
P  rocedir inconcebible d'un empleat municipal
Ens expliquen al setmanari que el seu director, un tal Josep Moreno arribava a Ripoll procedent
de Sant Joan amb el tren de un quart de quatre del matí (no sabem si és que hi havia trens a
tothora o simplement es tractava d’un retard com els d’ara), el cas és que en Josep Moreno
s’havia deixat la clau de casa i va anar a buscar el sereno, un tal Pere Barris; aquest potser
dormia  plàcidament  perquè  va  tardar  «tres  quarts  llarcs»  a  aparèixer.  Mentrestant  el  tal
Moreno va encarregar a un parell de ciutadans que l’ajudessin a picar de mans en diversos
llocs, concretament davant de Colón, de Can Marianet i de Can Maideu; si fos avui dia segur
que els veïns s’haurien queixat de tant d’escàndol i potser els haurien denunciat a tots plegats
per interrompre el descans dels soferts veïns de Ripoll. En tot cas quan va aparèixer el sereno
ho va fer de molt males maneres, «refunfunyant» i pronunciant unes lletges paraules, diguem-
ho clar: «embrutant-se amb la mare que posà al món en Moreno». En l’article es demanen
explicacions al  Batlle i  fins i  tot se li  suggereix que falta a la vila una Lliga del Bon Mot.
Nosaltres només diem que avui dia si et deixes les claus ja pots anar picant de mans i fins i tot
de peus, que de serenos fa molt que no en veiem!
Per cert, gràcies a una informació que llegim a la mateixa plana sabem del desengany de la
rifa de Nadal, de la desil·lusió de moltíssimes persones que somniaven treure la grossa i que
s’hi havien gastat «cantitats respectables». Constatem doncs que hi ha coses que no canvien
ni després de cent anys!

Setmanari autonomista Ripoll, 23 de desembre de 1916
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RIPOLL 

Deluncións.-Confortada amb els Sants Sagra
ments ha baixat al sepulcre, a la flor de la juventut, 
24 anys, la distingida dama N' Antonia Girbau i Ca
sals, esposa de nostre particular amic, el conegut in· 
dustrial d' aquesta vila En juli Casals i Vinyals. · 

Rebi el seu desconSolat espós i pare don lgnasi, 
aixLcom la demés familia nostre més sentit condal. 
A. C. S. 

Ha deixat aquest món per a anar-sen a la mansió 
. deis justos, la virtuosa ripollesa Na Dolors Espón i 
Punset germana de Mossén Lluis a qui aixis com a la 
demés famllia acompanyem en el sentiment. A. C. S. 

Aquest matf ha mort a Sant Martí {Barcelona) ont 
feia temps residía, el renombrat metge compatrici 
nostre, don Mane\ Serrat i Puigbó, quien la actuali
tat desempenyava amb general benaplacit el c1\rrec-de 
regidor de la Ciutat Comtal, pel districte nové, aont 
el tenien com un verdader prote"ctor de les classes me
nesteroses. 

De caracter afable i bondadós, havia sapigut cap
tar-se el malaguanyat Serr'at, 1' apreci de tots els que 
1' havíen tractat. 

Acompanyem a la seva desolada familia en el dolor 
que 1' embarga perla irreparable perdua que acaba de 
experimentar. A. C. S. 
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De venda a la Tlpograffa Rlpollesa. 

Desengany.-La rifa. de Nad~l, ha portat la desil· 
lusió a·moltíssimts persones, que somniaven treurer 
novament lagrossa. Ripoll, en aquest sorteix hi 1ra 
jugat un grapat de mils durus, dones eren ben contats 
aquells que no hi jugaven res i en canvi eren mo!ts els 
que s' hi gastaren cantitats respectables. Sabem de 
alguns que tenien trenta i pico d' apuntacions i en co
neixem un que jugaba amb noranta nou números di
ferents. 

¡Quin afany_ de ser rics! 

Paper Hieiénic de venda a la Tipogralía 

.Beneficencia.-La Beneficencia Local, amb motiu 
de les festes de Nadal, repartirá una pesseta a tots els 
pobres de la vila perque pugan fruir de les mateixes. 
Ademés és donará també a cada pobre, un ral, dona
tiu d' una.persoria caritativa. 

Beneficencla.-Les juntes de Be1eficencia i 'Pro· 
tecció a 1' Infancia han socorregut del 14 al 21 del 
corrent a 52 iamilies menesteroses amb 52 Bonos de 

. Pa, 53 de Comestibles, de 11 Carn, de S Gallina, 11 
de Llet, i S de Carbú, que importen en conjunt 132'45 
pessetes. Pobres a 1' Hospital, 2. 

Procedir inconcebible.~Perque 'ls nostres llegi-· 
dors s' enterirí bé, de com les gasta el Sereno fere 
Barris, volem explicar un fet que succeí en la nit del 
dilluns al dimars passat, a nostre director En Josep 
Moreno. 

En el tren que procedent de Sant joan de les Aba
desses arriba aqui a un quart de quatre del matl, vin
gué el Sr. Moreno; aquest com que nc porta va la rlau 
de 1' escaleta, aná en busca del Sereno Barris, el que 

· trobá al cap d' uns tres quarts llares de picar de 
mans, i recorrer el barri (de lo que 'n son testimonis, 
dos ciutadans que per enrarrec seu piraren de mans en 
diversos llocs, davant de Colón, de Can Marianet i de 
Can Maideu) En Bartif? encarant·se amb en Moreno, 
li digué aquestes paraules: Un altre dia portat la 
clau perque no vull ser més moro teu, avui t' obro 
perque 'm dona la gana, a lo que no pagué menys 
que respondre el nostre director: esta bé i si nu vo
lea obrir no obriu. Allavors tot refunfunyant, e! sé
-reno obrlla porta i pronunciá unes lletjes paraules em
bruümt-se ambla mare que posa al mon, al nostre bon 
amic i a 1' altre .. 

Aquest altre si que no sabem a qui es refería ¿pot
ser volia dir en Saladeures? 

¿1 encar dirán que no fa falta en nostra vila una Lli
ga del Bon Mot? 

¿Es aixl senyor Batl!e com deu Ctmplir sa missió 1' 
emp!eiat del Municipi Pere Barris? 

V aja perlo bé que s' ha portat, si ens passa les bo
nes festes, !i i"ecompensarem la seva valentía ... amb 
un tira·gomes i aixis es podr11 entre\enir! ... ! 

Eclesiástiques.~Es troven de rtgrés- en nostra vi
la, els nostres bons ami"cs ripolles-:>s, Mossén Pere 
Portell, Mossén joan Palau i el estudiant de capellá 
~arti O:ldony que venen ha passar les Testes de Na
dal al costat de ·ses families bo i alegrant-se pel séu 

- nou ordenament deis dos subdiaconats respectivament. 
També sabem que ha sigut ordenat de subdiaca 

a la ciutat de Almerfa, nostre bon anic Mossén josep 
Maideu mestre de música de la escoJa cantorum de 
aquell Seminari. 

Dintre breus dies cantarán sa Primera Missa Mo
ssén jau me Suñer, i Mossén N. Dachs, 

Nostra més sincera enhorabona en especial a Mos
sén Pere Porte!! i Mossén josep Ma!deu, germans res
pectivament de no;;tre~ amics joan i Daniel. 
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