ï
Així com un canti esquerdat es coneix pel só,
així també el seny de i'lióme es coneix per la paraula.
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A m b el pensameiit î el cor posats
en l'esdevenidor de Sitáes, ens adrecem a Topinió pública per tal de sollicítar els seus sufragis en les eleccions Municipals convocades per al
diumenáe vinent, dia 13 d'Abril.
Kls articles de premsa amb ç[uè
obrirem la campanya electoral i les
reunions tingudes per la nostra oréanització b a n elevat tan considerablement les condicions de la lluita
pròxima, que bè cal donar per l i q u i dades les picabaralles de la vella
política local i exiéir dels nostres
contendents que, inspirats en l'interès suprem de la vila, situïn, com
«Reconstrucció Sitgetana», els o b jectius de la batalla en l'boritzó de
les érans idealitats.
Acudim a tu, poble sitgetà, amb
una emoció profunda que n o sabem
dissimular entre els plecs d'aquest
manifest, en el qual considerem
que bi veuràs enélobades les més
justes aspiracions de la vila, per
ésser elles les més i m m i n e n t s en els
seus afers.
Escoles graduades
U n dels afers inajornables és el
de les «Escoles Graduades». Sitées
pot i deu aixecar unes Escoles diénes de la seva anomenada, així com
pot i deu procurar-se u n a Biblioteca Popular, b o n punt l'unitat de
Catalunya torni a é^-udir del seu
maéne oréanisme éerenciador. E l
projecte de reparació econòmica
dels nostres amics a l'Ajuntament
que cessa, «Reconstrucció Sitéetana» el recollirà i el portarà a la
pràctica, si obté la confiança del cos
electoral. A m b el suport que aquell
arbitrament de cabals proporcioni a
la tresoreria, ultra els lleéats que es
disposaran per aquest fi i la subvenció prevista de l'Estat, la nostra
vila tindrà el centre docent que es
mereix, amb u n m i n i m u m de vuit
professors.
Cultura física
La presència en la candidatura de
«Reconstrucció Sitéetana» d'un dels
joves que més ba fet per la cultura
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CA NDIDATU RA
Districte primer

Antoni Vinyals i Mitjans
President del «Club N a t a c i ó Sitges»

Josep Planas i Robert
Fabricant, President del « F o m e n t de Sitges»

Miquel Teixidó i Jacas
Propietari

Anton Clarà i Busquets
Constructor de calçat

Districte segon

Josep Marcet i Banús
Comerciant i delegat d ' « A s s o c i a c i ó Protectora de l ' E n s e n y a n ç a C a t a l a n a »

Samuel Barrachina i Esquiu
.Viatjant de C o m e r ç

Isidor Cartró i Robert
Industrial

Josep Sala i Montané
Industrial

física de l a vila, des de l a presidència del | « C l u b de Natació», ens estalviaria de dir la importància que
concedim a l'esport. A l l ò que, fins
en les érans ciutats, constitueix u n
problema a resoldre, ací, per l a i n tel'liéent col·laboració dels nostres
amics a l'Ajuntament actual amb
els b o m e s que, çom el paladí dels
nedadors, n o cessen de treballar en
profit de la raça, és u n a qüestió resolta. La «Piscina Maria-Teresa»,

que en u n termini n o l l u n y à obrirà
les seves aiéües, necessitarà de la cura constant de éent entesa que n'asseéurin' l'èxit i facilitin l'expansió i
perfeccionament. dels seus serveis i
d'aquells altres que, com el «Camp
d'Esports» i «Jardí per a Infants»
poden completar la missió de la
piscina.
Acció sanitària
«Reconstrucció Sitéetana» anirà
atenent a m b zel l'execució de totes

aquelles obres que la salut pública
aconselli, com encertadament b a n
fet els nostres col'leéues des del
Consistori que acaba, excel·lint en
la inspecció sanitària que culmina
en la instal·lació de la «Cambra friéorífica» als sòtans del Mercat, o n
s ó n depositades les carns i el peix
amb els m é s modern procediments
de salubritat.
E l despatx favorable per part del
Consell d'Estat de l'expedient relatiu a la subvenció de vuitantamil
pessetes que amb tant d'interès b a
tramitat l'Ajuntament d'ara, ens
permetrà d'eséuardar sense massa
anéoixa la portada d'aiéua potable
que, per manca de numerari, s'bavia
anat diferint.
Serveis de beneficència
També ens cal assenyalar l'eficaç
continuïtat que «Reconstrucció Sitéetana» pot oferir en aquest aspecte
asseéurant la permanència dels seus
bomes, en els llocs que exiéeixen
sol·licituds constants.
La n o s t r a f e e n S i t g e s
A desérat dels sacrificis que s a bem esperen als representants que
el poble eleéirà diumenée vinent,
una fe indicible en l'esdevenidor de
Sitées encoratja llur esperit, que és
el nostre. Per això considerem que,
davant el perill que siéuin compromesos els factors de la érandesa de
la vila, cal multiplicar els esforços
de tots per tal d'evitar que s'interposin obstacles al s e u proérés. La Sitées afalaéada pel turisme, la Sitées
aerícola i industrial, v o l desenvolupar-se dintre u n ambient d'ample í
profund amor bumà, de comprensió
respectuosa entre els seus estaments,
d'elevació serena del seu esperit mediterrani, d'intensa i vertadera cultura.
Votar la candidatura de «Reconstrucció Sitéetana» siénifica donar
impuls decissiu als anbels de Sitées.
Voteu-la docs com u n acte d'afirmació de ver sitéetanisme. Voteu-la per
la democràcia! Voteu-la per Sitées!
Voteu-la per Catalunya!

EL COMITE ELECTORAL D E «RECONSTRUCCIÓ

SITGETANA»

Sitées 5 d'Abril de l 9 3 l
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m Cid i
morí cristianament ei dia 23 de Març a Barcelona
CA- C. S. )—
La seva esposa Teresa Ribé, germana política Rosalia Ríbé, germà polític Manuel Monell, neboda Rosa Cid,
néts i altres familiars en recordar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que vulguin assistir
als funerals que per a l'etern descans de la seva ànima, tindran lloc a l'església parroquial dels Josepets, de
Gràcia, el vinent dissabte a les deu del matí, pel qual acte de caritat els anticipen llur agraïment.
No e s convida particularment

el ring
s e m p r e e/í un pla de

cortesia

—no faltava més!— corresponem a
l'article aclaratori del nostre
Col·lega
setmanal dient-li que comprenem perfectament que lli lia situacions
delicades, peró que, per aixó mateix cal
extremar el zel
nosaltres no voldríem altra cosa
que, pels camins de la veritat, el nostre confrare ens arribés a prendre
la
feina, però, ben a desgrat nostre, ens
adonem que, per ara, és llung d'assolir aquest objectiu.
car, el fet de respectar el text dels
reportatges
de les sessions consistorials,és el que menys es pot exigir a un periòdic, ja que no supusem que el col·lega trobi correcte suprimir paràgrafs sobre qüestions de
tan alt interès com les que afecten al
problema de faigua.
altrament, nosaltres
subratllàvem,
ultra el despatx favorable de la subvenció de 80.000 pessetes per a la municipalització de l'aigua per part del
Consell d'Estat, la instal·lació de la
«cambra frigorífica»
i la «pis^^tna
Maria-Teresa», com a tasca etcomplerla per l·actual Ajuntameítt^
i el cortès confrare no en diu resj
absolutament,
potser per
aquella
pruïja, que ja esmenta,
d'obsequiar
als seus lectors amb silencis que, sense ésser conspiradors, donguin a entendre la delicadesa de certes situacions.

s e t a n y s b e rebre el profit
consistori dictatorial dé val un
d'abstinència
a desgrat de tot, l'amabilíssim
lega insinua una queixa que no

d'un
any
col¬
vol-

dríem esdevingués un plany
amarg
i sostingut.
sàpiga doncs — per bé que ho deu
saber també com nosaltres — que a¬
viat li tocarà el torn en
l·agradable
gest de presentar
factures,
perquè,
d'ençà de la caiguda
delsprimo-riveristes, així com en moltes
situacions
anteriors a 1923, és respectat el torn
dels industrials.

e n s p l a u r i a que algú ens demostrés—Einstein on sou?—que per a poder pagar no cal cobrar, que les organitzacions
polítiques
i
culturals
viuen de l·aire del cel i que els estalvis, per tal de dignificarse, han d'ésser llençats a la Mediterrània o a la
Bàltica embolicats amb paper roig.
encara ens plauria més que ens
fessin veure que l'home
eminentment
demòcrata ha de cobrar dos jornals:
el de les hores de traball
reglamentàries i el jornal d'unes hores
extraordinàries esmerçades a una altre banda i que, a guisa de corolari, s'establís que, en temps de crisi de treball
aguda i de manifestacions
internacionala de «sense feina» el bon proletari serà aquell que, a més de la seva
feina prengui la feina dels altres.

é s c l a r que això «d'ens plauria»
no passa d'ésser un eufemisme, perquè, sincerament,
no ens plauria
gens, posat que sempre hem considerat que el treball ha d'ésser ben repartit i que, quan el sol surt, surt per
tothom, però cal reconèixer
tanmateix que, en aquesía època de trasbalsaments dels fets socials, ens podem trobar amb moltes sorpreses.

El dol e s dóna per acomiadat.

j a q u e es dóna el cas que els acaparadors de la feina opinen que la
propietat a Catalunya no està prou
dividida, contra cl parer
d'economistes eminents i d'esclarits polítics d'avançada, tot insinuant que preferirien força hortets per tal de conreuar-los
també separadets
i amb
horetes
extraordinarietes.

per b& que aquests diminutius no
els escaiguin gota, puix és costum
dels acaparadors
de feina, de mostrar-se super-homes
i cultivar
el
milhomisme cent per cent.

p r i n c i p i s ? bé calia
esperar-los
dels qui gallegen de puresa i incorruptibilitat polítiques, peró, una vegada més, Vimprevist priva
insistentment i ens hem d'avesar, vulguis no
vulguis, a les més sensacionals
fiberracions.

La Setmana Santa
Amb un temps bon xic insegur i plujós
a estones, han transcorregut les diades
santes, que tan de renom tenen a Sitges,
per les quals venen cada any més forasters, amb la quasi totalitat de famílies
que acostumen a estiuejar a la vila.
A la vetlla del dimecres, com de costum,
el veïnat desfilà per aquests carrers per
veure els Misteris en els domicilis dels
administradors. La Mare de Déu dels
Dolors, tan venerada pels sitgetans, estava instal·lada en la nova i magnífica
casa que la benvolguda administradora
D.^ Maria Salomé Nicolau, vídua de Mussons ha fet construir al carrer de Sant
Francesc. La Verge estava col·locada en-

tremig d'un devassall de formoses í delicades flors, formant un conjunt esplèndit
i de bon gust que fou l'admiració dels
visitants. Tot era armonios i exhuberant
dintre la major severitat litúrgica; la tonalitat de les flors, en macissos i catifes
així com els tapissos i suau il·luminació
causava encisador efecte. L'ornamentació fou dirigida per En Josep Vidal, amb
la cooperació de l'intel·ligent jardiner En
Ricard Font. El divendres sant, la Verge
Dolorosa fou exhibida en el domicili de
la segona administradora, D.^ Dolors
Farret i Carreres, aparegué també amb
una ornamentació exhuberant i de bon
gust, també amb un devassall de macissos de flors i arbustes, i amb escaient
il·luminació que enamorava. Les dues
administradores foren molt felicitades.
També foren elogiats la presentació
dels altres Misteris, sobresortint cl del
Trompeter, en el domicili d'En Llorenç
. Montserrat, amb unes garbes de flors
tan escaientesi ben disposades que foren molt celebrades; cl Sant Sepulcre,
radmnistrador del qual, el veterà patrici
En Miquel Gorgas, dissortadament malalt i per qual salut tothom féu yots, com
ja diguérem, complia enguany el seu cinquantenari de cuidar-se de l'estimat Misteri; el de la Mare de Déu dels Mariners,
molt típicament sitgetà, també no l'hi
mancaven els seus ornaments de molt
bon gust.
Els Oficis sants, es veieren concurregudíssím com mai, hi assisti l'Ajuntament
cn corporació presidit per T'alçalde Sr.
Planas Robert junt amb el Tinent de carabiners Sr. Rodríguez en representació
de l'auforitat militar i el jutje municipal
Sr. Barrachina.
Les processons també resultaren Iluidíssímes, cal consignar la gran concurrència que acompanyà la Verge dels Dolors. Les altres fuíicions religioses resultaren solemníssimes com és de costum
en aquesta Parròquia, agradaren molt
els sermons del Mandat pel Sr. Rector, el
de Passió pel vicari Mn. Rafel Martí, i el
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BALUARD DE SITGES
de les Set paraules, per l'eloqüent orador
Rvnd. Ricard Aragó, el benemèrit propagador de la Lliga del Bon Mot (Ivon
l'Escop).
Els Monuments de la Parròquia, Hospital i Església de la Marcè, foren molt
visitats.
A les taules petitòries de la Parròquia
amb destí a les Conferències de Sant
Vicens de Paul, es recaudaren, 264'—
pessetes.

Les Caramelles
del Prado

Viatges M a r s a n s , S . A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Bitllets de ferrocarrils
Quilomètrics i bitllets combinats
Passatges marítims i aeris

NOTIICDARO
D'Eleccions
En les vinents eleccions de regidors,
les Meses electorals estaran coustituïdcs
en la forma següent:
Districte l.er - Secció 1.^ = Plaça de
la Constitució:
' President, En Magí Casanovas Pous;
Adjunt l.er, Josep Buixadera Torres; Suplent, Josep Junyent Raventós; Adjunt
2.on, Ramon Planas Izabal, Suplent, Vicents Sales Domingo.
Districte l.er - Secció 2.^ = Carrer
de Parellades, n.° 26:
President, En Pere Lluis; Adjunt l.er,
Josep Casanovas Roda, Suplent, Agustí
Bertran Crespo; Adjunt 2.on, Joan Oliver Fornas, Suplent, Manuel Rosell Bonet.
Districte 2.on - Secció 1.^ = C. Jesús:
President, Ricard Gassó Miquel; Adjunt l.er, Lluis Puighibet Poch, Suplent,
Joan Marcet Banús; Adjunt 2.on, Josep
Lluis Ferret, Suplent, Salvador Capdet
Portas.
Districte 2.on-Secció l.^=Illa de Cuba:
President, Antoni Clarà Busquets, suplent, Serafí Santos Arribas; Adjunt l.er,
Jaume Poch Pasqual, Suplent, Carles
Gómez de Moral; Adjunt 2.on, Pere Bartés Valls, Suplent, Josep Tutusaus Al¬
miralL
Aquest matí es farà la proclamació de
candidats í la designació d'interventors.
S'ha fet publicar la llista dels veïns
vivents que han estat elegits regidors
durant els vint anys darrers, i que són
els següents, els qui tenen dret de proclamar candidats : Joan Duran, Joan Mitjans, Andreu Bosch, Josep Carbonell i
Company, Josep Carbonell Musons, Lluis
de Dalmau, Joaquim dc Querol, Josep
Selva, B. Julià, Esteve Barrachina, Rafel
Padrol, Josep Planas i Robert, Rafel Martin, Sadurní Llansó, Enric Roca, Antoni
Planas Puig, Baldomer Serra, Pau Tutusaus, Antoni Clarà, Josep Marcet i Francesc Yll.
Amb anterioritat als vint darrers anys,
sabem que viuen els ex-regidor En Antoni Catasús Catasús i En Josep Soler i
Cartró.
Regna molta animació electoral, i és
de creure que la candidatura de Reconstrucció Sitgetana* obtindrà les majories.
Centre Excursionista
—El dia 22 del mes que acaba de finar
hom efectuà una excursió a Sant Miquel
d'Olèrdola, juntament amb la secció
d'excursions de l'Ateneu Vilanoví. La
muntanya pictòrica d'història, curulla de
rastres ancestrals i d'estudi ínteressantíssim acollí una vegada més els excursionistes de la costa, ben sortosos de
comptar amb una fita tan dignament coronadora (le llur esforç.
— Definitivament ha estat fixada la
data de celebració del II Aplec Excursionista del Penedès. El dia 17 de maig proper veurà aplegarse a la vila de Capellades un estol de joventut procedents de
tots els recons de la nostra comarca. Sitges no hi mancarà, i representada a bastament. El nostre Centre forma part de
la comissió organitzadora.
— Un grup d'excursionistes de la nostra entitat efectua aquestes diades de
Pasqua —dies 4, 5 í 6— una acampada

DEL

CAMI

Música de P. BOYE
Oh! Que em plau gentil donzella,
de trobar-te pel camí
de la clara fontanella
d'entre flors de romaní!
Amb el peu lleuger que et salta, ^
el mirar que escampa encís,
una rosa a cada galta
i la gràcia d'un somrís.

Serveis d'automòbil
informes i pressupostos

Vals

gratuïts

Així cada
matinada
tot trenant un cant alat
de la font vens colorada
amb el canti omplenat.

al Montseny, inclosa llur tenda dintre el
rengle de les que formen el Cinquè Campament Excursionista de Catalunya. Bella avinentesa per a practicar el camping,
al campament d'enguany essent instal·lat
a Taita muntanya...
— Demà, dilluns un altre grnp de socis portaran a terme una sortida a Begues. Itinerari: Jafra, Plana Novella, Begues, Brugués, Gavà.
Nota del Club Natació S i t g e s
El «Club Natació Sitges», es creu en la
necessitat dc declarar per desmentir alguns rumors mal orientats fruit d'equivocades interpretacions, referent al càrrec
de President d'aquest Cercle emprat per
la premsa vilatana per la presentació del
nostre amic Sr. Antoni Vinyals, com a
candidat a les properes eleccions municipals, que sols es féu us del mateix per
a presentar al Sr. Vinyals com un nom
eminentment esportiu i perquè fos coneguda dc tothom la seva significació, però
mai en representació del Club que presideix com algú ha suposat, ja que el Club
Natació Sitges, no pot intervenir en política per ésser creat precisament per a
practicar i fomentar tot ço que es digui
esport i cultura ciutadana.
Necrològiques
A Barcelona ha mort l'apreciat senyor
Joaquim Cid i Tosca, germà polític del
nostre distingit amic En Manuel Monell,
i que era molt conegut a Sitges, on havia
passat diverses temporades, i era molt
volgut. D. E. P. i rebi la seva afligida vídua, germans polítics i altres familiars,
el nostre condol.
H

A l'edat de 61 anys i després de llarga
i penosa enfermetat, morí ahir el benvolgut compatrici Josep Sariol i Vidal, primogeni de l'antiga Casa Sariol, que tan
renom havia donat a la vila en el comerç
dels acreditats vins que elaboraven. Era
dc fermes creències religioses i molt caritatiu, i havia estat un amantíssim espòs i pare. Actualment era vocal de la
junta de l'Hospital i de diverses antitats
catequistes. E. P. D. i rebin els seus afligits vídua D.^ Francesca Llauradó, fills,
germanes, nebots i altres familiars, nostre més sentit condol. Avui a les 12 tindrà lloc l'enterrament
La F e s t a d e l s V e l l s
Com està anunciat, demà es celebrarà
el tercer Homenatge als nostres vellets,
els quals assistiran primerament a Tofici
del Vinyet, a les 10, acompanyats de llurs
padrines i amb autos cedits gentilment.
Després a la Casa de la Vila, tindrà lloc
la Festa de distribució dels premis en
metàlic, dirigirà la paraula als assistents
varis oradors. La pensió d'una pesseta
diària ha estat concedida a l'entusiasta
sitgetà Benet Bartés Bota, de 78 anys.
En el número pròxim donarem els noms

de tots els favorescuts amb candidats, no
podem fer-ho per manca d'espai. L'Ajuntament ha repartit bons de caritat als
homenatjats.
Notícies Vàries
Amés de les famílies que ja hem consignat, passen aquestes festes a Sitges,
les següents: F. Freixes, J. Catasús, S. Vidal, A. Llopart, J. Carulla, R. Roig, LL
Sans, D, Robert, A. Mestre, C. Bori, M.
Robert Mestre, C. Fernández, J. i D. Carbonell Mussons, Dr. Corachán, J. Farran
J. Robert, A. Ferrer, S. Carbonell, vídua
Carbonell, J. M.^ Martino, J. Rovira, J.
Gorgas, J. Aries, C. Vidal, J. A. Gomis,
i altres que formarien una llarga llista.
•
Ahir a la tarda, a les Galeries Laietanes, s'inaugurà l'exposició d'obres de
Tartista Pere Jou. Fou un açonteixement
artístic. Hi assistí l'Alcalde de Sitges En
J. Planas i Robert, el nostre company En
S. Soler i Forment, els pintors Josep Vidal, Casas Abarca, etc. En la pròxima
edició ens en ocuparem extensament,

a
Per l'alcaldia ha estat expedit el seguen telegrama:
«Presidente Consejo Ministros. Madrid
Ratificando petición elevada a V. E.
fecha veintiuno Febrero último, suplicóle
nombre Ayuntamiento amnistía general
presos poHticos, sociales, miUtares y civiles. — Alcade, José Planas.»
•

Aquesta nit al Pavelló de Mar, com altres anys, s'hi donarà un lluït balL
•
Â l'hora de tancar aquesta edició
les colles de Caramelles estan fent les
cantades davant dc la Casa de la Vila,
les quals són escoltades per una immensa concurrència. AI Padró, avans de sortir la Colla féu una cantada a la sala
d'espectacles en obsequi dels Srs. socis i
famílies.

Religioses

Un traguet de l'aigua fresca
que t'omplena el caníiró,
per mi fora dolça bresca
si fos donat amb amor.
La xardor que no es mitiga
és mon goig, és mon neguit.
Es l'amor gentil amiga,
tot l'amor que em cap al pit
ORIOL VILARÓ

•
Americans

CARAMELLES
Música Mtre. M. TORRENS
Sota la volta estelada
bella i gemada
cantarem una cançó,
una cançó ben florida
que sigui tota una vida
i esclati com un petó,
que obri els cors a l'esperança
i amb
benhaurança
ressoni amb goig per l'espai,
que les nostres caramelles
són la llum de les estrelles
que no's pot apagar mai
I és que som a Primavera
i és en fal·lera
que enardeix nostre esperit
i les flors més escalentes,
emmirallen
somrientes
el foc que portem al pit.
Joventut, joia preuada
i enríolada,
plena de beutats i encants,
un somriure dels teus llavis
esborra dolors i agravis
i iríomfals són els seus cants,
com sí fossin Talegria
de tol un dia,
dolços afalacs del vent,
rialla
trastornadora
que febrosa ens enamora
i ens alenta
eternament
FLORENCI
CORNEl

FUNCIONS DE LA SETMANA
—Dia de Pasqua de Resurrecció. Missa a les
6'30, a les 8, a les 9, a les 11'30 i a les 10 Solemne Ofici amb asistencia del Ilm ¿íjuntament
i Autoritats, a les 3'30 doctrina, a les 5 Santas
Vespres'
—Dilluns dia 6. Misses com els diumenges.
A les 10, Ofici al Santuari del Vinyet amb assistència del Ilm. Ajuntament i Autoritats.
—Dimecres, a les 7, es portarà el combregar al.s malalts impediits de la Parròquia.
—Dissabte, a les 5 dc la tarda, Sabatina al
Vinyet.
—Diumenge, Misses com avui. A les 8, Missa de Comunió General Je l'Associació de
Filles de Maria, Congregació Mariana i demés
associacions. En aquest diumenge es reculliran almoines per contribuir al sosteniment del
Seminari de la Diòcesis.
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AJUNTAMENT
COMISSIÓ PERMANENT

Sessió del 31 de Març
Es celebrà sota la presidència dc l'Alcalde'Sr. Josep Planes i Robert, i amb assistència dels tinents primer i segon respectivament, Rafael Termes i Junyent i J.
Marcet i Banús.
Fou llegida una comunicació del Rvn.
Sr. Rector de Sitges, en la qual convida
al Sr. Alcalde i Ajuntament a les funcions religioses que ^cs celebraran en
motiu de la Setmana Santa i Pasqua, i
s'acordà aceptar l'invitació.
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BALUARD D E SITGES

Seguidament la Permanent s'enterà
d'una carta' del Reial 'Glub' Marítim de.

Barcelona, oferint-se per continuar les
gestions realitzades a fi d'aconseguir el

dragament i demés obres necessàries
per aprofitar cl port de Garraf. S'acordà
agrair tan valuós oferiment i dianar compte de les gestions realitzades per aquest

fí tan humanitari, car serviria de refugi
El President, referint-se a l'acord del
8 de Juliol passat, diu que s'ha practicat
la liquidació amb «Hotels i Platges del
Mediterrà», que de conformitat amb les
concòrdies suma 3470'90 pessetes. Per
l'abonament de les quals es concedeixen
30 dies hàbils perquè pugui formular reclamacions.
Es llegí un ofici de la Secretaria general del Govern Civil, pel qual es reclama còpia de l'acta de la sessió en la qual
es va resoldre el recurs per la previsió
de la Secretaria d'aquesta vila. Cosa que
s'ha cumplímentat.
També es donà lectura a un ofici del
Patronat Nacíonalde Turisme exposant
que, no obstant la simpatia en que ha
vist la petició formulada pel Ajuntament
demanant una subvenció de 20.000 pesseies per a construir una piscina, es veu
en rímpossibílítat de concedir-la degut a
la reducció soferta en les disponibilitats
d'aquest Centre, però que si el Govern
acordes en el succesiu alguna compensació, estudiaria de nou la petició formulada.
Es donà compte de les salutacions
biscambiades entre l'Alcalde d'Olivella i
el Sr. Planes en motiu d'haver inaugurat
aquella població la Central Telefònica.
Vist un ofici de la Comandància de
Marina demanant informes per tal de
concedir permís per instal·lar un Hoc de
venda de begudes ala platja de Vallbona, s'acordà informar en el sentit de que
Cal pagar el corresponent impost que
consta en el Presupost,-

Es donà lectura a una instància signada per Josep Pujol, com a president del
Centre Excursionista de Sitges, en la
qual sol·licita u n a subvenció per assistir
al «II Aplec Excursionista de germanor
penedesenca». La Permanent vegé amb
simpatia aquesta actuació, i acordà que
s'estudiés el referent a la subvenció.
Seguidament, es donà lectura al informe suscrit pel Arquitecte Sr. J. M. Martino referent a l'instància del «TuringSitges que sol·licitava l'aprovació dels
plànols per portar a terme la construcció
de la piscina i establiment de banys en
els terrenys de concessió municipal del
Passeig Marítim; í s'acordà que cal completar-se els plànols amb una Memòria
en la qual es fixin raonadament totes les
cargues exteriors i els pesos propis dels
distints elements, els cooficients de treball, els càlculs de cada pessa i siuació
dels seus elements, com també una còpia del plec de condicions facultatives.
Va ésser aprovada una instància del
Sr. Francesc Mirabent Farreres, sol·licitant instal·lar un motor de mig cavall en
una finca llindant al Passeig a Vilanova.
Seguidament s'aprovaren les següents
relacions i comptes: Relació de jornals
de la brigada d'obres municipals, 220
pessetes; a Pere Freixes, jornals neteja
pública, 63; S. A. Refrigeración, 22; Apellanis, material escolar o sigui dotze taules bipersonals per les Escoles Nacionals
de la vilà, 540; Comissionat a la Junta
Classificació i Revisió, viatge a Barcelona, 15; Assesor jurídic. Bonaventura Julià, viatges a utilitat del Municipi, 33;
a Ramon Sardà, serraller, 78; i un altre
del Pavelló de Mar, 82'30 pessetes.
Acabada l'ordre del dia, Gregori Mirabent Hill demana i així s'acorda, que
s'estudïi l'assumpte de la recollida de les
escombraries, ja que aviat finirà el conveni existent amb els escombriaires que
fan actualment el susdit servei.
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Reb encàrrecs a Sitges En Jaumet Raventós
Sant Francesc, 3 (Estanc)
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Aquesta marca és la que ha guanyat fins a la data en tots
quants Concursos ha pres part

Rlhiiliip:
per la supremacia dels seus articles, és la primera marca
mundial.
Vostè el pot adquirir amb dotze mesos de termini, ço és la
màxima garantia que cap marca ofereix.
Tols els detalls que necessiti l'hi seran abastament donats per
el seu representant en aquesta vila,

Ricard

Gassó

Plaça A í l a r q u é s d e M o n t r o i g , 2

Camiseria i Corbatería
32, BOQUERIA, 32
BARCELONA
•M

Gran a s s o r t i t
IES
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La camiseria més econòmica
Especialitat en camises a mida

pe da f i a y Juventud

rápido
Es l dentffieo
agradable

Casa

en venta
Calle Mayor 34 :-; Sitges

Clíllíca
Antonio Bielsa

Dental
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Dos viajes diarios
en combinación con los recaderos de

MADRID y PARIS
Se reciben encargos en Barcelona ;
Centro de Recaderos, Valencia, 271,
Tel. 70087 y Claris, 66, Tel. 70456
En Sitges : Calle Angel Vidal, 1.
Rapidez y economía en los cnccrgos
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Calle Mayor, 26 :-: Sitges

de

¡Miguel Pujol
• ••

Pisos para alquilar

l y i é d l c o Û€jgîtista

Razón: GAUDENCIO MIRABENT
P l a z a Industria, 1 , Telefono 27 S I T G E S
I
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E x t r a c c i o n e s sin dolor
Aparatos de t o d a s c i a s e s
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Visita todos los miércoles de 10 a 19.
Calle San Pe dr o n.° 4
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