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PREDICARAMBL’
EXEMPLE
Aconsellar quan res no s’arrisca no és pas cosa massa
difícil ni molt meritória. Persones coneixem que hi són molt
afectades a donar conselis... als altres, i, en canvi, amb la seva
conducta personal i amb els seus egoismes incontrolats s’ han
fet de tothom abominables. Ho és, i un bon xic més, de difícil
i meritori, el predicar amb l’exemple. Aixó ja costa un esforç
i a vegades, molt de sacrifici. Doblegar una inclinació, supe
rar un mal costum, ésser amable amb l’adversari polític o cor
recte amb el veí de la cantonada que ven el mateix artícle,
són coses que exigeixen una lluita continua i una vigiláncia
constant que moltes vegades expressen mortificacions costo
síssimes i esforços enérgics de la voluntat, no sempre dócil ni
ben disposada a caminar costes amunt. Tanmateix, peró, i en
determinades avinenteses, el predicar amb 1’exemple és una
obligació que demana un respecte absolut incontrovertible
si hom vol guanar-se un prestigi de persona sincera i serio
sament honesta. Qu diríem d’unhome que prediqués les ex
cel•léncies i elsavantatges de 1’estalvi i fós en la práctica un
infeliç i desgraciat malgastador? 1 entengui’s bé que no és mi
llor, moralment parlant, aquell subjecte, qui amb tot i dir-se
laic i ostentar cárrecs de representació dintre una societat
eminentment cultural i artística, no sap estar-se de renegar
com un oriol, ni de parlar sempre amb interjeccions grolleres
que el bon gust condemria, que la religió estigmatitza, que al
pudor repugnai que fins la higiene combat. No han d’ ésser
solament els capellans els de predicar arnb 1’exemple. Tenim
de fer-ho tots, ádhuc els membres de Junta de les nostres so
cietats recreatives, polítiques i económiques. Sobretot, peró,
els homes representatius de les entitats culturais i artístiques.
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Sessió ordini,ria
de primera convo
cafória.
Assisteixen
els Consellers senyors Noguera,
Pla, Martí, Casaponsa, Climent, Bosc, Masoliver
i Boflul, presidits per l’Alcalde senyor Josep Ca
ballena.
S’han excusat els senyors Coma, Santa
nac, Guiliamet, Sirvent i Gaiolít. No hi assisteix
el senyor Cascales, pel motiu que més tard es di
r&. Actua de Secretan, en carícter d’ habilitat, el
senyor Basagafla, Oficial de Secretaria.
Oberta la sessió i llegida i aprovada per unani
mitat, l’acta de l’anterior, s’ enceta el despatx or
dinari per enterar-se amb satisfacció d’ una lletra
del Conseller d’Obres públiques de la Generalitat
senyor Vallés i Pujais, el qual comunica a 1’ Al
caldia que el próxim primer de desembre será un
fet els traspassos deis Serveis d’ Obres púbhques
1 que aleshores sert el moment d’ ocupar-se de
l’acabament de la Carretera de Les Liosses, que
se lité recomanada, ço que farí amb tot l’in.terés,
Es llegida una comunicació de 1’ inspecció Ge
neral de la Guardia Civil com a resposta a 1’ ms
títncia que li fon adreçada el 28 d’ octubre per a
construir, per compte de l’Estat, una caserna per
allotjament de la força de 1’ Institut, i en la qual
hom diu que actualment no es disposa de crédit
en el pressupOst i que, per aitra part, 5’ oposa als
desigs d’aquesta Corporació la O. M. de 26 de fe
brer últim que no permet realitzar obres que im
pliquin gravamen per al Tresor.
La senyora R. Gibernau, com a administradora
de la casa del carrer de Tantarantana, dóna expli
cacions respecte als apremis que s’ ha.n hagut de
pagar per rebuts de 1’ arbitri sobre solars que té
establert 1’Ajuntament de Barcelona. Indica qu
si aquella finca s’ inscrivís a nom de 1’ Hospital,
s’estalviania dit arbitri. Davant d’aixó, s’acorda
que passi a la Cornissió de Beneficéncia i Sanitat,
pel seu estudi i dictítmen.
Hom dont compte d’ una comunicació del se
nyor Interventor de la Comissania de Girona que
diu que s’ han abonat al compte d’ Aportació for
çosa municipal d’aquest Ajuntament, les següents
quantitats: El 20 per °/ de les quotes d’Industrial
Ptes. 3000, i del recíisrec sobre Industrial, 3173’7l
pessetes. Passen a Intervenció. Encara una altra
comunicació del mateix Interventor per a comu
nicar que s’han abonat, en el compte de i’Ajunta
ment, per repartimentS i emprstits
del 1935, pes
setes 1639’50 i 1014’18 per atencions sanititries.
S’autoritza a Ferran Martori per a cobrar a Hi
senda, en nom d’aquest Ajuntament, 3738’3l ptes.
en concepte d’ arbitri s/ Producte Net correspo
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nent al tercer trimestre de 1935, facultant-lo per
subscriure els docum ents necessaris.
Fis ingressos del mes d’ octubre per Arbitris,
importen 19.125’85 ptes. Passa a la C. d’Hisenda.
El Consistori s’assabenta que el B. O. de la Ge
neralitat de Catalunya, u.° 304, dia 10 de l’actuai,
publica la convocatória per a la provisió, mitjan
çant co ncurs, d’aquesta Secretaria municipal.
El senyor Eusebi de Budallés dóna conformitat
a la valoració deis terrenys que u foren ocupats
pci’ via pública, acordant-se el pagament:
197’40.
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S’ acorda pagar 125 ptes. al senyor Pere Puig,
Director de l’Escola municipal de Música.
Pagar cinc factures que ascendeixen a 168 ptes.
Seguidament es dóna lectura a un dictítmen de
la Comissió d’I-Iisenda, en el qual esfa sen l’infor
me del Secretan, que hom llegeix, reiatiu a si es
considera o no de plantilla el personal de la Vigi
lítncia d’Arbitris, pregunta que ha estat feta amb
determinada
urgéncia, per la Direcció General
d’Administració
Local, a l’Ajuntament. El Secre
tan remarca els inconvenients
amb els quals ha
topat per respondre amb exactitud de la situació
legal i de la data de presa de possessió d’ alguns
deis empleats de referéncia per a determinar éls
anys de servei que porten prestats al municipi ais
efectes de retir i altres drets que puguin produir
se a cus i a ilurs familiars segons el Reglament
de funcionaris municipais de Catalunya del 27 de
setembre d’enguany, inconvenients
motivats per
la forma de proveir les places deis vigilants de
l’antic resguard de Consums que regf fins l’exer
cici 1922 23 i el trasbals a que dona lloc la seva
supressió a partir del 1923- 24. Explica com es va
-
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portar a cap la transformació i el que succeí des
prés arnb motiu d’ altres contingéncies i acaba el
Secretan el seu minuciós informe com segueix:
Que Jauine Porteil i Icart entra de Caporal de
vigilancia de Consums el l.er setembre del 1909,
segons credencial que obra en el seu poder i con
tinúa com Caporal de la vigilancia d’Arbitris des
dei 18 de rnarç del 1923.
Que Isidre Vilanova, nomenat pel Ram de Guer
ra hi entra el 1.er d’octubre del 1907;Miquel Sala,
el 1.er d’agost del 1909; Abdon Comes, el 1.er de
febrer del 1919i Jesús de la Iglésia, el 15 de gener
del 1921fins el 31 de març del 1923 que passaren
a dependre del Gremi de Vinaters, peró, prestant
de fet servei a l’Ajuntament, i que reingressaren
el 1.e de gener del 1932, peró amb nomenament
condicionat, mentre 1’Ajúntament no acordi va
riar el sistema de recaptació directa.
Que Pere Font i Viu, Josep Bau i Capdevila i
Joaquim Vilalta Tarrés, hi entraren el 1.er de ge
ner de 1932amb la mateixa condició.
1 que Antoni Cases Font, fou nomenat pel Ram
Guerra, Vigilant nocturn (Sereno), prenent pos
sessió el 13 de març del 1930i passa a ésser Vigi
lant d’arbitris, a petició própia en la mateixa data
que els anteriors o sia a 1.er de gener del 1932amb
el nomenament igualrnent condicionat.
Per a deixar ben complimentada la Circular del
Sr. Director general d’Administració local a qu
s’ha fet referéncia al començament, cal precisar
si a la vista deis antecedents reportats, es consi
dera o no de plantilia el personal de la vigilancia
d’arbitris i en cas aflrrnatiu qual data i amb quina
antiguitat. * Per a major illustració i assesora
ment el uncionari informant es permet fer les
següents consideracions: Quan a si se 1’ha de
considerar de plantilla o sigui si s’ha de mantenir
o ha de desaparéixer el caracter condicional del
nomenarnent «mentre l’Ajuntament no acordi va
riar el sistema de recaptació directa, tenint en
compte que les funcions deis Vigilants són classi
ficades com d’empleats subalterns deis municipis
i aquests, segons el Reglament de Funcionaris
municipais (art. 134)no poden mantenir 1’even

MOTLLURES

tuaiitat o interinitat en l’exercici d’un carrec mu
nicipal per més de sis mesos improrrogables, per
bé que no donara mai dret al funcionan a ésser
inciós en les plantilles permanents sense posseir
i passar per les condicions que respecte cada es
tarnent de funcionaris aquest Reglament exigeix;
prenent en consideració que els funcionaris sub
alterns seran nomenats per concurs (art. 119),que
per ésser nomenat empleat subaltern cal que, com
a mínim, sapiga llegir i escriure (art. 120)i que el
personal de qué hom es ve ocupant entra ja per
concursos i que reuneix les condicions exigides,
és evident que s’ha de fer desaparéixer la condi
ció d’eventualitat amb qué fou nomenat.
Encara que no existís el recent Reglament de
funcionaris que motiva aquesta informació, altra
consideració aconseilaria la derogació de la con
dicionalitat del nomenament com ho és la de qué,
atesa la transformació experitnentada en 1’admi
nistració municipal amb la creació de noves fonts
d’ingressos que requereixen una inspecció cons
tant a 1’extrem de no donar 1’abast a l’actual, fa
que no sigui possibleen 1’esdevenidor la supres
sió del personal, ans al contrani, ni que s’ arribés
al concert gremial per determinades exaccions
que de tant dificultoses avui no la creu ningú pos
sible ni arnb el gremi de vinaters, la més factible
si es té en compte el canvi que s’ hi ha operat.
1 si d’acord amb les disposicions legais que es
deixen referides cal considerar el personal de re
feréncia deflnitivament de plantilia, 1 si de fet ja
que no de dret, tot eh ha vingut prestant serveis
ininterromputs a la Municipalitat no hi ha d’ ha
ver-hi inconveniént en reconéixer-los tot aquest
temps, no sois per no ésser dun perjudici gravós
ni perentoni per 1’Hisenda local, sinó que també
per reparació de fets als quals s’havia sotmés per
ignorancia deis seus drets alguns, o per necessi
tat tots, i en últim cas, per humanitarisme en
atenció a la seva edat. Aprovat per unanimitat.
‘Acabani en el número prxim,)
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L’ AFERDELACOTONERA

PARTITAMISTOS

C. E. Pipo!1, 5 F. C Vo1treg,
-

1

Havent-se acabat el campionat l’onze ripoliés
jug, diumenge passat, un partit arnistós contra
els voltregarians. Sense mica d’esforç els locais
aconseguiren imposar-se d’una manera total i ab
soluta. La victória, per tant, respongué a la supe
rioritat esmentada i sense que aixó vulgui dir que
l’equip visitant fos una «pepa» de deu.
En aquest encontre l’equip local s’arreglara
així: Boixaderes, Riera, Gudiol, Juvanteny, Pla,
Bassols, Riera, Bernades, Rossell, Fern&ndez i
Sola.
L’itrbitre senyor Fabregó xiulit el començament
del partit a les tres. Ais set minuts d’iniciat, Ros
seil i Bernades es ilueixen amb una magnífica ju
gada que acaba amb gol marcat pel darrer. Onze
minuts després, Rossell marca el segon i al cap
de poca estona és el mateix jugador qui torna a
marcar. El quart gol l’execut
Bernades, i amb
un resultat de 4 a O s’arriba al final.
A la segona part foren marcats dos gols més.
L’un els visitant i l’altre per rnitjt de Rossell. En
aquest partit debutaren els germans Riera el joc
deis quals causa molt bona impressió en.tre la no
massa crescuda concurréncia que assistf al camp
de joc oil feia una temperatura
molt posada en
ordre per probar els graus d’afició.
Després deis encontres del diumenge passat de
Banyoles-Manileu
i el Figueres-Olot el potent on
ze figuerellc ha estat declarat campió del grup en
el que participava l’equip local. La classificació,
després d’aquest torneig, ha quedat constituMa
d’aquesta manera:

Carnpionatde Catalunya 1935-36
SEGONA CATEGORIAORDINARIA
(Grup mitxe Barcelóna-Girona)
J.

Figueres
Manlleu
C. E.Ripoil
Olot

Bano1es

8
8
8
8
8

G.

6
5
4
3
1

E.

P.

F.

1.12410
1 2 25
0 4 21
0
5 15
0
7 13

Amb gran contentament
de tota la població,
dimarts d’ aquesta setmana fou esborrat el rétol
Unión Industrial Algodonera, S. A.» pintat a les
parets de la fabrica del Pla, les quals exhibeixen
ara i fins sembla amb un cert orguil, una nova
inscripció que diu textualment: «LA PREPARA
ClON TEXTIL, S. A.» El canvi de raó social ha
produYt una sensació de benestar i de joia com
poques vegades ha experimentat la vida social
ripollesa. 1 és que La Cotonera amb tots els seus
tripijocs en.s havia sotmés en un estat de malestar
i de desconfiança que esborronava. Tothom anyo
raya sortir d’aquesta zona de pessimisme i confu
sió. Degudament informats podem assegurar que
la nova raó social, que compta amb una important
fabrica de seda a Badalona, gaudeix d’un prestigi
i d’una solvéncia moral i material envejabies.
La Direcció de la nova entitat industrial que
fara rutllar les fabriques del P1 i de 1’Arquet, ha
ratificat el nomenament de Director al senyor Jo
sep Batista, la qual cosa constitueix un remarca
ble encert, ateses les condicions personals i de
trebail del fins suara rnateix director de la indús
tria téxtil que més ha fet patir la nostra Vila. Po
dem afirmar que les dues fabriques de referéncia
seran engegades bentost arribi foca, matéria pri
ma que no pot tardar a venir, per tal com «Prepa
ración Textil, S. A.» desitja, com el qui més, po
sar totseguit en moviment la maquin&ria adquiri
da. Per tant i molt aviat, seran inés de dos cents
cinquanta els treballadors que podran allunyar de
prop seu el monstre de la miséria.
En ordre a les dues restants
fabriques de
l’Unió, sembla, que les negociacions van per molt
bon éamí i no tindria res d’ estrany que en un fu
tur, que ovirem próxim, s’ engeguessin també a
compte d’altres entitats industrials les quals han
estat recentment a Ripoil per a visitar-les.
Així sigui.

C. P.
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PASAPORTE
HUMOIUSTIC...

A LA FAMA

fins al grotesc.

EMOCIONANT....

fins a l’esgarrifanca.

Unadoble creació del colós Edward O. Robinson
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Tots
1 diumenges,

de 9 a 1 mati
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Ben mirat, s tumbé Ripoli qui deu alegrar-se’n
PUBLICACIO EXTRAORDINARIA. Amb
motiu de les Fires i Festes de Sant Narcis, « Vida
Católica», setmanari Portantveu de l’Acció Cató
lica del Bisbat de Girona, ha publicat un número
extraordinari
notabilíssim
amb el qual, els ger—
mans Joan i Eudald Puig, titulars de 1’ Impremta
Santa Maria de Ripoil on ha estat editat, han tin—
gut una nova i bella avinentesa de presumir, amb
esclats de plenitud, el seu innegable talent artís—
tic, lliurat de pie al complexe i difícil art d’impri—
inir. Talent i voiuntat reconeguts a hores d’ara
per les firmes inés solvents i prestigioses de la
nostra tera les quals han parlat de les produc
cions deis germans Puig amb elogis molt fervoro
sos i ami) mots francaments encomistics.
Val a
dii que hom resta rneravellosament impressionat
davant d’aquest darrer esforç 1ipogrfic dut a
terme amb una responsabilitat
artística plena
d’atreviment.
Fullejar les pégines d’aquest ex—
traordinari
de ((Vida Católica», equival a posarse en contacte directe amb eis afanys de supera
ció més ambiciosos i arnb uns anhels de dignitat
professional profundarnent remarcables i, alhora,
els miliors per reixir esplendorosament.
La nota simpiitica de la publicació de referén
cia la dóna la seva mstrívola distribució de co
lors tractats amb un seny i amb una solvéncia
tant deliciosament perceptibles, que hom liota en
la feina, un abocament total de l’nima humana.
1 ehtengui’s bé que la nostra impressió resulta
minsa i apagada davant l’admirabie pulcritud ti
pogrfica
que destilla, per exemple, la quatrico.
mia que representa una estampa d’época de l’in
victe mártir Sant Narcís, fill i Bisbe de 1’lminortal
ciutat de Girona.
El text escollidíssim i en el qual figuren presti
gioses i conegudes firmes de la intellectualitat
actual: Emili Vallés; Joan Portabella;
Ferran
Valls i Taberner; Mn. Josep Soler de More 11;Car
les de Bolós, Pvre.; Joaquim Masdexexar; Josep
M. Peman; Frederic Trigas; Josep M. Carbó;
Caries de Palou;Joaquirn
Ruira; Antonieta Freixa
i Llambert Font.
ALTAVEU felicita efussivament al dirigents de
«Vida Cafólica» pel seu encert en triar la nostra
Impremta de Santa Maria de Ripoll, a la qual do
nem testimoni d’admiració i reconeixença per tal
com llurs bellíssimes i acurades produccions, no
fan altra cosa, ben mirat, que cobrir de remon i
de prestigi a la nostra histórica població.
A més a més, agraim ais germans Puig l’ofrena
d’un exernplar d’ aquesta majestuosa publicació
que guardarem, poden ben creure-ho, en el lloc
ile les preferéncles distinides.
-

UN JOIELL DE PREMSA CATOLICA. Ens
referim a ((Vida Católica» el digníssim Portant
ven de i’Acció Católica del nostre Bisbat i en
especial del seu número extraordinari
que ha
agençat amb motiu de les flres i festes de Sant
Narcís d’enguany.
Pecaríem d’insincers i d’injustos si tractéssim
d’aminorar
la impressió profunda que havem
sentit en examinar detingudament el stisdit exem
piar, i arnb quina delectança havem observat l’a
coblament d’una tan enlaireda dignitat 1iterria
amb una exquisida presentació artística, per cert,
ben difícil de superar.
Cal dir, peró, ben alt, que mai com en aquesta
ocasió, es valoritza d’una manera tan palpable,
i’alta espiritualitat que comporta l’Acció Católica,
i a qui pretengués discutir-la, fer-li donar sola
ment una ullada en aquest hebdomarida,
per a
confondre’l en 1‘error, puix és la prova més convin
cent de l’excelsitud de l’apostolat que practica.
Vagi doncs, la nostra méspregona felicitació a
a la Redacció de «Vida Católica» per haver-nos
fet assaborir les primícíes dl majestuós extraor
dinari i a la Direcció la qual ens revela la quinta
esséncia del gust en tals coinensos, u restem l’ho
menatge de sincera admiiació a qué s’ és fet
acreedora. Ara afegiu-hi els mxims qualificatius
en pon derar-ne la co1laboració (vertad era «élite»
de sign atures) i el text i així tindreu una noció
aproximada
a alló que en realitat és Pesinentat
extraord man.
Acció Católica del nostre bisbat pot certament
enorgullida d’haver donat eii tau breu temps, un
fruit tan magnífic i excellidor corn ((Vida Católi
ca» i tan sois voldriern —en el nostre afany de
veure resplendir la virtualitat de la bona prem
sa— que i’altíssima esperitualitat
que patentitza
el dit portantveu, s’encomani benauradament
i
en forma tan decidida, que arribi a polvoritzar
aquesta mena de morbositat tan nociva que apa
ieix sovintment plasmada en publicacions llus
trades que pretenen gaudird’una
certa reputació
moral. Que hom tingui la bella pensada d’exami
nar l’extraordinari
que comentem, i tenim la con
vicció que enel fons de tota consciéncia cultá
—baidament sigui incrédula— hi fiará el criteri
de considerar-lo
molt digne d’imitació en tots
quants aspectes exigeix la inés depurada i objec..
tiva crítica artística iliterária.— Lac’osta Brava.
•

-
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Ellioril
e lesSessions
ALTA
VE11
Lanostra sessió inaugural val a dir que no dei
xá pas massa satisfeta la concurréncia. Sembla que
1’ haver projectat com a complement mis films de
curt

metratge,

no

gaire

arrodonits,

ni massa con

vergents al nostre objectiu, els quals donaren de
passada poca durada a la sessió, motivá que aques
ta resultés una cosa una mica bigarrada.
El costum que l’espectador ripollés té d’admirar
dos films en una sola sessió feu, diguem-ne fracas
sar, el nostre intent de programar de la manera com
h tan els cinemes de la Capital.
No tenim cap inconvenient en fer constar aitals
taludes, per quan, el silenciar-les no faria altra co
sa que manlievar el valor crític que puguin tenir
les cróniques que setmanaiment inserim en aquesta
página.

IDEAL CINEMA
Avui nit i demá tarda i nit
GENTE
PERSEGUIDA
en espanol,

per I-Ians Feher•i Magda Sonja

SIN

PATRIA

per Richard Barthelmess i Marj Astor
Sobre el blm base del programa «Los de 14
aflos» no tenim res a objectar, per tal com respon
gué plenament a tot quan d’elogiós haviem dit. Un
film senzill, si voleu, peró tot el! impregnat d’ una
gran be!!esa.
Amb tot ALTAVEU
va a embrancar-se a la con
tractació de fims de la més alta categoria, amb la
seguretat que a la importáncia sempre hom podrá
trobar-hi la qualitat. Si celebrem aquestes sessions
és solament per a la presentació d’obres delicades.
A la nostra propera vetllada cinematográfica
podreu admirar-hi una obra mestra del cinema ame-

COMTALCINEMÁ

Un espectacle gegantíL.
Meravella de meravellesL

LA DIOSA DEL FUEGO
ELLA.., la que descobrí

el secret

de la immortaljtatl...
Demá al local dels éxits COMTALCINEMA
ricá. Un film extraordinarj del celebre director de
«El Delator» John Ford, tal com anunciárem ja la
setmana passada. Es tracta de quelcom que forço
sament atraurá la vostra atenció: PASAPORTEA
LA FAMA.Una doble creació del formidable ac
tor Edward G. Robinson.
Un film humorístic fins al grotesc i emocionant
fins a 1’esgarrifança. Una admirable barreja d’ hu
mor i misten. Un divertit i emocionadíssim film de
gangsters de recent estrena a Barcelona. Una ve
ritable obra mestra del cinema ianqui.
La setmana vinent serem més extensos. També
donarem el nom del film que projectarem com a
complement, que podeu estar segurs que será cosa
escollida.
GIUP.

Recørde
Pasaporte

u...!
a

la
Emocioncznt! Divertida! Esga rrlfosaf

ACADEMIACATOLICA
Demá a la tarda:
INAUGURACIO DE LA TEMPORADA
a cárrec del Grup «Tallaferro» de la F. J. C.
ELMISTERIOSJIMMYSAMSON
del conegut autor Pau .Armstrong

SERVEI DIARI A BARCELONA AMB CAMIONS D’OLIS PESATS

TRANSPORTS

MASLLORFNS!

RIPÓLL: Correr del Prat, 22. Teléf. 114

BARCELONA: Rec, 16. Teléf. 23969

Preus convencionais en els transporte de gran tonelatge, excepcíonalment ínteressan*s
al» fabricants ¿e filats i teixits, 1 en aquet tenip de fret als revenedors de carbó.

LA MÁXIMA ECONOMIA
fl.UUUBRflflaR...uI.S.u.P.N.e.U..la......I...flURSta..

DINTRE

UN SERVEI RAPIDISSH4!

altczveu

CARNET ELEC
TORAL.
En unes
declaracions
que
féu, fa OCS dies, el
Conseiler

* Hem estat es
coltats i atesos.

j,t.1

-

de Gover—

-w
nació i que pub1ic
la premsa, manifest que no lii hauria nova
roga per a sollicitar el carnet d’identidat electoral
i que aquest seria absoiutament
obliga tori. Com
és sabut el termini per a sollicitar
aquest docu—
ment finirá el darrer dia d’aquest mes.
Cal que tots els electors jue vulguin s’afanyin
a sollicitar
el carnet, per tal d’ evitar aglome
racions tardanes. En ordre als tres retrais que es
necessiten, hom recomana de beli nou per la ra
pidesa i curosa execució, dintre un marc d’eco
nomia, el molt acreditat i popular establiment

FOTOGkAFIA
IDEAL.
Plaça Nova,
el qual atendrá, fins a darrera hora, la seva nom—
brosa clientela i públic en general.

==D’interés peis negociants de vi. De l’Alcal
-

de senyor Caballeria hem rebut la comunicació
que reproduim seguid ament:
((Aquesta Alcaldia recorda a tots els qui es de
diquen al comerç o venda de vms l’obligació que
tenen de presentar per triplicat durant 1’ última
desena del mes actual, la declaració de les exis
téncies que posseiell el din 20, a la Secretaria de
l’Ajuntainent on els seran facilitats els impressos
addients.
En la declaració cal distingir els vms, en secs i
dolços, incloint entre els primers cis vinagres i
toEs aquells vms que tinguin una riquesa de licor
inferior a dos graus Baumé. Entre els dolç han
ran d’ incloure-s’ iii les misteles, concentrats,
mosts apagats, sofrats, vermuts que no portin la
denominació
de secs i, en general, quanis vms
continguin
una riquesa de licor superior a dos
graus Baumé. No han d’ incloure-hi els alcohols,
aiguardents, anissats, licors, etc.
No podrá circular cap partida de vi ni deis de
més productes derivats del ram que préviarnent
no hagi estat declarada i als infractors d’ aquesta
obligació els será format l’expedient oportú, apli
cant-los les multes corresponents, que oscilen en
tre ellO i el 50 per 100 del valor de la mercaderia.

ha

L’atur obrer a Catalunya. Segons dades fa
-

cilitades pel departament de Treball, l’estat ac
tual de l’atur obrer a Catalunya, corresponent al
mes de setembre, és com segueix: treballadors en
atur total, 29.744; en atur parcial, 23.915. Total
53.659 treballadors parats.

produh

efecte.

el

sen

En la sessió

de dilluns el Conseller senyor Jaurne Pla derna
ná a la Presidéncia

que fossin netejades les pa
rets de l’Església de Sant Eudald la qual cosa
s’ha complert a satisfacció de tothom. ALTAVEEJ
felicjta a l’esrnentat Conseller i també a l’Alcalde
per la rapidesa en dictar les ordres oportunes.

Assegureu—-v-os...!
Jaume

Sempre les millors condicions

Soler i Bertran

*

Carretera
Teléf.88

de Pibes,
RIPOLL
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Montserrat Casanova. Retallem de «La Veu
de Catalunya»: L’exposició que dissabte, Mont
serrat Casanova inaugurá a Syra, i que romandrá
oberta fins el dia 30, está constituida per les últi
mes produccions d’aquesta jove pintora, la qual
molt hábilment, va perfilant la seva personalitat,
de temps ja insinuada.
.

* Erecció d’un monument. S’han reunil les
entitats culturals de Sant Joan de les Abadesses,
per iniciativa del «Foment de Lectura», per tal de
tractar de l’erecció d’un monument que perpetui
la memória de l’excels poeta nacional Joan Mara
gal! per la seva poesia «La Vaca Cega)), escrita en
la font cneguda per «Cubilá», d’aquella pobla
ció. En la reunió recaigué l’acord de redactar un
manifest a fi d’interessar entre els veins l’ajut a
tan bella iniciativa.
-

* La festa de Santa Cecilia. Ahir divendres
a les den del mafí la Capella de Santa Maria amb
la collaboració d’un nacE de socis de l’Académia
Católica enamorats de l’Arl per excelléncia
ho
noraren a l’Excelsa patrona Santa Cecilia, amb
un solemne ofici al Monestir que finalitzó amb el
cant de l’Antifona Cantatibus Organis. Altrament
demá diumenge a dos quarts d’onze i a l’altar de
Sant Jodi, 1’Orfeó de Ripoli fará dir una missa a
honor de l’expressada Santa, i a la qual hom con
vida als inclinats al bell cantar.
-

* El joc deis animais. Dissabte a la tarda el
nostre bon amic i regidor dc l’Ajuntament senyor
Pere Coma rebé una animal cossa d’una mala
amb la qual batia les mongetes. Afortunadament
les conseqüéncies han estat insignificants per tal
com amb un petit senyal a la cara s’ha resolt el
mal joc del animais. Ens alegrem d’aixó darrer,
-

*

-

L’ editorial
de la
setmana
passada
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A 100 ni. de la Rambla,
en el centre de la ciutat

AQUEST NUMftO HA PASSATPER LACENSURÁ
* Escaes. A la Secció d’Escacs de i’Académia
* ¡ nosaltres, tan tranqulis. Els diaris han pu
Católica esE oberta la inscripció pel próxim
blicat una relació de pobles de Catalunya, facili
Campionat
soçiai 1935 36, el qual començar
a
tada pel diputat senyor Badia Malagrida, on es
jugar-se dirnarts vinent, a les nou de la vetila.
consignen les importants
quantitats que perce
La inscripció de refe
______________________
réncia, pot efectuar-se de
9 a 10 de la vetila, fins el
Oficina recaptadora de Cdu1es
dilluns inciussiu; ço que
BANCA SUÑER
posem a coneixernent de
Ripoli
tots cis inclinats a tan
En ordre al cobrament de cédules personais,
noble córn bel! esport.
-

-

-

*
Rectificacions del
Çens Electoral. Des de
-

aquesta Oficina no té altra disposició oficial que la que de
termina el dia 30 com a plaç máxim pel període voluntari de
recaptació. Per tant i passada aquesta data, seran cobrades
amb els apremis i pengoraments que la ile! té fixats, ço que
hom posa a coneixement del públic en general.
Ripoil, 22 de novembre de 1935

dilluns, dia 25 del que
soni, fins el 20 dé! pró
xirn mes de desembre, i
de sol a sol, estaran ex
posades al públic les llis•
tes deis individus que
deuen ésser inclosos en el Cens electoral, per tal
que puguin fer-se les reclamacions oporlunes, que
deuran precisar-se a la Scria. de 1’ Ajuj’itament.

bran per aplicar a diferents serveis de carácter
més o menys púb lies, que seran satisfetes del ca
p1101 que té L’Estat per a rerneiar l’atur forçós.
Impromia

de LlounçBen.t.

-

Moa.iew.

io. Rip.ll

COMPREUMOTORSTRIFASICS

“G E A L”,

MÁXIMA
GARANTIA
= PRODUCTE
NACIONAL.
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