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EL DEMÓCRATA

Rectiflcació a deshora
«Gent d'Ara», en el número del diumenge
passat intenta sincerar-se de la encepegada que
ya teñir en Gor!, en son article parlant deis
servéis de l'Hospital i Asi), en dir que's «iiial
cuidáven els maialts i asilats».
C6m sia que les úniques persones encarrc;gades del seu cuidado, son Igs Religioses d'aquell establiment benélic. vei aquí perqué várem soriir al pas de l'indigne insult de que se
les fe'a objecte.
Per aixó diem que la reciificació que es
prtté fer, és a deshora.

COMARCALES ' ••
Montseny
El passat diumenge, 15 del correnf, várem
teñir el gust de saludar al nostrc diputar a
Corís don Francisco Torras Villa, qui, acompanyaí de distingits amics, va romandre en
aquesta encontrada, després d'havcr passat
varis dies d'excursió per aqüestes muntanyes
En enterar-se de la scva arribada, varen
ésser molts els scüs amics que passaren a
saludar-lo a casa del digne jutge municipal
don Magí Illa Casácuberta, on s'hostalja
Él senyor Torras i dcmés acompanyanls
varen anar a la casa rectoral a saludar a son
íntim amic, el recfor reverent don Salvador
Carreras Ros qui es írobava amb sa distintingida familia, amb motiu de celebrar-sc la
festa patronímica de la seva germana Teresa.
A m'itj'á tarda, nostre car amic i acompanyanfs soríicn de retorn a eixa ciutat, encaníáláf segons c's oYrem repelides voltes, de la
seva cxcursió.
— Podem assegurar que no és cert ?o que
afirma el sefmanari Iliguer «Gent d'Ara», de
que nostres amics es negaren a contribuir a
rarranjamenf del camí que va d'aquesta població a la carretera nova; així com també falten a la veritat en afirmar quc'l regidor don
Joan Masnou, amic nostre, va ésser delegat
per l'Ajuntament a l'objecíc d'aconseguir de
qualqiies propícfaris la ccssió gralu'íta de terrenys per a construir el primer tros de camí
ve'ínal de Sant Esteve de Palautordera a
Monlseny, tan necessari per a treure'ns del
vergonyós aVIlament en que vivim. Nostre bon
amic no sap res d'ailal comanda, i si aixó consta en algún document oficial, ho será, com
lants alires abusos, degnís al mal proccdir
del sccrclari Sínyor Murtori.
— L'acíual alcalde senyor Cervera, exerccíx a l'ensems, el carree de Dipositari Municipal Donem la noticia per a que els llegidos
d'aquest sctmanari es donguin compfe de cóm
se proccdeix allí on lenim la dissort d'ésser
caciqucjáts per l'absolüíista secretari senyor
Murtori.
— Ens consta posiíivametit que, per parí
del diputat provincial senyor FlaqUcr, s'estan
fent gesíions per a que la Mancomunlfat de Ca*
talunya insíal li el teléfon en aquesta poblado.
No dubtcm que'l Concell Pcrmanent de dita Córporació, fent-se carree dequantneceasarla és per a Monfseny aital millora, donarll
tota classc de facilitáis per a que poguem dis-

íipuíar'la el mé& aviaí possiWe.

Badalona

La Roca

Ha sigut objecte d'animats comcníaris, en
les tertulies polítiques d'aquesta ciutat, la de
rrota de la majoria consistorial, en assumpte
de tanta importancia com ho és l'aprovació
definitiva del contráete que té establert amb
aquest Ajuntament, la Companyia suministradora del gas
Aquest important assumpte havia intcressat
fondament a l'opinió per la ferma campanya
que discutint-lo sostingueren amb el braó, perseverancia i entusiasme a que ens teñen acostumats els simpátics rcgídors de la Coalició
Popular.
En contra de l'aprovació definitiva, uniren
llurs vots, en patriótica actitud, ais deis nostres
amics (ais quals qualificá de quadrilla en un
miting a Cardedeu el regidor senyor Queralt),
un conceller calólic; altre independent, i la
minoria nacionalista.
Felicitem-nos de que a la fí s'imposi elseny
en l'acíuació deis regidors, amics nostres; i felicitem, mes que a fot, a Badalona, que potrebre immensos bcneficis d'una fiscalització serena i honrada, portada a terme per lors els
qui, per damunt de les passions politiques, hi
avantposen el bé de la ciutat.

Víctima de rápida enfermedad falleció el
pasado lunes el joven José Brullct, primogénito de nuestro particular y querido amigo,
don Jaime. .
El entierro, concurridísimo, fué prueba
evidente de que el pueblo de La Roca quería
sumarse a la pena por que pasa la familia
Brullet.
Reciba la expresión de nuestro muy sincero y sentido pésame.
C.

La Garriga
Ens consta que dintre breus dies, per la
quefatura d'Obres Publiques Provincials, sera remes a Madrid, el planol del canvi de trafat de la carretera de Barcelona a Ribas, travessia per aquesta població.
Es d'esperar que quan el prpjecte siguí exposal a informació pública, l'Ajuntament i particulars rexaminaran amb l'aienció deguda
per a formular les observácions que esiiniífi
procedenls, amb tal de millorar.lo, davanl de
la superioritat.
— Ens enterem amb satisfácelo que, per part
del digne alcalde senyor Plandiura, s'han iniciat gesíions prop deis propieíaris llindais
amb els torrenls que hi han a la sortida
d'aquesta població, en direcció a Monimeny,
per a veure si és possible rarranjameni,
abans possible, deis tres vadius, tant perillosos per al tranzit.
Celebrarem que aqüestes gesíions tinguin
éxit, de lo qual no dubtem i allavors será
qüestió d'aconseguir que, per part del Ministerl de F'oment, es proccdeixi tot seguit a la
remesa de cabals per a fer aqüestes obres,
que no poden ésser de gran quantia, máiim
tenint en comptc, que per aqüestes millores el
Real Automóbil Club facilita una bona part del
material necessari.

Las Franqucsas
Creiem que és ja arribada l'hora de posar
en práciica mides enérgiques per a tallar de
soca i arre! la martuga que ha invadit aquesta
centrada, ,
Es molt important el niimero ide maialts que
hi ha, i desgraciadament hi han hagut algunsg
deíiáncions,
Preguem^a Déu que aquesta congoixa s'aeabi fo abans possible.
'
—Son generáis lesqueiXes per Ja poca acti»
vitat amb que es procedeix ala construcciódel
pont sobre la riera de Gorro entorpint considerabiement el tránzit.
Es d'esperBr que, per part de qui Cortes*
pongui, es posará fi a aquesta censurable pa§si¥iteit«
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Montmeló
El procedir del secretari. En Ferran Murtori, ens exposa a que en aquesta tranquila
població, un dia hi süccceixi un grcu conflictc.
Vegi's on arriba la sevagosadia: El passat
diumenge, per motiu dcltemps, no va teñir lloc
la sessió de primera convocatoria que havia
de celebrar l'Ajuntament. L'alcalde, que está
demostrant que no té altra voluntat que la de
en Ferrán, es posa d'acord amb els regidors,
quedant en que la sessió de segona convocatoria tindria lloc el dimarís, com corrcsponia, a les set del vespre, dient a tots plegáis,
per a comen^ar-la a dos quarts de vuit.
Quin no seria l'astorament deis regidors.
quan, en personar-sc, el propi dimarts, a les
set i déu minuté a la casa de la Vila, trobaren
a l'alcalde ialsccretariquesortien, dient-los-hi:
— On aneu? Haveu feí tard; ja s'ha celebrat la sessió.
Com és natural, nostres amics protestaren d'aital descortesía, que no ha tingut altra
flnalitat que la de perllongar, per uns dies mes
el que s'hagi de pendre l'acord d'assenyalar
les hores d'oticina d'aquest Ajuntament, que
ara, amb greu perjudici de toihom, no en te cap
d'assenyalada i es porta tot de qualsevol manera.
El senyor alcalde, fent poc honor a la serietat de que hauria d'estar revestit, per rao
del scu carree, i oblidant-se de les obligacions
d'atenció i respecte envers els seus companys,
després d'ocorregut el fet relatat, s'alabava
encara, (alaba'i rucl) de que havia tirat a fóra
de rAjuniamcni ais qui tant amo'ínen al senyor
Mul-tori demanant-li compíes clars i actuació
imparcial i al dia.
Tothom critica amb duresa el procedir de
l'alcelde, que no fa altra cosa que creure a
cegues a aquest forastcr que ens ha caigut al
damunt, i que per ses malifetes va haver de
fugir corrents.de Saní Celoni, canviant son
trajo de monárquic reconsagrat, amb el de
iiiguer vergonyant, que 11 escau tant bé, que
fins ens consta que ha fet desgracies de qualque mena a Cánoves, que... A buen entendedor...
—Els peatons passen ja per sobre el poní
del Besos, en el qual es continua Ireballant, i
és d'esperar que aviaí quedará llest i es comentará el terraplé per a unir-lo amb aquesta
esíació del ferrocarril.

GACETILLAS
Ha sido nombrado Repartidor de Telégrafos de esta ciudad don José Escobar Salientes.

Para el martes, está convocada la Junta
Municipal de Sanidad.
jmp,
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