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importància als propis de nois que»
als de les noies.
El concurs dels nostres infants eiv,
el Camp d'esports h a u i à de servir dè
Les noves construccions hauran de
base-- per a la formació de les colòreunir condicions, inclús de perspecnies escolars, de mar i de muntanya,
tiva, que enorgulleixin els veïns de
segons aconsellin les fitxes indivi*
Granollers i facin que la quitxalla s'hi
duals que hauran de regular les introbi de tal forma que arribi a pro#
clusions, sots les normes que prèviaduii~ en els seus tendres sentiments
ment s'adoptin.
la sensació d'una pena o un càstig'
E n el programa general que l'Àen veure's privats d'assistir a classe.
juntament h a de portar a cap tot seCom mitjà d'infiltrar en els ini* guit, deu començar-se, com abans
fants l'entusiasme per als exercicis diem, per a atendre urgentment i tOí»
físics i contribuir a que siguirv forts talment l'ensenyança primària; però
i robustos, i sempre tenint en compte en el conjunt de l'obra cultural deu
el cens escolar, deu haver d'ésser figurar-hi l'Institut de Segona E n complement d'això la construcció senyança i l'Escola de- Treball. ESÍ*
d'uiv camp d'esports, en el gaudi del perem veure quin és el resultat de les
qual turnaran cada setmana les di- gestions actuals de l'Ajuntament pel
ferentes escoles, organitzant^s'hi de^ que es refereix a l'Institut de Segona
més festes de conjunt. E i v aquest Ensenyança, que desitgem siguin cof
camp no deu haver^hi de faltat~ res ronades per l'èxit, i altre dia dedicade tot el que^ la ciència considera rem nostra atenció a aquests altres
avantatjós o necessari per a la salut temes l'importància dels quals i llur
dels infants.
immediata resolució deu Laver d'és*<
N o cal dir que, en referir-nos als ser la preocupació més primordial
esports en general, donem la mateixa
del moment que vivim.
***
I no deixarem pas de banda àltrei
aspectes de la cultura ciutadana, com
d e F e s t a Major
I l'Escola Municipal de Música, que:>
deu inspirar i controlar altres maiiiRobes de Fantasia: Luxoses eaíiíes I festacions artístiques i culturals per
al foment del Diví Àrt. I és precís
també recollir en altra casa d'esttidi
l'estol de joves — <íue ja són nombres
respectable.» en nostra ciutat,— devots
de la pintura, l'escultura i el dibuix,
per tal d'oferir a les seves aficións
'fi,
l'encarrilament i el perfeccionament
I ( C A S A XATO 6 R A N ) |
necessaris per a convertiri#los en seí;:
lectes obrers de l'art i fins en artistes
|
PREUS LIMITATS
?:
iifiiitinniíMiiiiHiniiitiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiillllll
admirats.
|
Demanen pressupostos
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininii'iiiiiiiiiiiiiiilitniíiitíniíir
:•:
Preguem a tots els nostres amics
I
i simpatitzants que desitgin servir
d'Interventors i Apoderats èn les pro*
Josep Um'jert, 69
GRHNOIIIJERS | peres eleccions, es serveixin posar-se

Del nostre programa
N o Kem d.e fer bandera política
del problema de la cultura; això seria empetitir^ l'importància de l'assumpte; però sí ç(ue, com hem afirmat
des de c(ue aquest periòdic sortí a la
llum, volem amb tota imparcialitat i
des d'un punt de vista exclussivament éfanollerí, treballar cada dia
una mica fins aconseguirà (jue, per
part de l'Ajuntament, s'adoptin les
resolucions necessàries per a una ràpida solució, d'honor per a la ciutat,
primer que tota altra millora, passant
per sobre de tot i apel·lant a tota classe-- de mesures, sense deixar de banda, naturalment, en la concepció,
acord i execució, les normes c(ue h a n
de^ reéir l'actuació de les corporacions públic(ues.
E l problema de la Segona Ensenyança i el de l'Escola del Trehall
tenen també per a Granollers moltfesima importància, però forçosament hem d'establir una gradació,
dintrej d'un pla pràctic i seriós, de
conjunt.
L'Ajuntament ha de^ fer tot seguit
un exacte cens escolar, i, sense despreciar el cjue^ tinguirv, d'aprofitable
els edificis actuals i reformar-los en
la forma cïue^ sigui necessari, distriss
buir la població en zones, resolguent
amb urgència els llocs on hauran de»
construir-se els nous edificis i la categoria c(ue s'estimi més encertada.
lílllllllllllüilüüllillllllHllllllllllllilllllllllllülllllllllílllllllllllllllllllllllllllll
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en contacte amb el Comitè Polític del
nostre Centre.

Terra Valle sana

E>a disbauxa
Fa dties sessions seguides c[ue, en trobar-nos al saló on es reuneix el Consistori, ens avergonyim d'ésser cititadans
de Granollers. I això, q[ue pot semblar
u n a indignitat posada als llavis d'un fill
d'acïüèst poble desgraciat, té la seva jus''
tíssima explicació.
L'actual Ajuntament va pujar en momeíits dè tots bé prou coneguts, plens de
desorientació, apassionament i confusió^
iiisme. D'aq[uells moments varen aprofitar-se'n uns homes <íue sols tenien per
guia l'odi i la venjança.
Aç(uell grup ç(ue pretenia el governament de la ciutat no va mirar-se poc ni
molt a cercar, per a integrar la seva candidatura, una llista de noms d'komes
capacitats per a portar dignament a terme la tasca que anaven a empendre's,
sínoi (íue ni tan sols pels seus coneixements de la cosa pública i fins i tot per
la seva cultura general, fossin garantia
d'una gestió mitjanament passadora.
Varen anar a la caça dels furiosos,
amb solta o sense solta, i amb acjuest
estrany poti-poti forçosament Kavia d'ocórrer el c[ue ara tots els ciutadans que
estimen Granollers h a n de lamentarAcabada la tasca verinosa i destructora
del que era tingut per dolent i fins de tot
el que trobaverv, al seu pas, ferits i befats
algvin,s ciutadans nostres, ja no els quedava més feina a fer; més ben dit, ja no
sabien qfuè /er.
Les fluctuacions de la política local
del nostre poble, hauran reportat a la
ciutat èpoques de més o menys esplendor, segons els homes encarregats de la
direcció municipal, però davant l'espec""iacle que ara, en aquests precisos moïnents, ofereix el nostre consistori, salvant rares excepcions, direm que mai no
s'havien reunit allí un nombre tan notori d'incapacitats.
N o dubtem pas que entre els «amics»
que l'Alcalde té fora de l'Ajuntament hi
ha alguns homes que allí podrien fer-hi
u n bon paper; però aquells «amics» prefereixen més ésser ventalls de foc i con*
sellers de quota, que no pas posar la
seva intel·ligència i la seva activitat al
servei de Granollers i fins del seu amic
el mateix Alcalde.
U n senzill autòmnibus va ésser prou
per a aixafar mig Ajuntament, i altres

coses per l'estil deuen haver-se cuidat
d'aixafar l'àltra meitat.

wnuïïMicijpal
L·l senyor Montanyà; per una banda,
el senyor Valls i companys seus per una
altra; el senyor Pineda per la dreta i el
senyor Busquets i amics per l'esquerra,
no fan altra cosa que ésser joguina—ho
repetim—de la incapacitat dels de dintre
i_deTAbandQnAment dels de fora. _ _„
Què n'haveu tret d'aquelles virulen*
tes campanyes contra els empleats muni#
cipals clue no complien el seu deure, si
ara, amb la vostra complicitat, tolereu
funcionaris que sobradament us consta
que amb la seva intolerable actuació de«
sacrediten tot un Ajuntament?
Què n'haveu tret de destruir l'obra de
cultura i sanejament dels altres, si vosaltres no l'haveu sabuda constrtiir, de nou,
ni bé ni malament?
Què n'haveu tret de gastar les vostres
energies, difamant i baladrejant des
d'«Acció», si vosaltres no haveu sabut o
no haveu pogut oferir al poble aquelles
fantàstiques dades acusadores?
O n és el vostre amor a la ciutat, si
no ens haveu sabut oferir altra cosa que
5ina paràlisi absoluta en el governatnent
del Municipi?
L'espectacle d'aquestes darreres sessions, que han servit per fer pública la
disbauxa municipal, només el podrien
presentar un conglomerat de forasters
que vinguessin a assaltar 1' Ajuntament.
N i ens han convençut les envestides
del fogós senyor Montafià, ni la intolerable actitud de fugitius del grup Valls,
ni la insensibilitat de l'Alcalde i del senyor Busquets.
E s qüestió de^ que us vingui al cap
l'acte de contrició i fer la única cosa que
dignament podeu fer en aquests moments: P L E G A R .
Què hi farem si haveu fet tot el que

haveu pogut per a salvar-lo? Déu l'hagi
perdonatl La única llàstima és que el
difunt sigui tan prop parent nostre i que

es digui G R A N O L L E R S .

Els establiments que anuncien a
TERRA VALLESANA coilaboren a
la tasca que ens hem emprés. Es
just, doncs, que en compensació,
els nostres amics I lectors els afavoreixin amb llurs comandes.
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Paisatges éranollerins
«En el nostre Ajuntament regna l'anarquia»
digué el regidor senyor Montana, en una de
les seves peroracions amb què obsequia bastant sovint els que assisteixen a les sessions
que celebra la nostra jamai prou digna Corporació Municipal.
Hom estranya que el senyor Montana, extinent d'alcalde, avui constituït en minoria
d'un, sigui precisament el que més ataqui l'actuació de l'alcalde; que ell, carn i ungla del senyor Camíllo, sigui el qui sempre està disposat
a ventar clatellada a la presidència corporativa,
tirant-li en cara la seva ineptitud i la seva incompetència pels afers de l'alcaldia.
A nosaltres, que coneixem el senyor Montana, no ens estranya gens la seva actuació.
De caràcter un poc violent, vehement en
extrem i molt conseqüent en les seves idees,
per quelcom que a ell li sembli una injustícia,
que vagi contra la seva manera d'ésser o de
sentir, es rebel'la i aflueix al seu cervell la
deu inesgotable de la seva inspiració; com un
torrent impetuós, ple de lògica i eloqüència,
ataca, no coneix ningú, la seva clarividència
de les coses el guia cap el camí recte, sense
claudicacions, sols vers la fita de les coses
sanes, d'una puresa immaculada.
El senyor Montafià, enamorat extraordinàriament d'actuar en el sí de l'Ajuntament, amb
gran desinterès, sols amb mires a l'administració pulcra i sincera; tafaner enipedernit (en el
bon sentit de la paraula), en tot volgué ficar-se
í oh, desil·lusió!, vegé que el que en el programa polític del senyor Camillo i companyia
hi figurava la bandera de la bona administració, sols existia de nom, que tot era un engany
i no volguent associar-se al comerç indigne,
desertà de les fileres de la majoria, per a lluitar amb braó contra el caciquisme avui regnant, contra una majoria que no actua i que
pujà al poder de la ciutat al crit de «Abaix ei
caciquisme!». Quin sarcasme!
Estem d'acord amb el senyor Montana i admirem la seva actuació, digne d'elogi.
A l'Ajuntament regna l'anarquia, sí, i amb
vós coincidim de no estar conformes amb l'actuació de l'alcalde, senyor Camillo, que féu la
seva entrada, mansoi com una ovella i amb el
crit de concòrdia i administració, actua despòticament i de cara a fer la pau.
Amb somriure benèvol i esguard humil,
ha intentat portar la barca administrativa a
port; ha fracassat el seu intent, la barca de
l'odi, que ha fet navegar arreu, ha fet perdre
la de l'administració i la majoria dels seus
marins han desertat, deixant el patró casi sol,
sense esma de redressar-se i intentar l'últim
esforç.
Es pot ben dir que a Granollers no hi ha
Ajuntament; a les sessions sempre són els mateixos, els de més bona fe o els que s'han donat compte que els electors que els votaren ho
feren perquè actuessin; les Comissions no actuen; els acords que es prenen en el Consistori
no es compleixen; en fi, és a can Garlanda, o
més ben dit, és el principi anàrquic a què feia
al·lusió el nostre admirat regidor senyor Montana.

Terra Vallesana

S^lanys
Des dçl primer número de TERRA VALLESANA, en aquesta secció hem vingut denunciant
a l'alcalde, senyor Camillo, un sens fi de millores de primera necessitat, no sols per prestigi de nostra ciutat, sinó que també per la
salut i higiene públiques.
Ignorem que s'hagi fet res relatiu a les dcnóncies fetes en el nostre periòdic i com sigui
que hem d'ésser incansables en el que fa referència als interessos de Granollers i per vetllar per la salut de tots els ciutadans, insistim
i denunciem a la màxima autoritat local, la
necessital urgent i ineludible de les següents
reformes:
L'arranjament i construcció de les voreres
del carrer del Bisbe Grivé, xamfià Alfons IV
i carrer Prat de la Riba i Josep Umbert.
La construcció de clavegueres al carrer
del Rec i Màrtirs de Jaca, puix que les actuals,
descobertes, llancen una bravada infecta.
La desaparició dels femers del camí de
Canovelles, una vcrtaderu plaga pels vtïns
d'aquell vcral
L'arranjament del carrer de Barcelona,
que, més que carrer, te aspecte de rieral digne
d'un poble de mil veïns
1 per últim la desaparició d'un cafetí immoral que actua escandalosament en la cèntrica
plaça del Qaartel.
Fet aquest petit balanç dels nostres números publicats, seguirem denunciant Iotes les
deficiències urbanes que vegem i totes les
queixes que ens facin els nostres ciutadans.
'©^
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Xauxa, el pais de totes les ventures, es
queda a la mínima expressió comparat amb el
paradisíac Granollers,
Hom campa amb la més completa lliberlal,
Vegi's, sinó una prova.
Els camions de gran lonalge, automòbils
de turisme i motocicletes amb marxa «moJerada» de 60 quilòmetres per hora i amb escape
lliure.
Les bicicletes sense llüni
El jovent grandassàs que juga a futbol en

La mainada i gent gran qoe prenen per
assalt els jardinets del monument i trepitgen
les plantes i arrenquen les flors.
El llançament d'escombraries, en llocs on
precisament és prohibit sots multa.
E's bancs de la plaça de Guimerà, que serveixen de jaç i de miranda a espigals lovincels que els despinten i els malmeten.
Els camions damunt les voreres.
Molts més exemples podríem donar si no
ens manqués espai, però ens queda el suficient per a assabentar els nostres conciutadans que en nostra ciutat es gasta, pel servei
de policia, 39 310 pessetes anyals.
I l'Alcaldia ho contempla amb la satisfacció del que compleix el seu deure.
©.
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A la plaça de Guimerà, xamfrà Alfons IV,
dies passats es va rebentar un clavegueró i
per arranjar se va haver se d'obrir l'empedrat
i en tornar lo a col·locar, la brigada municipal ho féu tan bé. que als automòbils els fa
l'efecte que passen per unes muntanyes russes.
@-

-@

Ens ha estranyat molt veure fer unes obres
en una casa del carrer de Sant Roc. Obres
que són molt més importants que «un senzill
arreglo», com se sol llcitava en l'escrit cursat a l'Ajuntament en demanda del corresponent permís.

KESERVÀT
per la

el parc de l'estació i a la plaça de Guimerà

ACADÈMIA MILITAR {
ï»rofesor Oficial d'Infanteria

©• —— st

Desitjaríem que, en vigílies de festa major,
l'Alcaldia fes arranjar i repintar els bancs de
la plaça de Guimerà, que estan fets una vertadera llàstima.

ta»

, Un industrial carnicer ens prega que denunciem a l'autoritat competent l'abandó en
que està el cotxe per al transport de carns,
fins a l'extrem d'embrutar els xais que transporta.
Queda complimentat el citat industrial.
><§)-

No obstant d'haver-se donat compte l'Ajuntament de l'engany, seguiren les obres, com
si res no hagués passat.
\^
L'Alcaldia I la Comissió de Foment tancaren els ulls i comportaren que una casa que
tenia d'anar almenys un metre endarrera, per
a posar-se a la ratla de les altres que estan
en son lloc definitiu, continués el propietari el
pla d'obres traçat, o siga el d'apuntalar la casa per tota la vida, essent un gros obstacle lel
poder seguir el pla d'urbanització municipal
que tanta manca fa en els nostries darrers, es-,
trets i tortuosos.

X U C l à -

\

«Fa molt de temps que de la riera es vénen treient moltes centes carretades de sorra
i «gravilla» sense que l'Ajuntament s'hagi preo
cupat de senyalar unes fites per a limitar en
un radi convenient la seva extracció.
^No creu l'Alcaldia que fóra prgcís íjue
almenys en el tros comprès entre ela dos
ponts, fos canalitzada la riera, cosa que farien
els mateixos que tenen necessitat de la «gravilla»?
Nosaltres creiem que costaria molt poc
fer-se així i en dies de forta rierada s'evitaria
que l'aigua s'cmporlés aquells horts gemats
que tantes suors costen als seus humils propietaris »
** *
Aquest Plany que fou publicat en el n o s tre número passat, avui el tornem a reproduir
per creure d'actualitat el fer nos réSsò de
la queixa que ens fa un arrendatari, justament
indignat del que passa a la riera.
Que l'Atuntament no s'hagi preocupat de
senyalar unes fites per a limitar en un rídl
convenient l'extracció de la sorra i «gravilla»,
fa que els propietaris i arrendataris, les terres
dels quals toquen a la riera, cada dia tinguin
palestres amb els peons encarregats d'apilarla, puix que la treuen d'on volen i com méa,
bé els va, fins i lot de sota els gabions de
defensa de les terres de conreu, amb grans
protestes dels interessats, que els altres les
escolten com si sentissin ploure.
la és hora que es miri de posar remei a
aquest estat de coses, sinó qualsevol dia tindrem de lamentar que les disputes degenerin
en sèries renyines.

i

Josep Die2 Martin ji
C a r r e r Josep Umbert, 96

%

Representant: flbFONS ROSH i SENDRH
C a r r e r Joan Montanyà. 97
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Tossineria i Comestibles
Especialitat en Embutits

E. GURRI I DELHOM
Alfons IV, 86 : Granollers
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Durant el prop passat mes de juliol foren
prestats 91 serveis per la Creu Vermella local,
en la següent íorma: 19 visites mèdiques en el
dispensari, 23 assistits pèr accidents en el dispensari, 10 trasjjats, 6 guàrdies de previsió en
ei dispensari i 34 guàrdies de previsió en els
espectacles públics.
Total, 91 serveis,

^ La setmana passada s'iniciaren les obres de
pf^imentacíó del carrer de Maspons.
No cal dir que el nou paviment, si dóna
el resultat que és de desitjar, serà una gran
millora que causarà grata impressió als foras
ters que entrin per l'estació de M. S. A.
<^

El dia 27 del prop passat mes de juliol,
amb motiu de celebrar-se la testa major de
Mataró, la Comissió de festeigs del nostre
Ajuntament, augmentada amb el primer tinent d'alcalde, senyor Busquets i el regidor
senyor Estrada, es traslladà a la veïna població de la Maresma, per a veure el castell de
focs d'ai'tifici que l'industrial barceloní En
Manuel Esfadella, conegut per «El RelàmpagÓ>, dispatà.
La nostra comissió vingué entusiasmada,
puix que, fent excepció dels focs de l'Exposició
de Barcelona, no n'havien vist cap de millor.
Oidàl, que aquest entusiasme es desbordi
en fets piàctics i vegem que, per fi, s'han acabat a Granollers l'exhibició d'aquells raquítics
focs que costen molts diners i amb quatre
qüets voladors i mitja dpizena de rodes hem
celebrat el número més atraciívol de la festa
major.

-@>

Gontinuen amb gran activitat les obres en
el camp d'esports del Granollers S. G.
S'ha oberl un pou que dóna aigua excelfeht i abundosa per a regar el canip amb abast.
Ja JiA estiat sembrada l'herba, que dintre
piQç$dies ia veurem sortir verda i gemada.
1 prompte serà un fet la instal·lació de canyeries i boques per a les mangueres, la reformà i perllongació de la tribuna i ia nova tanca a tot el voltant del camp de joc
Aixi, doncs, a lío tardar, Granollers tindrà
un camp msgnifíc de futbol, que serà l'òrgull
dels seus ciutadans, Llàstima que el club sigui
sols deJutbol, havent-s'hi pogut eixoplugar el
LíWn-jrennis, el Club Ciclista, la Secció d'AtIttiiSjcMi altres, que sots ia bandera d'un Cenirç.d^Espprts, s'iiaurien fet forts i grans per a
organitzar vertaderes,manifestacions esportives
qi;i^ serien, l'edmiració i lloc de reunió del jovent de tota la comarca.

À títol d'informació i no perquè l'Aicaldi'à
ens hagi pregat la inserció, transcrivim el segment
BAN
En Esteve Camilío i Mustarós, alcafde de
it ciutat de Granollers.
Faig sapiguer: í^ue essent en gran nombre
els contribuents morosos per els arbitres municipals de llicencies per construccions, obertura 4'establiments, Inspecció de motors, rodam per vies municipals, ocupació de la via
pública per taules, portes i aparadors sortints,
dt-saigüesa la via pública, inquiliíiat dels
exercicis de 1931 i 1932 i contribucions especials de millores per adoquinat i clavegueres
, Es, dóíia un últim pl^ç fins el dia cinc d'aquest mes perquè es posin al corrent de paga>
ment, advertint [que el dia sis ès decretarà l'apremi amb el deu per cent de recàrrec de tots
aquells que no hagin pagat.
Granollers, a dos d'agost de 1933.
L'Alcilde,
E. (éÀMILLO

L'Ajuntatnetit
Sessió del dia 27 juliol
Sota la presidència del primer tinent d'alcalde. En Andreu Busquets i Pelissier, es celebrà en aquest dia sessió ordinària de segona
convocaiòria. Hi assistiren els regidors senyors
Gual, Pagès, Estrada, Tió, Taverner, Pineda i
Monts fià.
S'adoptaren, entre altres, els següents acords:
Aprovar l'acta de la sessió darrerament celebrfda.
Assabentar-se d'una comunicació del Govern de la Generalitat autoritzant la permuta
de l'Hospital Vell amb terrenys de M. S. A.
Aprovar l'extracte d'acords del mes de juny.
Concedir permís a la societat L'Alhambra
per a instal·lar un envelat a la plaça de Perpinyà els dies de la Festa Major.
Passar a la Comissió d'Hisenda una instància del Granollers S. C. demanant que l'Ajuntament encapçali una subscripció per les despeses de reforma del seu camp.
Concedir les següents subvencions per la
Festa Major.
Grup Escaquisia

.

.

100 pessetes

Artistes pintors .

.

.

200

>

200

»

Exposició de fotografies

Lsw-Tennis
.
100
»
Foment de la Sardana
1500
>
Cursa de bicicletes
.
250
>
Si la cursa és de corredors de primera categoria, la subvenció serà de 500 pessetes.
Concedir permisos d'obres als senyors Civil
i Blanxart.
Aprovar l'expedient de pròrroga d'Isidre
Cusiné Mayonu.
Aprovar una certificació d'obres per construcció de la semi-col lectora.

Sessió del dia 3 d'aéost
Sota la presidència del senyor Alcalde, En
Esteve Camillo i Müstaïós,* es celebrà è n a -
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quest dia sessió ordinària de segona convoGa>
tòria. Hi assistiren elS regidors senyors Büs%
queit. Gual, Pagès, Estrada, Montsfíà i Tió.
S'adoptaren, entre altres, els següents acords:
Aprovar l'acta de la sessió darrerament celebrada.
Aprovar la distribució dè cabals per al mes
d'agost.
Concedir permís ai P^oment de la Sardana
per instal·lar un rètol a la pbça Maluquer els
dies de la Festa Major, Així mateix, per a posar cadires a la plaça de la República, cobrant
un tant per seient, el dia que es celebrarà el
Concurs de Sardanistes.
Aprovar que formin part del Jurat, en ei
Concurs de Sardanistes, dos consellers de l'Ajuntament,a petició del Foment de la Sardana.
Concedir permís a La Unió Liberal perquè
l'envelat que aquesta Societat aixecarà per la
Festa Major, ocupi la vorera del carrer de Pi i
Margall.
Concedir permís a En Francesc Bach pera
privar el pas de coixes i poder posar taules a la
plaça de Barangé, tros comprès des de la pleça
de la Mercè, xanfrà al carrer de Maspons
Que passi a la comissió corresponent una
instància dels propietaris d'uns horts perjudicats per l'embassament de la cloaca de l'Escorxador.
Concedir varis permisos d'obres.
Aprovar, a proposta del senyor Busquets,
un vot de censura als membres de la Comissió
de Foment que no hagin dimitit. Els consellers dimissionaris esponiàneament són els senyors Estrada i Pineda i els que són causa del
vot de censura, els regidors senyors Valls, Colomer i Aymerich.
Acceptar la dimissió que per escrit dirigeix
a l'Alcaldia el senyor Aymerich del seu càrrec
de membre de la Comissió de Foment.
S'aixeca la sessió a tres quarts de nou.

Comentaris
Lamentem en extrem que la manca d'espai
ens privi d'estendre'ns a fer el comentari dels
incidents que s'han suscitat en la sessió del dijous. Prometem fer-ho en el pròxim número i
amb profussió de detalL", perquè tois els ciutsdans es donguin compte del desori que regna
a rrtjuntament.
No podem, però, deixar per altre dia protestar del dret que té l'Alcaldia d'aixecar la
sessió de l'Ajuntament en qualsevol moment
que ell cregui oponú, fins i tot deixant un
conseller amb la paraula a ia boca.
D'aquest procedir en diuen la <guilloiina>,
i a Granollers l'Alcalde, més papista que el Papa, l'ha uiiii Ziida ja altres cops. En el Parlament espanyol es vo'gué implantar, però el
govern, corscient que era una mesura anti-parlameniària i sobretot anti-democràiica i anti-li·
beral, no s'hi atreví, i comportà que les minories presentessin esmenes i defensessin els seus
punts de mira.
El senyor Camillo deu deixar que les thinories parlin tot quant vulguin, fins i tot quan
li diguin que és un inepte per afers de l'Alcaldia i suportar-ho resignadaoient, perquè és
uúa veritat Com un temple.

Terra Vallesana
els dos o tres dies que tardarà la reparació lench, Basilio, (segona part, Bsyo), Diego,
del bot, s'allotgen en un hotel, abans palau Gràcia, Serr», Esteve, Diego i Morales.
Arbitrà, regularment, el col·legial Esteve.
d'un mandarf.
Entre els que s'hostatgen a l'hotel, hi ha
Cinema Casino
Natascha, una víctima de la revolució, que
Dissabte i diumenge passal, en el Casino
Mes de juliol molt calorós i amb senyals de
demana a Carson la deixi anar amb el bot,
de Granollers es projectaren uns formosos
tempesta
que no ha arribat a desencadenar,
oferint li ésser seva si la salva del bandit V o films qüe conslituiren on èxit artístic i de
car s'ha imposat el seny que predicà el pare
ronsky; Carson acepla.
públic.
Els bandits assetgen l'hotel i Carson, que Franch des de «La Gralls».
«Las calles de la ciíidad», magnífica s o Tothom veia venir una forta pedregada,
organitza la defensa, pren el comandament.
perproducció magistralment interpretada pels
que
en el mes que som ens hauria estat latal,
L'encarregat de l'hotel, home tímit, s'etiamora
coneguts slars Sylvia Sidney i Gary Cooper,
d'una de les passatgeres. Helen, una america- puix tenim el campionat de Catalunya a sobre
ens féu passar uns moments de forta emoció.
na que pcrteneix a una troupe teatral, i en veu- i el terreny de joc a la misèria. Sort que el
El film és atraient i entretingut, però tenim de
re-la ferida, tracta de defensar-la, convertint- president del Granollers, senyor Bofill, lot esconfessar que de bon tros no val tant per la
tiuejant a Pineda, ha trobat la pedra filosofal i
se en un valent.
fama de què ve precedida,
El drama s'enllaça amb els amors d'a- el club va fent la seva via piano a piano I q u i .
«El Rey del Taxi» és un film còmic que té
quests, així com amb els de Carson i Natas- V8 piano (segons diuen), va lontano.
molt que desitjar. El graciós comicista Georcha, i, per últim, aquell triomfa i posa el bot en — A Catalunya esportivament vivim com a
ges Milton no cal dir que hi triomfa plenament;
Xauxa. Som a prop del Campionat regional i
condicions de continuar cl viatge».
les seves ocurrències fan riure de debò al púencara no sabem quan, com i de quina mane(1)
En aquesta secció sols s'hl pub'icaran les ressenyes
blic, fent vos passar una bona estona, Però
ra el celebrarem. El Birça, els de Can Ràbia i
dels especlaclvs als quals ens Iiagln invitat prèviament.
res més.
els del Vallès d'enfront, ens tenen més por que
«M ckey en Alaska», dibuixos animats, i
nosaltres al sastre i tot s'els torna guaitar d'un
l'imponderable noticiari Eclair Journal consticantó a l'altre perquè el campionat s'en vagi a
tuïren digne acabament de tan extraordinari
can Pistracs.
programa.
Si això é« esport, des d'ara mateix hem de
FUTBOL creure que les llibertats de Catalunya sols s'han
Per a avui i demà, en aquest saió es projectaran les interessants produccions «Man- Granollers, 2''Júpiier, O
fet pel ramat de senyors Esteves que, cridant
xúria», interpretada per l'excel lent actor RiEn el terreny de joc de Poble Nou.diumen
Visca l'Estatuil, ens fan la guitza als clubs
chard D x i la gentil Gwili Andrei «Cinòpolis», ge passat va jugar-se aquest panií amis'ós.
més humils.
per la nostra concgudíssima i simpàtica ImpeLa lluita entre ambdós equips, si bé en ge- — I ara que parlem de clubs humils, els anem
rio Argentina i l'elegant Tony d'À gy.
neral fou nivellada, els nostres varen mostrar- a aconsellar, als poderosos, que estiguin al
Per creure ho d'interès pels nostres llegi- se més efectius que els seus contrincants i d e - tanto, puix que avui com avui nosaltres ens
dors, donem a continuació un breu sinopsis mostraren la seva vàlua guanyant el partit me" empassem més quina que llobins donen per
del film «Manxuria».
rescudament per dos gols a zero.
mil peles i això creiem que s'acabarà un dia o
«Una barca que fa via cap Harbin és atraCJI remarcar que el resultat reflexa exacta- altre i desgraciats d'ells quan s gui acabat, puix
cada pels bandits mongols. El capità de la ment el que fou el partit.
el dia que els tres clubs de marras ens visitin^
barca, Carson, lluita cos a cos amb el que coEl matx començà amb domini del Grano» els haurem de fer una rebuda apoteòsica. A Gi^»
manda els bandits, un rus anomenat Vorons- llers, que als cinc minuts aconseguí el primer rona els esperen amb candeletes i nosaltres
ky. Encara que triomfen dels bandits, la barca gol. Un bon centre de Lluch, en recollir una amb un desig descomunal. Podem assegurar?
ha rebut greus avaries i els passatgers tenen p»ssada de Torres, fou enviat a la xarxa per en los-hi que estem disposats a fer la paiii del mal
de refugiar se en una petita ciutat, Yoo-Lü, i Vila. El Júpiter reaccionà, peiò la seva davan- de ventre que actualment patim.—OTZET.

ESPECTACLES"'

En serio i de broma

sportives

i

Fàbrica de
Sabons i Lleixiu

EL PIKGÜIKO
i

EL

TUIUNfO

SKora - Ostàriz
Fàbrica: Estació Nord, 39-43
Telèfon 1 8 6 R.

Despatx: Carrer de Sastre, 1
Telèfon 1 8 6 X.

tera es mostrà ineficaç i^durant tot el primer
temps del partit foren els vallesans els que
portaren totes les iniciraives del joc.
Quan començà el segon temps, tots veièrem que el Granollers volia refermar la victòria i els del Júpiter es multiplicaren per tal de
que el resuUat fos el més migrat ipossible i
presenciàrem trenta cinc minuts de joc que
encara que no fos de campionat poc s'en faltava. Un centre de Torres, que portà lot sol la
pilota des de mig terreny de joc, fou recollit
pel mateix Vila i d'una bona capcinada a l'angle marcà el segon gol granolleri i amb aquest
Específics i Productes Nacionals
resultat acabà el partit.
i Estrangers : Articles fotogràfics
Gallofré a la porta jugà una bona partida;
de tota mena
Lladó i Colomer, molt segurs en la defensa;
els mitjos, molt bé també; dels davanters no es
\
pot dir més sinó que els vàrem veure amb
í
moltes ganes de marcar i tots jugaren amb e n .
| tusiasme.
i
üallofré, Lladó, Colomer, Argemí, Sala,
I Dr. Roberí, 12
Rifé,
Lluch, Torres. Carmona, Vila i Guix,
I
'i
Telèfon 3 0

F·A·R.·M·A·C·I·A
Drogueria I Perfumeria

losep HarlfliiiD

.1;

GRANOLLERS

«

varen aliniar-se pel Granollers.
I pel Jiipiíer, Francàs, Peix, Folch, Roja
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Plaça Guimerà, 20: Telèf. 74

Primera ensenyança

À I C U E S ESTERILITZADES

Nens i nenes des de quatre anys

•

•

segons el procediment científic de més eficàcia

^^ 020N0 ^

#

Batxillerat
Comerç
Idiomes

-^

DEMANEU A TOT ARREU EL

•

Sifon CLOTET
EXTRA-ESTERILITZAT
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U n i c c o n c e s s i o n a r i de les cases

•

Stat. Anònima D A M M

•

•

Ensenyaments especials
•

Carrer de Blasco Ibàílez (abans Lliri). 8

i Orange Crush S. À. E.
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I Després d'un bon dinar
* I sempre i a totes hores.
•

^nís

^icarolï
. . .
Pemaqeu-io
a tot arreu ^

Mniui\U9t

Polidesa en el tracte u

8\ Taller de FUSTERIA de BOI ROSQUEL·L·flS f

FRANCESC VENTURA
Pitiça

ò Articles de qualitat

I Salvador, 25
Teliton 7 5
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C e n t r e d'Específics

\ \ Cafè del Centre Radical

Farmàcia

A r t u r G a s s e t l rFrancesc Bach
?
Granollers
|«>J6
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LICORS DE T O T E S C L A S S E S
Carrer de Maspons
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