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segons tarifa establerta i a preu convencional.

foral de Catalunya
N o sòís 1' Ajuntament de Barcelona i, en aquets moments, la
majoria dels Ajuntaments de Catalunya, són els que han protestat
de r atentat fet al nostre Dret pel
Tribunal Suprem, sino que ès la
Mancomunitat de Catalunya la
que 's fa seva la petició de que
sigui degudament reparat l'agravi
que s' ha inferit a la nostra terra
i que siguin sostrets els territoris
catalans a la jurisdicció del Suprem. Són les Diputacions de
Lleyda, Tarragona i Girona les
que, amb la de Barcelona, en
protesten irades. Són tots els Diputats catalans, des dels de la
"Unión Monárquica" als d'esquerra els que surten-, amb els nostres, en defença del Dret de la
nostra terra. Són la gent del camp
i la gent de ciutat, els que clamen
pel respecte al nostre Dret legalment instituit.
Els representants de totes les

regions forals: Catalunya, Aragó,
Mallorca, Galicia, Navarra, G u i 4
púzcoa i Bizcaia, són els que sols-'
criuen una proposició demanant
"que en tots els terrilaris on subsisteix el dret foral e l cofiseivirs
amb iota integritat sense que sufreixi alteracions el seu regisme
escrit o consuetudinari, i que mentrestant es procedeixi a la ràpida
aprovació dels Apèndixs del Dret
foral, s' adoptin aqiJelles mides
indispensables per a evitar q u e
per mitjà de la jurisprudència se
alteri el regisme jurídic foral, que
sòls per la Constitució, les Coris
i el Rei pod ésser modificat".
Amb aquestes armes í b H g a t g e s
es disposa Catalunya i es disposen
les regions de regisme jurídic especial a surtir al pas dels atentadors dels sacratíssims drets ont
han florit les colectivitats i s' han
format les famílies.
R.
*^

*^

lleteries, en la quantitat de 6 kilos
i barrejats amb ordi i moresc.
Es convenient que al final del
La presideix l'Alcalde, assistint-bi els
engreix es dongui al porc aglans
dos ¡Tinents, Síndic i senyors Planas
o moresc, puig aquestos grans , Puig, Roca, Serra i Planas Robert.
donen a les c a r n s sabor i aspecte
S'aprovà l'acta de la anterior, després
immillorables, lo que facilita la de fer-hi constar unes omissions referent a lo que digué En Planas Robert
seva expendicíó en el mercat.
sobre la Comissió d'ei.llumenat i altres
Es de gran utilitat pesar el porc punts de l'acta.
cada dèu dies per a sapiguer el
Es llegeix una proposició de l'Alcalde
aument de pes qne adquireix. ^
d'acord amb la Junta Municipnl de BeUn porc de bona rassa, de gran neficencia, interessant ia formació de
expedient per a enagenar lés quatre
potència digestiva i alimentat amb ques urbanes que l'Hospital té en aquesmàxima intensitat, pod guanyar ta vila, les unes pel seu estat ruinós,
quina reparació costaria molt i nò ressiscents grams de pes diaris.
i.a duració de 1' engreix es cal- ponen 8 la venda, i les altres, per tenirhi part, ademes del Hospital, diferentes
cula, terme mitg, de tres mesos; persones; demanant al Governador pe el rendiment, d' un vuytanta per mis p e r q u è hi accedeixi, pels motius
cent de pes nèt, sense comptar les exposats, i vingui l'exempció de subasta, i quan arrivi la venda, que's tingui
despulles; i el capital que s' hi preferencia per a els actuals arrendaemplea, un dotze per cent.
taris.
En Julià la detalla més minuciosaN o obstant, la explotació de
ment
i afegeix que are s'ha cregut c o n aquest bestia sòls convé feria quan
venient fer-ho d'aquesta manera, j.a que
se disposi d'aliments a baix preu. molts expedients que s'han fet han resultat costosos i sens cap resultat.
JOAQUIJVI F O L C ,

Sessions de l'Ajuiitanient
O R D I N A R I A D E L

L* e n g r e i x d e l s p o r c s
El porc ès un animal essencialment comestible i suministra una
gran part de 1' alimentació a les
poblacions' rurals, i per lo tant
convindria explotar-lo d'una manera més racional 'de còm se fa
en aquesta comarca.
Es r animal de desarrollo més
ràpit, entre els domèstics, i el que
transforma més aviat els productes
de ses funcions econòmiques carn
i greix, les matèries primes de la
seva alimentació.
Els zootecnistes han subdividit
r engreix dels porcs en tres períodes, de variable duració, atenint-^e a la precocitat dels animals,

a la naturalesa dels aliments i a la
composició de les raccions.
En el primer période deuran
donarse aliments de poca concentració, fins que comenci a disminuir la gana; en el segon, la quantitat d' aliment serà igual que en
el primer, però de més potència
nutritiva; i ei tercer, caracteritzat
per engreixarse 1' animal i perquè
ja perd la gana, els aliments seran
de més forta concentració que 'Is
anteriors.
Per ésser el porc un animal
,polífac, utilitza tota closse d' aliments, tant els d'origen animal
com de vegetal; poguent-li donar
tubèrculs cuyts. els residuus deia
fabricació de la cervesa,..el de les
destileríes, el de les fecularies i
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Veterinari.

Centre Excursionista SITGES
Aquesta entitat ens comunica
que té en projecte les excursions

D'inòústria pecuària

3ò7

que a continuació es detallen:
Dia 2 6 de Abril : Á la Cova
dels C o n g r e s , L a Trinitat, Vallcarca i La Falconera.
Dies I i 2 d e Maig: A la Costa
B r a v a de Catalunya ; Blanes ,
S a n t a Cristina, Lloret i T o s s a .

En Duran està d'acord,amb la proposta.
En Planas Robert s'extranya d'aquesta proposta, quan en 1917 ja es feu,
essent l'expedient a Madrid, j amb el
que are's proposa no hi figura l a finca
de Montmeló, i estant calcada amb la
que's feu quan se vengué l'Hospital vell,
que estigué llest en cinc mesosT que
tan criticat fou pels senyors que are formen la majoria. Ademé.>í, entén que en
l'estat de l'expedient a Madrid, si s'hagués traduit el document
Hatí, Com
demanaren d'allà dalt, prompte vindria
auLbritzat el primitiu expedient que fa
dos anys que va voltant-la.

Dia 2 3 : A Jafra, L a P l a n a
Novella, Avenç de la Feria, Olesa
d e Bonesvalls, Olivella i Sant
Pere de R i b a s .

En Julià manifesta que costa molt de
resoldrer a q u e l r expedient a Madrid, i
(0
puja molt degastp; que si a l a finca de
Montmeló no s'hi ha posat, cinprò estaran a la espectativft de l'éxit de la pro- - 3
posició que IS'ha llegit, avui, essent de O
•O
aquesta manera més ràpiíla, per quan
no ha d'anar a Madrid l'expedient.
(0
En Julià, Mitjans i Planas Robert sos- X
1
tenen, els primers, que no ha d'anar á CD
C
Madrid l'expedient'de venda del Hospital, i l'tiltim, que sí, acabant per extranyar-se de que l'expedient de 1917 no CQ
o
s' h a g u é s començat d' aquesta forma, i •o
ademes que se li afegeixi Montmeló.

Dia 3 0 : A la Font del F e r r o ,
S a n t u a r i de B r u g u é s i Castell de
Aramprunyà.

Eo Julià contesta que l'Ajuntament té
la plena llivertat d'opinar si.ha de ferse
d' u n a manera o d' una altra, i respecte
a l ' a g r e g a c i ó de la finca de Montmeló

Dia 9 de Maig : A G a r r a f ,
Caves del Sr. Comte de Güell i
Campdessens.
Dia 1 6 : A T a r r a s s a i S a n t
Llorenç de M u n t .
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entéa que retardant-ho milloraria dita
propietat, en benefici de 1' Hospital.
Aprovada per fi aquesta proposta n'ès
llegida una altra de la pròpia P r e s i d è n cia per que 's concedeixin facultats a la
C. de F. per a efectuar tot lo referent a
les cliivegueres de les Carreteres Nova i
Yeiïa, construint-les per administració
i assessorada per 1' arquitecte m u n i cipal.
El seu firmant l'apòia posant de m a nifest, a una pregunta d'En Planas Ro
bert, els inconvenients per a anar a la
subasta, degut ai constant aument de
materials.
En Duran diu que's fa solidari de tot,
i que tots els dictàmens que fassi la Comissió referents a l'assumpte, els estn,
diarán degudament i els portarán a la
sanció consistorial.*
Es aprovada la proposició amb l'aditament d'En Duran, en el !qual En Planas hi es'à conforme, puig en els afers
rnunicipals sempre hi té d'haver la més
pura diafanitat.
Es concedeix permís a don Conrad
Subira per a aixecar un edifici a la casa
u ú m e i o 26 del carrer de Port-Alegre, i
a don Agustí Mestres Cros per a fer-ne
un altre al carrer de Joan Tarrida.
S'aproven els comptes del Cementiri,
del quart trimestre econòmic, que queden sobre la taula.

Queda enterat el Consistori de qu* la
recaudació per Consums durant el mes
de Març puja a 4.187'56 pessetes.
A proposta de 1-' interessat, se acorda
donar de baixa com a veí a D. GulUerm
Alguer Herrera.
Es concedeix permís a D. Tomàs Matas Llopis per a construir un «garage»
a la cantüïiada dels carrers de Espalter
i Sant Josep.
En Martín s' ocupa de la qüestió del
joc, que és escandalós en gran manera.
Adverteix que si fos una societat rica
ont se j u g u é s i rics els que j u g u e s s i n ,
res ne diria; però no ès pas aixís, sino
ben al contrari. Diu que hi hà establiments ont el joc comença a les nou del
vespre i no acaba fins a les sis del matí.
Diu que espera l'apoy de t'Alcalde i dels
regidors per a acabarho, i en cas c o n trari ho denunciaran a la minoria sociacialista del Congrès per a que aquells
Diputats se u' ocupin.
L' Alcalde manifesta que avans de fer
res i per a buscarhi una solució cridarà
auna r<!unió privada a tots els regidors.
En Duran ratifica lo dit per En Martín defensant a l'Alcalde, dient qu'ell
no vol que j u g u i n , pero que'ls cafeters
burleu la bona fe d'ell. (Santa igno-scéncia!) Confessa que si es j u g a v a a la
«Casa del Pueblo», are no's j u g a , i e x plica el que ell entén per diferència de
vila a ciutat, que j u g a n t els obrers q u e .
deu arruináis, i que ells volen per a Sitg e s cultura, expansió, esbarjo i tranqnilitat. (Pero, home, ¿i els bons aliments?
Còm se coneix que van massa cars!)

Es llegeix uiva comunicació del d o vernador Civil de la provincia, sobre elrecurs interposat per En Planas Robert
contra la llista de compromissaris, en
El mateix Duran diu que acostumantque d'»cord amb els articles 25 1 26 de
la Llei Electoral de Senadors revoca se en la sessió inaugural de ^l'Ajuntal'acord de l'Ajuntament en que s'apro- ment fer unes declaracions, no haventles fetes ell aquell dia, ho farà avui, i
varen dites llistes.
Eu Julià diu que considera aquest manifesta qu'ell se ratifica en el manifallo extraordinàriament ilegal, propo- fest electoral que presentà al partit, que
sant l'apelf ció del mateix al Contenciós- no son de la part guvernamental, siuo
que no volen
Administratin, ja que la Comissió pro- de Sitges i ireialladors,
vincial vol ésser més papista que'l Papa. que 'Is catalanistes els considerin retrògades, ja que si ells a voltes van junts,
En Planas Robert demana que consti
ès perquè entf-nen que ho fan be, ja que
la paraula «ilegal» dita per l'Alcalde, i
Sitges
millora. Enten~que s'ha d'anar al
s'oposa al acord que's prêté.
descobriment
de la riquesa oculta i reEn Julià amplia la paraula «ilegal»
caudar
més
diners
per a aumentar els
en el sentit de que ho ès no sols per la
sous
dels
empleiats
i dels serenos, [en
Llei, sino per haver-se tramitat fóra de
quina cosa hi han de tenir interès tots
temps."
En Planas Robert diu que an ell no els regidors, dient que si'l que's recauda
se li comunicà l'acord que recaigué, pels serenos no n'hi ha prou- per a sos com era un deber de l'Alcalde, empro tenir-los a tots, se 'n" suprimeixi a l g ú n .
En Plauas Robert manifesta que ells
que'l d'are li tindrà de comunicar perno
s' han oposat ni han fet cap obra de
què aixís ho manen en l'ofici.
obstrucció, pero sí s'extranya que la miEn Duran diu que com que's tracta
noria socialista votés coses completad'una qüestió política, i la Ilisia ès voment ilegals, com els fets ho han demostada pels regidors socialistes del bieni
trat, ja que entenen que hi han altres
anterior, ells la votaran.
medis legals per a conseguir aumentar
En Planas Robert protesta de lo dit
els ingrossos; empro, com no té la miper En Duran, ja que no's tracta d'iina
noria socialista la responsabilitat del
qüestió político, sino d'una qüestió de
mando, no ès ella el qui l'ha de buscar,
Dret, ja que l'Alcalde ha confeccionat
i que les declaracions d'En Duran no
una llista d'una œsnera com en cap als'han de tenir en consideració, per quan
tre població s'ha o ü , i que si s'hagués
obren com una perfecta majoria guverposat a un represientant de cada raó so-'
namental i ha votat coses lligades amb
cial, per més que no ès tampoc-^ legal,
aquella majoria i que fins anaven conell n o hauria dit res, ja que en altres
tra el credo del partit, demostrant-ho
anys s'havia consentit, pero qu'es inadamb proves are mateix, votant una cosa
missible còm s'és fet.
completament ilegal i sens estudiar-la
En Martin diu qu'ells votaran la proni enterar-se de part de qui estava la
posta fperque ho feren els sens c o m raó.
panys, pero si are s'hagués de fer no ho
. En Dnràn contesta qu'ells ho han llefarien, perquè entenen, segons el seu
credo polític, qne'l Senat ès una insti- git a la pretnpsa local (¿quina, Joanet,
tució reaccionària, ja que no s'elegeix la reaccionaria? Aixó uo fa per tú) de la
oposició de la minoria a tot el que eren
pel vot popular.
A lo que En Planas Robert li objecta ingressos, i en camvi volien que s'aumentessin els gastos.
que'ell tampoc n' ès de partidari de la
Li replica En Plana? que ells s'han
subsistència del S^nat tal com are està
constituït; però com signi que hem de oposat a tots els ingressos ilegals, com
atendreos a una lley respecte a la seva els fets ho han demostrat, entenent que
n'hi han d'altres de legals per a recabarconstitució, per ella forçosament tenim
los i que la minoria socialista votà conde regirnos.
tra
l'aument de sous d^els empleiats, cosa
Se aprova lo determinat per l'Alcalde,
inexplicable, puig s'haurien pogut troamb el vot d ' E n Planas en contra.

bar recursos perfectament legals per a
atendre a les justes necessitats dels servidors del Municipi.
En Mitjans manifesta que ha de fer
unes aclaracions generals: que la minoria nacionalista ha vingut fent feina de
oposició d no de fiscalització, citant tl
cas del arbitri «beneficios del veraneo»,
qu'ells el cregueren moU legal, i Eo Planas s'hi oposà amb els seus; que han fet
més oposició sistemàtica apolats pel ca,
ciquisme que impera a la Diputació, que
si no's porta el sagell de la Lliga no se
atén; que a Madrid, degut an aquast caciquisme, s'aprovà el recurs contra el
«veraneo». Diu q n ' è s molt cómodo demanar auments de sous, pero com que
no tenen cap responsabilitat legal, per
aixó ho diu; retreu que les minories anteriors no han volgut cooperar an la
confecció dels Présupostos, exposant el
seu critieri; que éll quan era'minoria exposava l e s coses devant el públic i que
la minoria nacionalista no 'I vol exposar, i que això no ès noble; ni patriòtic,
ni sitgetà, essent censurable aques^t procedir i molt cómodo el dir les coses.
En Planas Robert, devant d'aquesta
catilinària plena d'embuts i capellans i
dita amb el cap cot, perquè I'altre se
l' escoltava amb grat somriure, diu que
nega autoritat al senyor Mitjans per a
donar-li lliçons de noblesa, i li recorda
que quan era regidor de minoria l ' o p o sició que feia a coses completament legals, i com de lo altre ja" ho ha dit a n teriorment, nó té que dir'res més.
En Duran diu que aixó, en lloc de
armonia, serà una contradicció, i un antagonisme, demanant que no 's retreguin coses passades, i que ' l s \ o c i a l i s t e s
s' uniran amb tots sempre que 's tracti
de defensar als desheretats.
En Planas li diu que si seguissin per
aquest camí ès ben segur que 'ns trobaríem més aviat amb En Duran que amb
els ideals d' En Mitjans. •
En Mitjans, enfutismat, contesta amb
molts embuts i textualmeul diu que «els
de la minoria nacionalista tenen la pell
de moltó i els óssos de lleó (¡¡¡ooobll!),
però que saben dorar la pildora (ay, síI)
i després 1' ensorren fin els m à n e g » . Es
dir qüe hi hà maneg...ada, ensorr...ada
i, sobre tot, ens.,.arronada.
L' Alcalde agraeix la cooperació, que
ha trovat eii els «socialistes» i recomana
als nacinnalistes que cambiin e's procediments que han empleat fins are; parla
de l'arbitri «beneficios del veraneyo»,
ePreçurs contra el qual califica d'extemporani, fent pagar la culpa de la seva
resolució favorable, an En Ventosa i
Calvell, que diu que va recomanarlo al
Ministeri i li va portar a despit de la
seva R. 0 . sobre les Hisendes locals.
Diu que tots els que formen aquest
Ajuntament han de tenir els seus ideals
posats en Sitges i donar la sensació de
que fan bona feyna; que no s' han de
fer discursos ni rebatre administracions
anteriors i no estar pendents de si hi hà
aquest o aquell recurs, sino fer feyna
positivament administrativa.
En Planas Robert contesta que c o n sultant el llibre d ' actes es trovaría
desacord entre 1' actuació de la minoria
nacionalista i lo expressat per l'Alcalde,
ja que sempre s' ha ajustat a la defensa
del dret i de la justícia, i protesta de
q u e ' s fassi servir el patriotisme d'arca»
bot per a tapar els desacerts i capritxos
de l'Alcalde, contraris a tot dret i a tota
raó, a 1' anar contra els quals resulta
qne pels «convulsionistes» ès anar contra els interessos de Sitges, quan precisament això ès defensarlos . Ademes,
entén que lo que li ha dit En Mitjans,
del lleó, del moltó i d' un bé negre, ès
a l'Alcalde a qui dèu aplicaí-ho.

Allavores En Mitjans li diu que s'apliqui que ès un «punto filipino».
En Julià manifesta que ell sempre ha
demostrat ésser un grau conciliador i
molt condescendent.
Per fi. En Planas declara que mentres
úns i altres no cambiin de conducta, els
de la minoria nacionalista també persistiran en ia seva. I s'aixeca la sessió.

Noves varies
Procedent de la República de Cuba,
ont ha passat una bona temporada, e n
el trasatlàntic «Claudio López» dijous
va arribar a Barcelona l'apreciada compatrícia Na Manela Amell Llopis, qui ve
molt satisfeta de la seva estada en
aquell fèrtil país. Sia benvinguda.

*
En atenta circolar, nostres amics els
Srs. D. Josep Carbonell Mascaró i don
Antón Martí Escala, ens assebenten qüe
el dia 7 dél corrent i devant del notari
de aquesta vila de Sitges D . J o s e p M.*
Gómez de León es constituireu en societat mercantil colectiva per a dedicarse a
la fabricació de calçat en la s e v a , c a s a
n ú m . 3 del carrer de Tacó.

*
Se anuncia la visita de
choral «La Lira», de Sant
Vallés, composta de uns 50
que s' hostatjaran a 1' «Hotel

la societat
Cugat del
indivídtius
Sitges».

f
Ha mort a Barcelona la respectable
senyora mare de nostre distingit amic
r ex-dipulat provincial per aquest Districte i actual Primer tinent Alcalde de
la capital de Catalunya, D. Enric Mayn é s Gaspar, a qui, com als seus d«més
parents, expressem n o s t D condol.
•
Aquesta tarde ha tingut lloc l ' i n a u guració de l'«Apotecaria Sitgetana», de
là que ès propietari el farmacètic c o m patrici nostre D. Rafel Font Tarralbas.
Se anuncia per al dia 19 del prop vinent mesMe Maig, en la Reial Bassílica
de la Mercè, de la ciutat comtal, la celebració de la boda de nostre estimat amic
i company el compatrici En Salvador
Soler Forment amb la gentil senyoreta
Maria de Casacuberta Porta.

« •
Dijous s' embarcaren en el port de
Barcelona a bordo del trasatlàntic «Infanta Isabel», els apreciats compatricis
D . J o s e p A. Servet i D. Josep Comas,
que 's dirigeixen k La Maya, i D.* Margarida Bertran Batet, de Ríos, i fills,
que retornen a Guantànamo.

*

- •

S ' assegura que visitaran la nostra
vila SS. AA. RR. e!s Infants d'Espanya
rescentment arribats à Catalunya. No 's
confirma oficialment, per are.
(0
Ha mort a Mèxic D. Lluís Viana La
,aplana, pare polític de nostre compatrici
ici
resident en aquella República D. Ahtòn
Mirabent Mirabent, a qui amb t à l m o t i u
transmetem el nostre pèsam.

Sastreria I N G L E S
<X3^ Casa acreditada de Barcelona
pel bon tall i esmerada eonfeccció
Secció especial per a

SENYORES.

Últims models de Pàfís.
Representant a SITGES: F . Vi|à: Bonaire, 6
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