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Aquest
any Carnestoltes
ha transcorregut
molt animat.
La vetlla de dit dia, sortiren del local del ,Cinema Catalunya una gran caravana de -conwoysamb els corresponents
<srhilís» que mornats damunt de caballs , max os i rucs recorregueren
tots
Sessió extraordinaria,
data 23 Febrer' de
els carrers, anuuciant l'arribada de Carnestoltes.
'
1933:
A la Societat "La Lirael diumeuge,
primer
dia de barrila, el quadre de aftcionats
posaren ell'
S'acorda informar
l'expedient,
admiescena la zarçuela <Molinos de Viento» 'que per
nistratiu instruit contra el Veterinari En
cert fou representada magniíir ament per tots els
Juan Cerdà Vivé, en el sentit de que
elements que hi prengueren part.
procedeix sigui destituir del càrrec de
Els cors tots, Flixi COllI el bonic ball 'dels socs
Inspector de Higiene i Sanitat Pequaria.
foren fortament aplaudits pel nombrós públic :que
emplenà el local i tingueren de repetirtos cada, Ull
Sessió ordi~aria de 2." convocatorta, data 3
d'ells.
de' Març de 1933:
'
A continuació
s'organitzà
un gran ball de
Presideix
el
"Alcalde
Sr.
Rosell,
co, societat que dura f.i-lIs a la matinada.
menca la sessió a l' hora acostumada lle, 'El dilluns i dimars també tarda i llit hi haoue
, Ull II'Óit ball de Societat.
'"
, gint el Secretari
l 'acta de I'anterior, que
AI Cineua Catalunya la 4 Penya joventuttam'
s'aprova.
1
bé organitza
balls els tres dies, estant molt ani. S'entera el Conssistori de les disposimats.
" .-' ,
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Al Salo Teatre les Penyes «Gas» i L'Unió» ¡
també, tingueren èxit ell els, balls que durant el
Carnestoltes han tingut lloc ell dit local.
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Dies passats,

quan

...::.'

,

per la nit retiraba

a casa

seva, el jove Francesc Gassei, sorprengué H un '
indlvidu, que HI seutir 'obrir la"porta baixa les escales tall precipitadament
que li dona ulla forta
èlllpehlH i es llença al carrer sense que pogués,
dit Gasset. veuse.ia direcció que emprenia.
. Segons es veu el referit lndividu, entra a l'esmentaua casa per tHI de robar, peró l'arribada
de
Francesc
Gasset, li nralmetée!
pla i es baté en '
retirada en! la forma que ems descrit
Fins' ara no es -reuen cal) indicis per la captuactó daquest
lladre.
"
.
Ahir: Úngue;em el gllSf de .saludar FIl 11011 veteriuari f~questa
població Ell Leone¡ MOlII'eHI. qui
'es mostrà encantat de üostra .ciutat i del tracte
deís séus 'veïns,
' "
,,'
'

, Per
da

nostra part, l,i desitgem que la seva estaH' sig_~De'!l agradosa.

en~t:e,nosaltres
;~ ¡.. .-

\

,IAhir:' al Saló Teatre i organ¡tz~d'il per IFI COIlfederació Nacional-de!
Trebatl- , dona una Con feréucia , el dibuixant -Boy- del camp llibertari.
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~I fet de ceíebrar-se aqnesfasetmana l'i"l1portant fira de-Salàs
de Pallas htha hagut molta auimació aquestsdies
r nostra Cilltat.,¡
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L'altre dia foren assistits per nostre, bon amic
el jove metge En Jaume 'Ctotet.
ires nens que
prenguer,en Illa I prop de I~ rf~'clna;>,.al caure de la
bicicleta' que montaven.:
Dos 'd'ells, afortunadament .no.es feren gaire,
mal, péró !',a,IJre sofrí una conmoció cerebral, que
de primer' antuvi semblava bastant grell, peró a
hores d"al'a sembla que el per,fIl :jE\,h(l passar.
Que' es guareixin aviat
nostre desig,
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cións contingudes en els «Butlletins Oficials»: i correspondència.
S'aprova la distribució i la inversió de
capdals corresponents
al 'mes de la data.
S'aprova el plec de càrrec dels arbítri s per serveix d'escorxador
i consum
de carns.
'
S'acorda l'adjudicació
definitiva de la
llenya procedent
dels arbres arrencats
enla Rambla del pr.,Pèarson,
amb motiu de la novazplantació.
,
,
Passar a informe de la Comissió
de
Governació';" l'escrit firmat pels, veïns
del poble de Claret, demanant la constitució d'una Junta.administrativa,
S'assenyala
e'Í"-ttia cinc del corrent i
hora de les onze per a procedir a la subasta al més dient de la lenya 'recullida
amb motiu de la nova plantada d'arbres
en la Rambla del Dr. Pearson.
, Es concedeixen perrnissos per a realitzar obres.
S'aproven diferents comptes i lliurances;
"

Sessió ordinaria, data 7 de Març de 1933:

Presideix l'Alcalde Sr. Rosell, comen, ca la sessió al' hora acostumada
.llegint
, el Secretari l'acta de l'anterior' que s'aprova.'
;~';'-,
._
:.,
S'entera el Conssistori de les disposicións dels «Butlletins Oficials» i: correspondencia.
. S'aprova el plec de càrrec dels arbitres per' serveix de l'escorxador
i consum de carns.
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