¡a majoria d'aquest Ajuntament a Granoilers i ,del.s",ácté-s eelebrats en dita ciutat; es
feu constar, per equ'ivocació, que havia parlat,
remértTant les paraules pronunciades pe! diputat a Cortssonyor Torras, el regidor senyor
Matlló, essent aixi que no va ésser aquest
amicjsinó que qut va parlar fou don Jerard
Jorba.
—El seipyor'Torras ha comunicar ais seus
amics d'aquesta pobhció que el Ministeri de
Frtment ha autoriizat a la quetatura ^d'Obres
Publiques per a l'arranjament del tr.ós de la
carretera de Barcelona a R'ibas, desde la sortida dé Barcelona fins a Monteada per un nou
prdteditnent d'asíalt anólés, de resultai immillorable.
s.íS'enS'dtu,' asSegurant-nofiqjue no és caure
én peeat 4'exargerac:¡óV qüe'J tros de carretera
itidííat, quedará.per llargreitips millor que Cap
altra carretera de j'.Estaí,,
També s'erisaSsegura que aqiiesta millora
és el comen^an^enr-peT^^a que dintre de poc
temps quedi la carretera de Barcelona a Ribas Canovcllas
Han terminado las obras para la instalaen bonestat de cansérvació, a fí i efecte de fación de una fábrica de producios quírtiicos,
cilitar les comunicacions vers ''¡ranollers j po
bles de mes amunt, descongístionant el grars que girará bajo la razón social «Fernando
tiánzit que ara s'acumula pej. camí veínal dw" Villar y Compañía, limiíada>
Se atribuye una extraordinaria importancia
Sant Ad:riá*del Besos a La Roca,'
.ala
industria que nos ocupa, la que se cali,/
, ^ ^^'
Corre.sponsal
fica
de
única en España por la especialidad
Es obje.Cí«vde.'•tfÍ5véflH#eomentaris l'actitut
en
la
coloración.
férésiegq del regidor, Ilicencial en Medicina,
S
én Papiíu Espinasa,
Aquest noi, que volredimif a. Monteada:'—
cotí) diu em,,fát¡cameñtdesde «Gent d'Ara»—les
emprén contra la majoria de i'Ajuntament i
La AssemWea d'elcments representacontra toihom que no vol ajuptr-se a les seves
tius del districte de Granoilers, adhcridícoles pretenMohs. La seva fóbia torrisia
rits a la Coalició Lliberal Demócrata
el porta al,cpés:greii deis ridícols.
Autonomista, se celebrará definitivaLes provts^ de «•¿oni.ideí'a'ció'-i réápécte-de
mcnt dintre la segona quinzena del
qué el teren'objecteiíetí ifaiíiariá seva actusció
propcr mes de novcmbre
al Consistori, el dignisslm alcalde, i, regidors
Molt breument el Comité Dircctiu de
d'aq.uest Ajuntament, .fAfa.contbnJíre'ís amb
la Coalició determinará el lloc i local
una exagerada covardia, i amb petulancia
on s e celebrará Tacte.
sens mida va creure's amo i senyor de Monteada, arribarií la seva gosadia a signar una
Ens plau poder anticipar a nostrcs
comunicació oficial com a alcalde accidental—
amics i llcgidors, molís deis quals ens
ell que és i'iiltim deis regidors^-sospenent a
havien manifestat gran interés per a
Son caprici la execució d'obres i fent i desfent
sentir al batallador Diputat a Corts
a son antull amb el següent escándol deis
don Joan Serradell Farras, que aquest
ha contestat a la invitació, manifes'
Sortosament, lés'coses han tornat, com nc>
tant que pendra part, amb molt gusíj
padia ésser menys; a son primitiu Curs, i les
en Tacte públic que es celebrará des^
fanfarronades del noi Marata no teñen altra
prés de TAsscmblea.
virtualitat que lá de provocar la rialla deis

celosos guardadors deis interesos de Monteada,
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Montscny
. En aquest poblé sofrim les exceléncies d'un
secretari que's diu Murtori, que a Montmeló
t'.mbé hi ha de fet les seves, coni ho feu abans
a Sant Celoni, encara que allí actuava de
monárquic reconsagrat i aquí treballa amb
molta íé pels de la dolga.
Tant zelós és aquest secretari en el compliment de ses obligacions, que aquí no hi és
mai, i quan aigú Tha de menester per a quelcom, ha de telefonar a Montmeló, on té son
estatge.
El seu zel, fa que encara tingui de fer-se el
repartiment municipal pertanyent a Tany
1921, tenint encara la sans Jagon de pretendre
que Ja Junta Repartidora actui, sense ni sisquera haver-li tacilitat el padró de veins.
Així ía, el senyor Murtori, els repartos a
Montmeló i a Cánoves i Samalús, on s'ens havia obiidat dir que també actúa d'amo i senyor, ai servei deis cacics?... Si que deuen estar ben servits, pobre gent!...
Ditxós el dia que ens el podrem treure de
sobre, i que torni la iranquilitat en aquest
poblé; que ja haviem assolit, quan per dissort
nostre va caure'ns a sobre aquest presenil
C.

MoUet
El dia 1 d'octubre es celebra una tómbola,
en una mena de barraca adornada, que s'installá en la Piafa de Prat de la Riba, davant
de la Casa Consistorial. .'Els números eren
venuis per elegafits senyoretes de la localitat.
L'objecte de la tómbola era recaudar cabals a
Tobjecte de contribuir a la nova orientació
que's vol donar a l'Esport Club Mollet. Tingué lloc el dematl i al mateix temps es celebraren curses ciclistes entre corredors locáis,
Coniribuirén amb regáis per a la tómbola
innombrables persones de la localitat, figurant
entre ells els de don Miquel Palau, don Ricart Canal, don Joan Sans i la senyora Filia
de B. Serras. Així mateix enviaren també
donaiius el diputat a Corts peí Districte senyor Torras,' ei diputat provincial senyor
Flaquer i el senodor del Regne senyor Trias.
La iómbola ts vegé molt concorreguda,
animada i tavorescuda peí públic, essent-ne
bona piova que's recaptaren liquides 934
pesseies.
Com a continuado, se celebra a la tarda i
en el camp de TSport Club Mollet, un partit
de toot-ball entre el primer equip local i el
reserva de ¡'«Espanya» de Barcelona, resyltant
vencedor el Mollet.
Es recaptaren d'entrades 101 pessetes.
J. F. N.
—El passat dilluns va morir, víctima de íebres intecciosés, líostre conveí En Ramón
Ros Duñó, persona que gauüii de generáis
simpaties per son tráete afable i noblesa de
sentiments.
•
Desde que va ocórrer, el passat mes de juliol,
el greu accident que commogué a tot Mollet,
en obra de la seva propietat, En Ramón Rosj
fondament impresionat, va sentirse malalt,
fins que receniment va adquirir la enfermetát
que ha acabat la seva vida.
L'acte de Tenterrament va ésser una sentida
manifestació de condol.
R.
íoip. üarrell : Clavé, 25 : üranoliers

