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El llegat del Cau-Ferrat
E s t à a la memòria de tots l'interès cïue demostrà la Junta de M u seus de Barcelona perç(uè el llegat R o s s i n y o l fos u n a bella realitat per a la
nostra vila, encarreéant al Sr. Director dels M u s e u s E n Joaç(uim Folcb. i
Torres en u n dels seus viatées a Madrid fes les indagacions pertinents al
cas per a resoldre en definitiva. Informà dita Junta en sessió del 5 de febrer
últim sobre diversos extrems de la petició de dispensa de drets, (¿NAL informe
fou traslladat a l'Ajuntament de Sitges c[ue e n tingué coneixement e n la sessió del dia l 9 de febrer on es llegeix el següent paràgraf:
«El Director General del Contenciós senyor Casanueva ens posà en
relació amb l'advocat de l'Estat que havia d'iníonnar, el qual va estudiar
l'afçr donant nos idea del seu informe abans d'emètre'l. Aquest és en el sentit que no pot concedir-se l'exempció sol·licitada perquè n o hi ha cap llei o n
apoiar-la. Els únics precedents són en casos de llegats de gran importància
social o benèfica que han determinat la promulgació d'una llei especial que
ha d ésser votada per les Corts».
Sessió de l'Ajuntament del 26 de febrer l 9 3 2 :
El ciutadà Planes manifesta que, enterat de lo que probablement ha
d'ocòrrer en lo reterenl als drets de traspàs del Cau-Ferrat, sembla que l'Ajuntament de Sitges no disposarà, ni molt menys, de la quantitat indispensable per pagar els drets reals i de timbre, pel qual estima convenient que s'interessi de tots els parlamentaris catalans per recabar l'aprobació d'una llei
especial per a la cesió dels referits drets, tota vegada que es tracta d'una institució artística i cultural en quina l'Ajunlament no hi pot obtenir lucre de
cap mena.=; La Presidència considera un acert la proposició, tot agrahint
l'interès del ciutadà Planas; acordant-se unànimament lo proposat.

des així:

D o n a n t compliment a ço acordat, es cursaren les circulars redacta-

Honorable señor: Séame permitido acudir a su Señoría en demanda
de su valioso apoyo en favor de esta villa, que entiende precisa una Ley, cuya minuta de proposición incluyo, salvo desde luego su más alto criterio y
su practica parlamentaria, rogándole que, llenados los trámites reglamentarios, sea presentada a las Constituyentes avalada con la firma, a ser posible,
de representantes de cuantas minorías figuran en el Congreso, previa desde
luego la obligada consulta al Presidente de la Cámara, alMinistro de Hacienda y al de Instrucción Pública i Bellas Artes.
Como puede usted ver, se trata de la dispensa de cuantos impuestos
afectan al «Cau Ferrat» que su dueño, el artista fallecido Rusiñol, tiene legado a Sitges con sus hierros, cuadros, esculturas y demás objetos de arte que
contiene, sin que exista posibilidad de que esta villa, de corto yecindario, pero de gran espiritualidad cultural, pueda con sus ingresos presupuestados satisfacerlos, con la agravante de que nada de lo que constituye dicho precioso
legado puede venderse, ni siquiera gravarse.
Elsuscrito Alcalde, respondiendo a los acuerdos consistoriales y a
los anhelos del vecindario, se complace en dirigirle estas líneas, con la minu-'
ta de la proposición de ley que entiende precisa, rogándole n o sólo su apoyo
a las nobles aspiraciones de la villa, sino también las gestiones conducentes
al logro de las mismas.
Sírvase su Señoría dispensar estas libertad y molestia en aras de un
asunto tan esencialmente cultural, agradeciendo por anticipado cuanto haga
a favor de ello su afecíisimo servidor que respetuosamente le saluda,
Aíjuesta circular junt amb una Proposició de Llei, <íue per la seva
extenció n o podem transcriure, fou cursada a mitjans del mes de març per
l'Alcaldia i com ja saben els nostres lectors, el diputat del Partit Catalanista
Republicà E n Martí Esteve, es preocupà expontàneament de portar a la
pràctica la idea, <ïue fou, d'una manera unànime, favorablement acollida per
les Corts Constituents i aprobada e n l'última sessió abans de les vacances,
amb tal m o t i u l'Alcaldia k a adreçat telegrames de felicitació a Martí Esteve
i al President de la Cambra de Diputats, per la^rapidesa e n c[ue s'ba resolt
satisfactòriament a<juest assumpte.
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Un moment, si us plau
Es cert que no trec cèdula a Sitges i que vaig ésser desposseït del vot al
meu poble naóiu—capricis
de la rosa dels vents—però també no és cap secret
per ningú que sóc l'home de la meva generació que porto escrits més articles i
manifestos d'interès polític local, gairebé sempre sol·licitats pels meus amics
que a la vila representen el catalanisme
liistòric.
Aquests antecedents crec que m'autoritzen a dir avui alguna cosa pel
meu compte, tot sortint del racés dintre el qual he tancat la meva
personalitat
modestissima en atenció a la conveniència del periòdic i al to col·lectiu de les
proclames.
El que vull dir és el següent: que trobo extraordinàriament
simpàtica
la actual activitat política de Sitges i les proves de tolerància que dóna Vauditori en tots els actes que es celebren a desgrat d'ésser compost per gent de ten,^,
déncies diverses.
Tal com propugnava en els editorials «Ostracisme perillós» i «La porta oberta» els estats d'opinió que s'han elaborat aquests darrers temps
cristallitzen en sengles organitzacions politiques, i la que s-ha sentit amb més empenta ha passat primerament
el llindar, concient, però, que no seria sola a eixir a
la palestra. I així ha estat. La «Lliga Regionalista» ha penjat de bell nou el
rètol al balcó i ha organitzat un cicle de canferències que Iian desvetllat una
curiositat enorme; elements de l'antiga «Joventut Nacionalista»,
amb col·laboració d'altres, tant o més valuosos, s'han constituït en Delegació del «Partit
Catalanista Republicà», que és el descabdellament nacional d'«Acció
Catalana»,
i han celebrat ja el míting inaugural amb èxit evident; la «Unió
Democràtica
de Catalunya» enceta avui les seves tasques. I no cal dir que els nuclis
queja
estaven definits com l'Esquerra i els Tradicionalistes
s'afanyen a donar senyals
d'existència.
f

f f
Cal consignar que la meva satisfacció radica en què aquesta
activitat
política respon a la realitat catalana i no a una realitat barcelonina, cas en el
qual correríem el perill de constituir una joguina de les discòrdies internes de
la capital Per aixó jo demanaria als sitgetans que no consideressin
l'esclat
esponerós de partits i conferenciants a guisa de divertiment
ni en substitució
gratuita de les sessions de cinema, sinó que reflexionessin sobre Videari de les
nombroses agrupacions que els sol·liciten llur suport ciutadà i palriòtic,
i s'allistessin voluntàriament on llur pensament
i llur conciencia els aconsellés; és
a dir, per convicció sincera, tot deixant de banda l'atracció dels «divos» circumstancials i els fets contingents, que són el mirallet de caçar aloses a què
al·ludia Josep Mirabent.
Comprenc perfectament
que, davant la diversitat d'estols polítics, el
ciutadà esguardi amb certa temença la formació dels lluitadors en unes eleccions municipals, peró cal vèncer aquest recel d'un cop per sempre,
Llealment,
he de dir que crec liquidat el període de les al·liances de caràcter local estricte
en vistes al govern de la vila. L'últim intent, en el qual jo no vaig ésser aliè,
fou el de «Reconstrucció Sitgetana» i si aquesta no conegué, en definitiva,
una
continuada eficàcia, no fou pas precisament,
al meu entendre, degut a la força
avassalladora
dels altres contendenls, ans per desacords tàcils que ferien larrel
mateixa de «Reconstrucció». Jo he de declarar ací—posat que parlo per compte
propi i no he d'enrolar ningú en la responsabilitat
de les meves declaracions —
que vegi la fallida de «Reconstrucció» en constatar, astorat, com del «Manifest»
que vaig redactar, en l'avinentesa de les Eleccions Municipals de VAbril de 1931^
solament en sortia la quarta part, i que tot el suprimit era el que contenia el
meu concepte liberal de la política i l'acostament
a les exigències dels temps
nous.
Va sens dir doncs com repudiaria, després de l'experiència soferta, qualsevol temptativa de confeccionar un altre agrupament
híbrid.
f f- fAfiliat des de Vany 1922 a «Acció Catalana», ratifico, del
BALUARD
estant, el principi de cordialitat que proclamava
en el míting del P. C. R. En
Josep Tomàs i Piera, principi que no exclou la fermesa de l'ideal ni l'anliel de
supremacia, i m'adreço als amics i als adversaris polítics dintre l·ample camp
del catalanisme i els dic que la brega d'ara escau admirablement
a la vila que,
havent acollit sempre amorosament les avançades de Vari i de les lletres, no pot
defugir l'assaonament polític de la Catalunya republicana,
mitjà excel·lent per
a fer front a les campanyes derrotistes i contribuir a la consolidació del règim
nou, sense oblidar la dita de Disraeli : «Sóc conservador per a salvar iot el que
hi ha de bó a la nostra constitució; sóc radical per a rectificar, en temps oportú, iot el que ella conté de dolent».
S. SOLER I
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AJUNTAMENT
Sessió del 8

d'Abril

E s celebrà sota la presidència del
Sr. Alcalde Josep Costa Canal, amb
assistència dels regidors Jacas, Vidal,
Carbonell, Sanfaló,Curíiada,Pasqual,
Ibànez, Planas, Marcet i Pagès.
EI regidor Planas proposa que l'Ajuntament protesti de que se'l obligui
a nomenar Interventor de cabdals, en
el moment en que està per aprovar-se
l'Estatut de Catalunya, en el qual segurament s'estructurarà de manera
diferent els esmentats nomenaments.
El regidor Vidal manifesta que l'Ajuntament no pot protestar, puix que
això obeeix a un acoid municipal pel
qual es demanà a la Direcció General
d'Administració que l'anunciés a concurs la provissió de la vacant d'In:crveníor. I després d'emetre la seva
opinió els regidors Planas, Vidal, Jacas, Marcet i Santaló, fou desestimada la proposició amb el vot en contra
dels regidors Plenas, Marcet i Pagès.
^ S'acorda complir l'ordre del G o vern referent al preu del pa i protestar al mateix organisme per la puja.
L'Ajuntament s'entera : d'un ofici
de la Generalitat de Catalunya referent a les pensions que els Ajuntaments dc Catalunya atorguin directament als vells septuagenaris; d'una
lletra d'En Miquel Utrillo i Morlius,
eh la qual regracia l'acord d'haver
fet constar en acta el condol de la
Corporació per l'inesperat traspàs de
la seva muller N a Dolors Vidal; i
de la recaptació de l'arbitri sobre llum
fet per «Riegos y Fuerza del Ebro, S.
A.», durant el trimestre d'enguany, la
qual importa 2.073'48 pessetes.
Seguidament fou aprovat el P a d r ó
d'arbitri sobre conservació de Clavagueres, i que s'exposi vuit dies al públic pels efectes de reclamació.
Fou llegit un ofici del Govern Civil
de la província, pel qual es concedeix
permís a Josep Planas i Robert per
augmentar el preu del gas als preus
existents. S'aprobaren desprès algunes instàncies per a obres i comptes
d'industrials.
També fou llegida una soliicitud
signada per Anton Clara i Busquets
en qualitat de President del «Foment
de Sitges», en la qual fa algunes consideracions respecte les ordres donades referents al compliment de la Llei
del Descans dominical, s'acordà que^
per cssscr l'assumpte de competència
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de l'Ajuntament, que, assessorat convenientment, resolgui l'afer en forma
legal, tenint cn compte, però, el que
més convingui a la població i de moment deixar en suspens les ordres
donades referents al particular.
S'acordà, a proposta del regidor
Planas, fer constar un vot -de gràcies
pel diputat En Martí Esteve, per haver presentat al Congrès el projecte
de Llei i demanar l'exensió de drets
de t r a s p à s i de timbre del «Cau-Ferrat». També a tots els diputats que,
en gran nombre, han contestat amb
la seva desinteressada adhesió a la
demanda d'aquest Ajuntament.

Beneficència

local

Sessió de l'il d'Abril de 1932
Fou presidida per l'Alcalde En Josep
Costa, i amb assistència dels membres
de la Junta senyors Rector Dr. Godayol,
regidor Sr. Ibànez, S. Llansó, J. A. Servet
i l'Administrador de l'Hospital En S.
Ohvella.
L'Administrador de THospital donà
compte del moviment dc malalts, de Caixa, etc., durant el mes de Març, que és el
següent :
CAIXA
Del mes de Febrer . .
Entrades Març
. . .

564'í3
5.555'13
6.219'26
Pag. segons compro. 59 a 84.
5.247'90
Resten per A b r i l . .. . ..
971'36
CAIXA DELS AMICS DE L'HOSPITAL
.

Del mes de Febrer . . .
De les caixetes, 8 Fb. a 20 Mç.
Donatius diversos . . .
Almoines dels «Amics» . .
De 188 estances de 8 malalts, asilats i nied.(Cmp.867).
Queden . . . . . .

303'75
119'20
285'—
375'—
1.082'95
720'—
362'95

MOVIMENT DE MALALTS
Malalts de Febrer
. . .
Entrats en Març . . . .

15
4

19
2
17
Per defunció .
1
Resten per Abril .
16
(11 dones i 5 homes)
El total d'estances del mes dc Març ha
estat de 507 i els dinars repartits, 1302.
El propi Administrador de l'Hospital
posà també cn coneixement de la Junta
que amb motiu de les passades Festes de
Pasqua rebé l'Hospital els donatius següents : del Sr. Josep Fradera, 200 ptes.
i un anyell; dcl Sr. Joan Alemany, un
anyell; de la Sra. Feliciana Ferret, un
present de «mones» pels malalts i Rvda.
Comunhat; del Sr. Enric Mitjans, un obsequi igual. S'acordà per unanimitat remerciar a tots llurs generosos donatius.
Sortits curats.

Actes i conferències
Agrupació

Tradicionalista

Conforme estava anunciat el prop passat diumenge es celebrà al Patronat
d'Acció Social d'aquesta vila la conferència soldicitada per l'agrupació Tradicionalista de Sitges, essent conferenciant el cultíssim advocat i ex-diputat de
la Mancomunitat senyor Puigrafagut,
qui desanrotllà el tema «Les relacions
entre l'Església i l'Estat»
Feu la presentació del mateix el senyor Lluís, i acte seguit començà el seu

bell parlament el docte tradicionalista,
que sentim no poguer estractar amplament degut el poc espai del nostre periòdic. Fou una peça oratòria verament filosòfico-popular. Estem segurs que tots
quants assistiren sortiren ben capits de
sons raonaments, ja que d'una manera
clara i concisa presentà les premises i
desgranà les deduccions llògiques. Delimità les característiques, finalitat i atribucions de la societat, famíha. Estat i
Església valorant-ne amb exemples vius
les relacions de competència i cordialitat.
La sala a curull, aplaudí merescudament la docta conferència. Hom sent la
recança de tornar a fruir d'aitals conferències.
Per a una data propera, s'està preparant un nou acte en el que entre altres
oradors hi pendra part l'advocat sitgetà
senyor S. Vidal Hechevarria.
Partit

Catalanista

Republicà

L'espaiós local del carrrer de Sant Pere s'ompH de persones simpatitzants i de
diverses significacions polítiques, per escoltar dels llavis dels tres oradors anunciats l'abrandament patriòtic, els principis republicans i l'ètica dels homes del
Partit Catalanista Republicà.
A la presidència, ultra els tres oradors, hi havia En Salvador Soler i Forment i N'Eduard Amell i Sans que amb
auto vingueren amb eUs de Barcelona,
el president del Bloc Catalanista de Vilafranca el compatrici Antoni "^Batlle i
els membres de la delegació de Sitges
J. Mirabent i Magrans, Francesc Pagès
regidor de l'Ajuntament, Emih Bella,
Joan Puig Mestre i Josep Pagès. Començà Tacte amb unes paraules de J. Mirabent explicant com el Partit Catalanista
Republicà, que no és un partit nou car
té la seva història, no es val de mirallets per caçar aloses sinó que té un programa clar i definit.
En Senti Suros, de la Joventut d'Acció
Catalana Republicana de Barcelona, es
referí a l'actuació de les joventuts en
els actuals moments en que ha d'ésser
plantejat i segurament discutit a les
Corts Constituents el plet nacional de
Catalunya.
El Dr. Valero Ribes glossà extensament la tasca del Partit, el qual—diu—
fou el que a Catalunya feu possible l'obra de la Revolució i analitzà la tasca
de Nicolau d'Olwer davant del Ministeri
d'Economia que se li confià com a membre del Comitè revolucionari, quan ja
les altres carteres estaven distribuïdes,
aclarint alguns punts del discutit tractat
amb França.
Finalment s'aixecà a parlar En Tomàs
i Piera, destacat propagandista catalanista republicà, que va començar saludant les dones de Sitges, de les quals hi
havia una escaient representació a l'acte, i elogià la capacitat política i administrativa de la dona en gcneraL
Digué que per les hores presents serà
potser necessària una acció conjunta de
tots els matisos poHtics catalanistes per
tal de fer efectiva la voluntat de Catalunya manifestada en l'Estatut. Remarcà
la Ilealtat d'aquestes altíssimes figures
que es diuen Manuel Azaña i Marcel·lí
Domingo i també del president de la Comissió de l'Estatut Luís Bello d'un bell
esperit comprensiu.
Parlà dcl destorp que a la política catalana representen els partits espanyols
dintre el nostre sòl, tals com el partit de
Franco, Giménez, Sediles etc. i el que
capdilla Lerroux que no ha vacilat a admetre dins els seus rengles homes anticatalanistes servils corifeus d'aquella o¬
diosa Dictadura. Es referí a la Lhga Regionalista i digué que el seu principal
defecte,.ultra les equivocacions sofertes.
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és haver-se declarat de classe. El Partit
Catalanista Republicà no és així, el formen patrons, la classe mitja i obrera i
concretà l'ideari social del partit.
Aquest brillant parlament d'En Tomàs
i Piera fou interrumput en diversos passatges pels cntusiàstics aplaudiments de
la concurrència i a l'acabar l'ovació fou
imponent, essent molt favorables els comentaris que suscità l'acte entre els àmbits locals.
A "El Centaure"

El dimarts passat tingué lloc l'anunciada conferència del Dr. Aiguader í Miró, Alcalde de Barcelona, davant d'un
públic nombrossísim que omplia l'estatge de l'ateneu sitgetà. El dissertant feu
història de l'adveniment de la República
com a conseqüència del brillant esclat
electoral i remarcà com es declarà primer la República Catalana abans de l'espanyola i els entusiasmes que promogué
a Calalunya i a Espanya. Digué que l'obra revolucionària no estava pas del tot
realitzada, ja que manca aprovar l'Estatut que ha d'ésser l'instrument per portar a terme les reformes necessàries. El
Dr. Aiguader fou optimista respecte
la sort de l'Estatut i adduí que de no
reconeixeries Constituents la llibertat
col·lectiva de la nostra terra, la República perdria tot cl seu sentit de renovació
i de justícia.
La paraula clara i concisa del conferenciant fóu escoltada atentament i al
final dc Vacte hom escoltà mants aplaudiments.
A la Lliga Regionalista

Amb grandiosa concurrència es celebrà cl divendres la tercera de les conferències d'actualitat. En Joan Marsal,
amb adients paraules feu la presentació
del conferenciant, l'il·Iustre catedràtic Josep M.^ Trias de Bes, ex-Diputat a Corts.
El presentà com un dels més ferms propagandistes dels ideals catalanistes, un
dels patriotes més perseguits per la Dictadura, que l'empresonà ignominiosament i l'acusà falsament de separatista
en virtud d'un registre al seu domicih,
sense cap garantia legal i en plena Mt
que és un dels mes preclars professors
de la Universitat catalana, que ocupa
precisament la mateixa càtedra que el
seu inobhdable pare, el Mestre Joan de
Déu Trias; exposà que en les darreres
eleccions legislatives, es presentà candidat per les Corts Constituents, però que
degut a aquell allau d'inconciència, no
pogué sortir a pesar d'haver obtingut
més de 30.000 vots, però que Sens dubte
en una altra lluita elpoble català l'enlairarà com es mereix. Fou molt aplaudit.
Seguidament en Trias de Bes, notable
orador, contundent, incisiu i fortament
documentat, parlà de «L'endemà de VEstatut», i detallà l'articulat dc l'Estatut
votat pel poble català, amb perfecta una-
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nimitat i disciplina; dels articles de la
Constitució Espanyola que el desvirtuen
lamentablement i encara Iia estat retallat
amb tota perfídia en el dictamen de la
Comissió parlamentària; de les contradiccions i falles en que lia incorregut la
Esquerra catalana i de la seva falta de
sentit polític al volguer agavellar tota la
representació de Catalunya, quan era
precís l'esforç de tot el poble per fer imposar la seva voluntat i aspiracions seculars, com feu l'immortal Prat de la Riba que sabia agermanar tots els catalans, sense ambicions dc cap classe. Digué que, una vegada aprovat l'Estatut,
gran o petit, començava la feina pràctica i patriòtica, sense populatxeries, d'encarnar-lo dintre l'ànima catalana, pel que
tots els catalans tenien de preparar-se
concientment per a les eleccions de les
Constituents de Catalunya, i criticà que
encara el President Macià no liagués donat les normes de l'elecció i de que en
l'Estatut el facultessin dictadorialment
per decidir-ho. Durant els principals incisos dc la conferència, en Trias de Bes
fou calurosament aplaudit, i rebé a l'acabar una fervent ovació. Fou molt felicitat.
Pel pròxim divendres tindrà lloc la
darrera d'aquest primer cicle de conferències, —que amb tan d'èxit ve organitzant la Lliga Regionalista— a càrrec del
regidor de Barcelona N'Andrcu Bausili,
el tema de la qual s'anunciarà oportunament.
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Per manca d'espai hem de retenir, ja
composí, vàries notícies i el registre civil,
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del mestre Telèsfor Montfort i Vídua de M. Montfort.
Ofereixen
els seus serveis
casa i al públic
en general

PINTURA

ala
en

clientela

d'aquesta

tots els treballs de

DECORATIVA

-^reus limitadíssinns
Per encàrrecs i pressupostos al carrer de Sant Pere, l 3 - S I T G E S

Catalunya

Convocada per un grup de sitgetans desitjosos d'encaminar, el viu
sentiment cristià que d'un temps ençà es condensa en la nostra vila,
tindrà lloc avui a les dotze del migdia al n.° 18 del carrer de Sant Pere,
una reunió en la qual prestigioses
personalitats de l'Unió Democràtica
de Catalunya exposaran al seu ideari i programa per tal de veure si és
possible crear a Sitges un nucli d'actuaciò política basats en els ideals de
la referida agrupació.
Els o r a d o r s que dirigiran la p a r a u la als assisten.s a l'acte seran: Josep
Marlet i Company, Manuel Thió i
Rodés, Maria Perpinyà de Jordà, Josep Carbonell i Gener, Lluís Jover i
Nonell, Joan B. Roca i Caball i Manuel C a r r a s c o i Formiguera.
Després del míting es celcprarà un
grandiós banquet al Pabelló de Mar,
Per u n a errada de transcripció, en
les invitacions per l'acte hi figura
com a signant cl Sr. Joan Marcet enlloc del seu germà Sr. Josep Marcet
regidor d'aquest Municipi,
E n s preguen de fer la rectificació
de fer la rectificació del cas.

Ë

m i es

l l i

la tenda de robes
i confeccions
situada al carrer Major, 9

Demaneu
sempre

F. J. C .

E n la reunió general celebrada el
dia 9 del corrent, va quedar elegida
per l'any 1932-33, la següent Junta
Directiva: President, Josep A, Sariol;
Vis-President, Carles Gómez; Secretari, Magí Roca; Vis-Secretari, Josep Vidal; Tresorer, Salvador Ballester. Vis-Tresorer, Rafael Casanova;
Bibliotecari, Josep Ferret; Vis-Bibliotecari, Josep Pascual; Vocal l.er Salvador Tudela i Vocal 2,on Joan Conesa,
Necrològiques

Unió Democràtica
de

Malgrat ésser Festa Nacional i els pregons de l'Alcaldia per a commemorar
l'aniversari de la República, les oficines
Municipals a la tarda foren obertes, i hi
treballà quinscun funcionari.

INIOTIICIIAIRII
Gom a nota simpàtica i dc forta
civilitat, plau manifestar que en el
gran nombre d'actes polítics, de totes les tendències que han tingut lloc
aquests dies a Sitges, ha regnat un
ordre i una correcció admirable per
part del públic, sense cap acte d'intolerància. Així tindrien d'ésser sempre al revés de lo que succeeix, segons llegim a la prempsa a la resta
d'Espanya.
•

'

Fa ja molts mesos que un ciutadà, en
ús del seu perfecte dret, presentà una
instància a l'Ajuntament, relacionada
amb alguns afers caciquistes perpetrats
durant el manament de la «Unió Patriòtica», i es creia ingènuament que els actuals dirigents, que es diuen d'extrem esquerra, el menys que farien seria donarne compte i resoldre amb justícia, pel
que ni tan sols demanà rebut de la Secretaria. Però com si estessim encara
en els temps de la Dictadura, s'ha donat
el cas de que la instància ha estat «escamotejada», i ningú sap on para. També
en una altra instància es demanava un
certificat amb unes dades que consten en
els llibres municipals, i tampoc han estat
donades, per presumir l'alcalde segurament que podien periudicar-los, en un
afer completament extrany a l'Ajuntament. Quan a tot Espanya s'estan exigint responsabilitats als que usurparen
càrrecs durant la Dictadura, a Sitges ens
trovem que tots son uns, i qüe els elements socialistes, macianistes i comunistes, més o menys sirppatitzants serveixen de cobertera als elements que
destacadament havien figurat a la Unió
Monàrquica primer, i després a la Unió
Patriòtica, tan enemigues les dues de

C o n y a c

l'Autonomia de Catalunya. D'alguns regidors, no ens extranyem de tot això,
per les relacions que sempre havien tingut amb els més caracteritzats dinàstics
centralistes de la vila, però si el que es
prestin a aquest joc políticament immoral, regidors que alguns fins es diuen
d'Estat Català, com en Curtiada, Pascual, Santaló i altres. Encara que la cosa no ens pot venir de nou si recordem
que tots ells nomenaren Vocal de la Junla dc l'Hospital al Sr. Servet, ex-presi¬
dent del Retiro, que havia estat fervorós
partidari de la Unió Patriòtica, quan era
l'ocasió de que aquest càrrec el podien
omplir amb un antidinàstic. Dc casos
per l'istil n'han succeït molts d'altres. I
encara parlaran de «cavernícols».

•
Ha rcgresat de Cuba, on feia més
de vint anys que hi residia, l'apreciat
compatrici Manuel Zarran i esposa.
Benvinguts.

•

" E l Siglo" de Siíges
SECCIÓ DE CONFECCIONS
Abans dc comprar consulti preus
a aquesta casa, i no cn dubti, trobarà el que necessita.
El dilluns darrer expirà el terme donat pel Govern de la República, perqué
els Ajuntaments poguessin declarar lessius els acords que estimessin convenients presos pels de la Dictadura.
Pel que toca a Sitges, no hi ha hagut
revissió ni se n'ha declarat cap, encara
que molts s'ho mereixien.
No envà la majoria republicana esquerrana té concomitàncies amb els dictadors locals; que sembla estigui mediotitzada.

A l'edat de 77 anys ha mort la
b o n d a d o s a compatricia N a Dorotea
Compte vda. Almirall, i que disfrutava dc generals simpaties, L'enterrament efectuat al migdia del diumenge'^
es va veure molt concorregut, sobre
la caixa mortuòria s'hi diposità u n a
magnífica corona de flors naturals,
ofrena dels seus afligits fills, als
quals, com als demés famihars transmetem el nostre condol.

•
S'han vist molt concurreguts els
funerals que en sufragi de l'ànima de
Joan Mirabent Carbonell tingueren
lloc el passat divendres a la P a r r ò quia. Amb tal motiu reiterem el nostre sentit condol a la família.
•
H a baixat al sepulcre a l'edat de
77 anys el compatrici Joan Poch Casellas, molt conegut i estimat pel veinat, com ho demostrà l'acte del seu
enterrament, molt concorregut. Rebi
el seu fill el regidor catalanista republicà Jaume Poch, bon amic nostre,
així com als demés familiars el n o s tre condol sincer.

•
Dijous, dia 21, les misses que es celebraran a l'Església Parroquial a les 9 i
9,30, seran cn sufragi de l'ànima de la
que en vida fou Na Concepció Mareé i
Ràfols, com a cap d'any del seu traspàs
que ocorregué a Vilanova.

Religioses
FUNCIONS DE LA SETMANA
Avui diumenge, dia 17, tercer de
mes— À les 6, Missa de Comunió
General dels devots de Sant Josep,
amb plática que farà el Rvnd. P. Maduell.—À les 10, Ofici a càrrec de la
Associació Josefina. — À dos quarts
de 5 de la tarda, sant Rosari i acabament del Septenari de Sant Josep,
a m b sermó que farà el P. Maduell.
Dijous, dia 21.—A les 10, F u n e r a l
en sufragi de l'ànima de Na Dorotea
Compte, (a. C. s.)
Dissabte, dia 23. — A dos quarts
de 5 de la tarda, Sabatina al Vinyet.
A les 6 Confessions. A les 7. Visita
dels Congregants a Maria Immaculada.
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Demaneu els calçats BENAZET en la

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN QRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS

SABATERIA d e FELIX CASTRO
S a n Francesc, 17

UNIC concesionari per a la venda en aquesta vila.
YO

"^-rELEFUNKEN

V ESTRELLA
CONFITERIA DE QUALITAT
Major, 4 2

Teléf. 5 9

Totes l e s festes, més de vint vai'ietatsen dolços :-: Especialitat
amb els de nata :-: Biscuit Glacée per encàrrac :-: Torró de
crema tot l'any :-: Totes les festes P A S T A D E M O N A
Bomboneria selectíssima :-: Objectes per a Regal amb gran
aventatge de preu. : — : Aquesta casa dintre l'esfera en què
es mou rivalitza amb les de la capital.

A g è n c i a Dipòsit per a la c o m a r c a :

Magatzemsde J I o

PUD'

Forn dei Vidre, 5 Telèfon 147

- VILANOVA

I

GELTRÚ

Es compleixen encàrrecs pér difícils i capritxosos que siguin.

Reb encàrrecs a Sitges En Jaumet Raventós

FIAMBRES

PA DE VIENA

Única casa que els
ven en aquesta vila.

Única casa a Sitges que
el fabrica matí i tarda

Sant Francesc, 3 (Estanc)

Camiseria i Corbateria
32, BOQUERIA, 32
BARCELONA
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i lots eis artkles períanpnts ai rim
La camiseria m é s e c o n ò m i c a
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lue da Vida y Joventud
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Cs l dentffleo
•gradabif

Especialitat e n c a m i s e s a midsi
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TALLER

D'ELECTRICITAT

Especialitat en bobinatges de tota mena
Conservació i abono de motors i bombes

Instal·lacions en
M m a d e u

general

Padreí
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Adquiriu els aparells Radio IDEAL
En aquest establiment lii ha secció de perfumeria
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