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REDACCIÓ i ADiVltNISTRACÏÓ : PARELLADAS, N . ° 9.

PREUS D E SUSCRIPCIÓ: S I T G E S : trimestre, l'SQ pessetes;

T e l è f o n n.° 3 6 7
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"nixécâ'l i camina
No fora gens honest que mentre els nostres capdevanters es
lliuren ala batalla arreu d' Espanya per la consecució de l'ideal
triomfant, els pobles de Catalunya,—sense excloure'n el nostre,
—negligissin els deures que el
greuje i la solemnitat del moment
els imposen.
La prempsa diaria ens entera
de les grans actuacions que els
portaveus del nacionalisme català
estan duent a cap per tots els indrets de la Península, i de Tentussiasta aculliment que se 'Is dispensa, com a salvadors de la coletivitat espanyola, arrossegada, pels
pèssims governants de mitg segle
ençà, fins a l'últim pas d' un horrend precipici.
Per això,—talment Jesús digué
a Llàtzer,—cridem avui al còs
electoral de Sitges malgrat dormir
una són mandrosa: "Aixeca't i
camina". Que '1 camí serà planer
si es fia dels bons pastors i es desentén lleis assalariats de la vella
política, de tan funesta historia.
I el bon pastor nostre, procla*
mem'ho ben alt, el que més sincerament pod recullir i fer viables
les aspiracions de tots els estaments, no és altre que En Bertran
i Musitu, qui vé assumit la representació a Corts del districte en
cinc eleccions consecutives.
Ens plau .saber-lo, en aquets
instants de perill, laborant inteligentment en la direcció de l e s oficines centrals que la Lliga Regionalista té instalades a JVladrid per
a la organització de la campanya
electoral, "mena d' ortopedia social que posa els membres a son
lloc, que classifica les malalties i
les po,sa en tractament, que lesí
diagríostica i els senyala el remey"
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com amb sujnma justesa descriu
"La Veu de Catalunya".
Ens cauria, n o obstant, la cara
de vergonya, que confiat aquell
metge en una nostra salut perfecta, donguéssim una prova de defallença,; i, la partícula que vé a
ésser la Vila Blanca en la córpora
d' Espanya, s' hagués d' amputar
sense més remei.
El democràtic gest inoblidable
d' Èn Bertran, allavors de 1' Assemblea de Parlamentaris, lleva
als primparats criticaires tota apariencia de raó sobre la fondària de
conviccions autonomistes del ilus^
tre prohom , soldat de primera
rengla. Dubtar de les creencíes de
tan abnegat combatent fora una
impostura imperdonable, i are que
amb heroisme digne de tota lloa
presenta el pit a l ' escomesa, no
podem menys que rètre-ll fervent
homenatge.
En Bertran ha estat sempre un
servidor nostre ; f eni que en. les
hores dificilíssímes que precediran
al part fécond de les entranyes de
la Patria, siguem precisament nosaltres els Seus servidors fídelissims.

SECCIÓ

Gener de^SIS

LLIURE

Del cabás Coavulsiooista
Parlemne de 1' incapacitat
temporal áQ\í2in honorat Julià,
d;Ones la definitiva ha de dit-la el
Excm. Sr. Ministre d e la Governació al resoldre e l patètic recurs d'alçada que ha interposat
r incapacitat i el qual se' ns diu
porta anexe u n document jeremíac

amb firmes d' electors autèntiques
i com ès natural la majoria apòcrifes, socorregut sistema a quin hi
es molt aficionat En Julià i que
per regla general no dona cap resultat pràctic, perquè els IVlinistres ja en saben la prima de
aquestes coses.
Bastant se ha escrit i més es dèn
haver dit sobre aquesta qüestió
per a donar a compendre an els
inconscients i babaus, que s' ha
comès un acte d' expoliació, al
declarar incapacitat la gran eminencia dgl Convulsionisme, fent
corre entre les moltes estupideses
i trapasseríes: q u e è s ...una novela inventada hace años por sus
enemigos personales de ser deudor a fondos público s...
1.altre de que: ...teniendo en
cuenta el acto de caciquismo que
demuestra el acuerdo de declarar
capaz a Planas e incapaz a Julia... y el segundo j a m A s ha
sido, deudor al Municipio...
Aixís s' escriu i aixis es parla
amb la major desaprensió, i sòls
per a mantenir un estat d' animositat contra tot lo que representa
un principi de kgalitat.
Toca ara explicar la finalitat
buscada al recorre contra la capacitat del regidor, electe , la qual
consistía nó en evitar que pre;ngués pósessió del cárreg a què
hayía sigut enlairat, sino que la
Comissió, Provincial reconegués,
com aixís ho ha declarat, que era
deutor a fondos públics, encara
que una minoria s' hagi afíncat
en que no procedia 1' ihcapacitació per no haver-se complert, segons ells, el tràmií que marca el
paràgraf quint del article 4 3 de la
LI, M., que diu que no poden ésser regidors: ¿ 0 5 deudores.fiomo
segundos contribuyentes
a los
fondos municipales,
provinciales
o generales, contra quienes se
haya expedido apremio.
Poc costa, demostrar que el
aeort inunicipal de la sessió de 2 6

de Jener de 1917, referent als
deutes { crédits d' En Julià contra
el JVlunicipi, ès a totes llums ilegal
perqué 1' Ajuntament ès entitat
inferior a la Junta Municipal dë
Vocals associats de 27 d' Abril de
1911 i altres suceesives, que '1 declararen deutor a fondos públics.
Altre de que si no es va posar
en ús aquest procediment, per invalidar-lo al ser elegit regidor én
Novembre de 1911 per al quatrecini següent, fou perquè es volia
acabar amb la llegenda de que lo
que se li deia per escrit no se li
diria a la cara, i si la memoria no
ens falta se li va fer avinent çò
que deixem dit, i referent a lo de
si ha sigut apremiat, parli per nosaltres un testimoni irrecusable.
De V Eco de Sitges de 15 de Desembre de 1907, d' un article titolat Maldad y grosería n treguem:
...de que un alguacil había guiado al domicilio de nuestro compatricio a un agente
ejecutivo
forastero... ¿de qué se trataba?
Sencillamente de reclamar por el
procedimiento de apremio el ingreso en la caja municipal de
924'54
pesetas.
Del mateix de 29 del própi mes,
de la sessió ordinaria : Leída una
instancia de D. B. Julia Masó
...al objeto de que anulara el
procedimiento de apremio intentado contra el mismo... I del de
5 de Jener de 1908 en la sessió
municipal ...dada lectura a un
dictamen de la Comisión de Haia- (o
cienda por el que se propone sea
desestimada la instancia de D.
B. Julia Masó en solicitud de •o
que se anule el apremio contra el
mismo...,
el qual quedà aprovat i X
I
contra quin acort En JuUá va re- CD
corre al Tribunal Contenciós-Administratiu, que també fallà e n m
CQ
contra seva.
•o
Suficientment aclarida queda
aquesta qüestió, amb les inexcusables proves aportades; i tancarem
aquestes enutjoses
ratlles f e n t ^
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fent avinent que quan se garla en
públic s'han de tenir en compte
fets perquè no resulti evident la
fâlsetat entre el dir i 1' actuar.
L' expedient admisistratiu incoat contra En B. Julià Masó en
el qual consten tots els càrregs
irrefutables i que va servir de
fonament per la seva destitució de
Secretari d' aquest Municipi, fou
revisat detingudament per dos
prohoms designats per una agrupació política que tenia un representant en el Municipi amb el fí
de que donessin el sen parer de si
r al·ludit representant havia de
unir el seu vot amb els altres set
que ja estaven conformes en votar
aquesta determinació; la resposta
dels prohoms ja se sab que fou
afirmativa, quedant per lo tant
comprovat en lo dit: que certes
habilitats son menyspreu del decoro i la serietat.
CYRANUS
Trista missió la del desgraciat
falsaire tan carregat de trilogismes com de males intencions! Les
seves campanyes de prempsa, de
bn fàstic irresistible, no tenen altre
objectiu qu'insultar solapadament
als que tenen el valor cívic de ferli oposició i no se sotmeten a les
seves trapaceríes politiques-administratives i fomentar la divisió de
classes ventant el foc de les passions.
Aquesta es la finalitat s u prema del seu xorc patriotisme i
la conjura de la farsa convulsionista sostinguda per quatre fanàtics que sense mèrits han volgut
imposarse i desempenyen papers
de directors i no serveixen ni per
a comparses. Peró deixeulos fer,
que ja vindrà dia en que cauran
les caretes i els titulats redemtors
i llibertaris populaxers s' estimbaran per no sortir més de la foscor de vulgaritat en que 's m o vien desesperats per no poguer
alternar amb elements de genuína
significació demócrata i de verdader arrelament que sempre han
donat proves irrecusables del seu
desinteressat amor a Sitges.
Aquets altres que per intranzigencia de partit local apoyen la
convulsió novembrina, és hora de
que's donguin compte de la seva
aquiescencia equivocada i rectifiquin, evoluciouin, refusin, protestin del intolerable sistema julianer
socialista [en mal hora imperant,
que ha vingut a eníondir l'abisme
de concordia i compliccar els afers
municipals retrotaient les intrigas
i els vicis ancestrals d'una administració corrompuda, en que la
moralitat i la organització dels
serveis^nioren per asfixia.

Aquesta conxorxa és una traició
als idealismes i reivindicació de
les classes obreres pels capdevanters del socialisme local quins i n significants prohoms dinttre la
práctica no són més que petits
cacics disfressats de regeneradors
i defensors dels organismes populars. Mentres diuen al obrer
quetrevallen per a deslliurarlo de
1' esclavitut de la tirania, ells se
acoblen amb els burgesos i homes
descalificáis que 'Is fan esclaus de
la pitjor tirania que és la sumissió
incondicional amb totes les seves
vergonyoses claudicacions, complacencias i contubernis derivats
de la manca de valiment per a
llaborar amb independencia de
criteri i acció atinada .
Al costat [del valer màxim del
ideal déu posarshi '1 contrapès de
l'armonía, la serenitat en l'acció,
la visió de la realitat i un j u dici imparcial en favor del interés
colectiu. Doncs aquets nous faritzeus integren ' la farsa julianera
per a fer tot lo contrari de lo que
deyen quan estaven a l ' oposició.
Ja sabem que les nostres censures serveixen per ajuntarlos més
i aquest és precisament el nostre
desideratum, perquè quant més
duri aquet carnaval sociolisto-julianer, tant més'grossos serán els
desacerts i mes estrepitosa la caiguda.
Si estiguessin a 1' oposició, ja
haurien donat tres o quatre dotzenes de mitings clamant contra
la puja dels queviures, dant tota
la culpa a las autoritats locals,
farien campanya bullanguera contra'l joc, contra els consums, contra '1 mal estat dels carres, contra
la incultura del poble, contra la
baixa de recaudado i altres coses
que inventarien per inflar el gòs;
i ara que són de la majoria, ja ho
veuen: aujuden a crear impostos
nous, toleren que s'amanyi'l cens
electoral a favor de la lliga Convulsionista, no diuen res sobre la
puja de les subsistències, implanten el vici dels prohibits en son
propi estatje social, callen quan se
recauda menos que en anys anteriors sense investigar la causa
que segons de public es diu es per
les entrades de frau, (vulgo m a tute); els carrers encare no plouen
quatre gotes es posen intranzitables, la cultura de poble tant o
més descuidada qu« may, o sinó
vegin las escenes què 's desenrotllen% diari en el Cap de la Vila,
de les que són protagonistes un es- ;
bart de nens gòtics educats en la
escola creada pel credo convulsionista en sa majoria. El que 'n
dupti, que passi al vespre per a¬
quell lloc, i menys el dia de sessió

a la Casa de la Vila, 's convenceSantuari del Vinyet
rá de lo molt que havem progre- Ingressat, 2.837'55 ; gastos , 2.373'20.
sat amb aixó de la cultura de poQueden, 464*35 pessetes.
ble desde que manen els homes
Correus i Telègrafs
de la Convulsió.
Telegrames rebuts:
Encara que molt més podríem
Ordinaris, 1093; de matinada, 329;
dirne de 1' actuació dels ilustrrats
comercials, 47;. diferits, 11; oficials, 112;
" com pany eros", en desistim per
internacionals, 96.
avuy, perquè no volem que s' e n Expedits:
fadin de veritat amb nosaltres. Si
Ordinaris, 471; de matinada, 92;
be ho pensessin, més s'haurien de comercials, 176; diferits, 20; oficials, 103;
internacionals, 82.
enfadar quan els alaben que quan
Total :
els critiquen, perquè les alabanses inmerescudes ridiculisen i la Telegrames rebuts, 1.688; expedits, 944.
crítica ben fundada pod influir en
Certificats rebuts:
r esmena o, per lo menos, és el
Ordinaris, 1567; oficials, 251;
monedéis, 72; valors declarats, 141.
reconeixement de la beligerancia.
Expedits:
A nosaltres ens té sense cuidado
Ordinaris,
1.281; oficials, 136;
que fassin o deixin de fer, perquè
moneders, 532; valors declarats, 464.
no tenirn interès en que 'ns donTotal :
guin la raó ni menos en que vinCertificats rebuts, 2.031; expedits, 2.413,
guin amb nosaltres.
Entenem que cada qual está en
son lloc, i per cap causa ens decidiriem a mourens del nostre.
Prou, doncs, per avuy i un a l tre dia tocarem altres punts amb
contacte de la Convulsió i especialment de son quefe 1' articulista
dels pseudònims, que és 1' únic
culpable de les discòrdies en ia
nostra vila i el més trapacer dels
trapacers.
Tot lo demés es secundari.

Estació d e l F e r r o c a r r i l
[Passatgers :
En 1917, 95.685; en l'anj? anterior, 85,652,
De més en l'tíltim any, 10.033.
Bitllets d'andèn:
1917 : despatxats, 10.970; en 1916,7.192.
De més en 1' any liltim, 1.792.
Mercancíes :
1917 : toneladies, 12 838; en 1916: 13.058,
De menys en 1917, tonelades 220.
Equipatges :

En 1917, facturats, MOI; en 1916: 962.
De més en 1' any últim : 139.

P. S. T.

Sessions de l'Àjuntament
Estadístiques : 1917
R e g i s t r e Civil
Matrimonis, 27; Naixements, 102;
Deïuiicions, 90.

Moviment parroquial
Matrimonis, 33;
Baptismes, 95 : 44 nois i 51 noies;
Defuncions, 89 :
26 homes i 46 dones; 12 nois i 9 noies.

Actuacions del Jutjat
Judicis de conciliació, 4; id. verbals, 8;
deshaucis, 9.

Escorxador
Caps de bestia que s'hi han sacrificat:
Vaques, 9; novillos, 38;
badelles, 573; moltons, 442, crestats, 295;
xaj»s, 88; cabrits, 305; ovelles, 245;
tocinos, 431.
Total de caps de tota mena, 2.426.

En nostre niímero anterior, la falta de
espay no 'ns va permetre exposar, com
era el nostre desitg, que a vans de començar enguany les ressenyes de les sessions
municipals en aquestes columnes, ens calia recalcar, per a que semjpre 's tingués
ben present, lo manifestat pel regidor don
Sadurní Llansó en la sessió inaugural de!
present bieni, o sigui:

Que per ells 1' alcalde és En
Julià; que si han votat an En
Font és perquè no han pogut votar an En Julià; que aquest será
el seu director en- tots els afers
locals; que están orgullosos de
que sigui aixís, i que no se 'p
donen vergonya de dirho.
Per lo tant, encare que legalment i amb
tota responsabilitat sigui En Lluís Font
l'Alcalde de la vila, resulta que ho ès «a
precari», per voluntat expressa i assentiment dels cinc — i ell, sis, — que sóii^ls
vots alcançats i que li han donat obtei^ió
a tan ...digne càrreg.
^

Plassa M e r c a t
Recaudació total, per tots conceptes:
4.862 pessetes;
gastes : igual quantitat.

Cementiri
Recaudació total, 1.806; gastos, 1.374'10.
Queden, 411'90 pessetes.

Redós d e S a n t Josep
Tranzeunts albergats :
H o m e s , 6 9 2 ; dones, 1 6 4 ; n e n s , 131.
It ui,

ir,

hestjalais.

ORDINARIA Di^ 7
(Acab&ment)

i-

Llegida uua carta del director d^Ia
revista ilustrada «Las Maravillas de j^spaüa» demanant una subvenció de^O
pessetes per a fer propaganda de Sitges
i interessant s' estudií 1' assumpte i j^li
contesti aviat, la Presidencia manifœta
que temps enrera va ocuparse d* aqi^st
particular, pero que res en definitivàj^»
resojdre, perquè era quan aquell ii^'·
sitat moiment d'alcaldes,
Eu Planas Robert demana que p |
Comiissió.
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Ademes, va acordarse saludar a tots
palier per plaça d'Espanya, a petició d'En ció en Pressupost pero adherintsê a que 's
els demés Centres Excursionistes exispersegueixi
lo
del
joc
i
el
pes,
altre
opoPlanas Robert.
tents a Catfîlnnya.
Es queda enterat de 1' aprovació pel Sr. sant-se al nomenament d' agutzil per perLa Junta del «Sitges» — que aquest
Fovernador Civil dels Presupostos p e r a seguir el joc, perquè seria burlat pels serà el seu nom,—ens prega fem públic
1918; de que en eli*epartiment fet per la cafeters, i que per això ja hi ha Gdardia; que '1 diumenge día^20, a dos quarts de
tres de la tarde, en els alts del «Cafè
Mancomunitat eh I' any actual. Sitges dèu Civil, i que lo del;pes podria anar a càrreg Subur», s' hi celebrarà una reunió,, a la
contribüii·-hi àmb 50' 10 pessetes i de un de r empleat del Mercat.
que tothom hi queda convocat, p e r a
En Barrachina s' alegra de què l'ajudin. explicar la finalitat del Centre i admetre
Reial Decret del Ministeri de Hisenda soL' Arcalde, atenent les manifestacions les inscripcions dels que hi v u l g u i n
bre la creació de nous arbitris.
pertenèixer.
Presentats els comptes de la recauda- fetes per tots els regidors farà complir amb
Desitgem a la nova entitat, que, per
ció de serenos que donen el següent re- gran energia la llei perquè a Sitges no es cert, ens mereix moltes simpaties, arribi
sultat: Ingresos, 4.888*55 peésetçs; gastos, jugui i en quant a lo del pes ès més difícil: beü joyosa a la fità del camí que SE ha
5 176*95 id; dèficit, 288*40 id; es posa de demana la cooperació del poble que vagi proposat empendre, a la vegada QUE
felicitem an els nostres bons amics QUE
manifest que aquet ès degut a l a compra al repès, per castigar als infractors.
h a n sigut honrats amb el càrreg de
Els
dos
companys
de
Presidencia
s'
esde material nou tjer els mateixos; es dona
membres de la Directiva.
Hisenda: Arcalde, Llansó, Planas P u i g
forcen per demostrar quin ès més greu
un vot de graciés al regidor encarregat i
i Padrol.
Els centres d'esbarjo, a la tarde
dels dos perjudicis, recomanen gran enerqueden 8 dies sobre la taula.
se han vist força concorreg·uts.
gia
i
apunten
la
fórmula
de
posar
un
Repès
Fument : Arcalde, Bosch, Parera i
S' aproven els comptes de 199 ptes,, a
I a la nit, en* el ball d' El Retiro, les
al Cap de la Vila, pagant, al empleat, de
Roca.
D. Josep Ferret per medicines i 7 r 2 5 a F.
mascaretes hi han brillat per la seva
les multes que s'imposin.
ausencia, figuranthi en cambi alguns
Governació: Arcalde, Carbonell, B a r - Oliveras per unes carretades de fems.
mascarots.
En Planas Robert recomana que en el
Es
llegit
un
dictamen
de
la
C,
de
G.
rachina i Roca.
Al sarau celebrat al Prado hi ha assisconcurs
per
a
cubrir
la
plaça
d'
agutzil
es
proposant cubrir la vacant d'agutzil d' En
Atracció Forasters : Ardalde^ Llansó,.
tit
regular coucorrencia. ^
Anfós Gallart en les condicions que s' ex- tinguin en compte les modificacions per
Bosch i Planas Robert.
posen, entre elles saber les quatre regles i ell proposades : que siguin preferits els
Regidor Dipositari: Roc»; Interventor
tenint dret a obtar-hi els que compten des- que hagin servit en I' Exèrcit.
^ En el Temple parroquial se celede comptabilitat, Barrachina; Vis-presiS'acorda que 'I concurs, sigui com en bren funerals en sufragi de i'ànima del
de 25 a 60 anys.v
deut Judta Pericial, Padrol.
BarEn Planas Robert demana sia modificat el cas anterior; que la verdura dels carros que fou benvolgut compatrici D. Joarates.
Font; Junta
1.* Llansó;
Ensenyansa,
Regidors:
Hospital,
Cases b a rachina i R o c a ; Escorxadpr, Llansó; en la forma de que sien preferits els fills de la plassa Mercat s' eviti sigui acapa¬ quim de Dalmau i de Querol, en quin
acte queden novament patentitzades les
Enllumenat, Boscbí Biblioteca, Llansó; de Sitges, i no puguin passar de més de rada pels detallistes, i s' aixeca la sesió al
moltes amistats i simpaties de que en
Vigilancia nocturna, Bosch; Admink* 40 anys els solicitants, per ésser de massa cap d' lina hora de començada.
vida gosava.
Seiterem amb tal motiu als seus aflitraJor del Mercat, Planas Puig; del Ce- edat els de 60.
gits familiars la expressió del nostre
Barrachina diu no pogué assistir a la
mentiri, Carbonell; Interventor del ma,pèsam.
teix. Roca; de Material, Piabas Puig; de reunió de la Comi isió pero trova be lo de
D
i
m
a
i
^
s
Allotjaments i b a g a t g e s . Alcalde; i de En Planas.
Passat a votació queda rebutjada fa propesos i mesures. Roca.
Eh virtut de I' acord pres per l ' A j u n Es dona compte de lo acordat per la posta Planas Robert i aprovat el dictamen
tament, 1' Arcalde ha cridat a tots els
duenyos de cafès i els hi ha trasnoès la
Junta local de Beneficencia i de la terna per 5 vots a 2.
DISSaPTH
ordre de que queda prohibit termenantEs dona compte d'un altre dictamen de
aprovada per que l'Ajuntament nomeni
ment el joc, advertínt-los-hi que els qui
Administrador de l'Hospital; quedantoe la mateixa Comissió en que diu que han
El Secretari de l'Ajuntament entrega
la infringeixin seran rigorosament p e elegit per 6 vots D. Antón Banazet, an estudiat les propostes del «Centre Nacioal que ho és habilitat del Jutjat I' acta
oyorada.
nalista Català» i dels sitgetans de Guantà- de constitució de la J. M- del C. i l'expea qui ùn ha proposat, com a més jove.
DimHCl^BS
S' aproven els comptes anyals del Vi- namo per posar els noms de D, Enric Prat dient de la exposició de les llistes; docuinents, ambdó«, autoritzats amb Is firma
Ed el saló de sessions del Consistori,
ayet. Cementiri i Mercat, amb el vot de de la Riba i D. Marti i Julià, als carrers
del Secretari de I'Ajuntament.
aquest matí té lloc la reunió de la Junta
Major,
Jesús
o
Sant
Pau;
han
consultat
a
gracies de costum
I com sigui que 1' art. 11 de la LI. E. municipal del Cens electoral, per a inAltres comptes per acompanyar els diferents veins d' aquests carrers, que no determina que'1 Secr'etari de la J. M.
formar les reclamacions presentades
veuen bè el canvi de nom i proposen que del C. E. bo ès el del Jutjat municipal i
durant el temps en que les noves llistes
quintos i per impresos.
en son lloc el suplent, constituint, per
han estat exposades al públic.
S'acorda: el repartiment de tributació els primers carrers que sien oberts s'atenlo tant, la ingerencia del Secretari del
Presideix En Joan Duran i hi assisteigui
a
dites
solicituts.
per rústega i urbana j 1' extracte dels
Ajuntament en aquets actes uua manixen D. Esteve Barrachina, D. Josep
En
Barrachina
s'
adhereix
al
dictamen
festa in fraòció a la Lley, el fet ha sigut Serra, D. Josep Bartroíi, D. Bonaventura
acords del quart trimestre i la rectificaentenent que per la tradició històrica no posat en coneixement del Jutjat d' Ins- Montaner 1 D. Enric Busquets.
ció del Padró de veius.
trucció del Partit, per a que depuri les
Es dona compte de les instàncies preRespecte a aquest. En Planas Robert dèu cambiar-sen cap de nom, relatant lo
responsabilitats que existeixin.
sentades , qüe són: dues de D. Joan
que
succeeix
amb
la
Plaça
del
Marqués
de
pregunta quin criteri se s e g u e i x refeAltra vegada el «sabi honorat» ha fet Marsal, per inclosions; u n a de D, Ramón
rent als que demanen l'alta; que aquets Montroig, que ningú l'anomena.
posar a f o r a de lley als seus infelissos Martí, per exclosions; una dé D. J . M e En Font també hi està d'acort, encare incondicionals. ¡Magnifica couducta que
rino, demanant sa inclosió, i una dels
bé deuea portar la baixa de l'últim lloc
que
sien noms de persones respectables els reisulta ferma garantia de «sinceritat» i Srs. Jacas i Tutusaus, pels dos concepoat han residit?
honradesa polítiques!
tes i per errors de noms,
que se hagin de posar.
La Presidencia, perplexa, li con lesta
A piroposta de là Presidencia, s'acorda
En Planas Robert hi està conforme i deamb tota frescura que ja li Contestarà
admetre totes les inclosions que's demamana es recalqui be que al obrir-se els
nen; i respecte a les baixes, aceptar les
quan vinguin d e m a n d ^ de rectificació.
A les onze del matí el Còa de S o m a - què venen documentades.
nous carrers sien aquests els nonjs prefeYaya, vaya, que aixeritl
teat
de
la
vila
passa
la
revista
anyal,
a
rits, i queda aprovat èl dictamen.
En altre número j a acabarem de resla Plaça de la Estació; després de la qual
Ë8 concedex permís a D . Pau Benszet
S' en llegeix un altre de l' esmentada s' acorda celebrar la festa de beneir s o - senyar dita Junta.
per a edificar.
Comissió resolguent sobre la proposta del
lemnerueut la Bandera el dilluns de
DIJOUS
S'aprova la terna que la Presidencia
Pasqua Florida.
Arcalde de Vilanova de no contribuir com
proposa per a cubrir la vacant existent
A
tal
efecte
queda
nomenat
AbandeEns enterem de q u e guarda llit a Barara als gastos del Laboratori del Partit
rat 1'entussiasta Cabo de Poble, don
en la J. L. de P. E.
i en camvi pagar els análissis per separat Manel Robert Mestre, i, ademes, es d e - celona la estimada compatricia donya
Manuela Llopis, vda. Amell.
Passa a la C. d' H. una instancia del i amb un preu adequat, proposa sia acep
lega a uua Comissió composada pels
agutzil Sr. Muiño renunciant condicio- tada d'aquesta última forma, i aixís queda Cabos i Sub-cabos per a que designi la
persona que ha d' apadrinar la bandera
nalment el càrreg.
acordat.
Ha empitjorat en la seva malaltia la
en dita festa, a la qual ès molt probable
En Planas Robert fa avinent que en
Llegida una instancia de D. Joan Escapa hi assisteixi el Sr General Quefe de bondadosa cótíipfttficia D . ' Francisca
la taula d' anuncis hi ha un edicte que renunciat al càrreg d' agutzil que desemMatas de Montané, per quina salut tot
aquella popular institució.
diu hi ha exposades les llistes dels mapenyava desde 1906, per atendre als seus
En 1' acte de la revista tenim ocasió et veinat tant s'interessa.
jors contribuyentp, pero que les taís no asuntos particulars, s' acorda aceptar-lí, de sentir com amb molta raó s' exclama
s' hi veuen.
proposant la Presidencia que consti un un dels individuus de que ès força de
doldre que 'Is industrials i comerciants,
vot de gracies í haver vistab gust sa ges¬ com també els propietaris de finques
El propi regidor demana s' arregli la
(0
tió amb i el temps que ha desempenyflt el residents a fora de la localitat, no se hi
passera de la P. d'Espanya, el mal estat
inscriguin en un Còs que tants beneficis
de la qual, amb tant de fang com hi ha càrreg essent aceptat per tots.
allí, perjudica als que bati d' atravesEn Barrachina manifesta que ja que se reporta en profit dels seus interessos.
Es trova malalt de summa'gravetatia
han de cubrir les places d'agutzil, s'en
sarla, havent fet perdre ja quarts de
En el saló de la societat cor .1 «La Barcelona nostre distingit compatrici i
crei una altre i que 's dediqués a perseguir Unió Sitgstana» hi té lloc una reunió
jornals a alguns obrers. 8' arreglarà*
tranyable amic D. Antón Ferrer Robert."^
el joc, el frau i la mendicitat quines tres a l' objecte de tractar de constituirse en
e
Finalment, després de tractarse de
llagues son ben palpables i an aquest e m - aquesta vila un Centre Excursionista.
la conveniencia o u ó de modificar la
-X
La reunió dona resultats positius, ja
Totes les mises què es diran a la Parro-**
pleat com a estímul se fi podrien donar
forma de les convocatòries per a les sesque en mitg de gran entussiasme quequia el dilluns día 21, fins a dos quarts
de
de,o
sions, se aixeca la d ' a v u y al cap d' una ademes les multes que s'impossesin, igual- den aprovats els estatuts per q u ^ a u r à onze, serán aplicades a 1' ànima de rts
" '
ment
que
les
per
manca
de
pès;
que
hi
ha
de
regirse
la
nova
entitat
i
elegida
la
hora de començada.
blidable .compatrici D. Bartomeu Misas
lisas t^
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persones dèbils no gossen adenunciar-ho, Junta Directiva de la mateixa, en la Roses.
e
següent
forma:
i et de la mendicitat, d' acort amb la ConSots la Presidencia d'En Font, qui té al
President, Gaspar Virella; Vice-presi¬
ferencia de Sant Vicens de Paul.
costat als dos Tinents, Síndic, Srs. BarraAviso : Recomendamos eficazmente ai^
dent, Josep Farreras.; Secretari, Pere
Entre
tots
contesten
al
Sr.
Barrachina
:
china, Roca i Planas Robert, comença la
Camps; Vice-secretari, Joan Puig; T r e - nuestros lectores se fijen en el prospecto^'
ún que I' Agrupació Socialista desde molt
sorer, Ramón Costa ; Arxiver, Rupert que incluimos en la presente edición, por.í^sessió a un quart de vuit del vespre.
tratarse del tan popular y acreditado^
temps
enrera
ho
ve
denunciat,
queia
plaça
Roca; i VocalSj Ramón Porta, Joan BarQueda aprovada I' acta de I' anterior
«ELIXIR CALLOL»
tés i Jaume Prat.
no es pot crear per no haver-hi consignadesprés de 1' esmena del nou Carrer Es-

L' Alcalde diu que 'I cas ès urgent.
Repeteix. ËQ Planas que bi passi i que
es demanin detalls i preus per a evitar
resulti una cosa cara o esquiada.
Un deis altres és del mateix parer, i
com que no hi ha consignació eu Pressupost, proposa e s contesti que 1' Ajuntament té bons desitjós pero que en
cambi no té quartos.
Donada conformitat, es llegeix una
proposició de tres de la majoria per que
es nomeuin les Comissions de costum i
es deleguin càrregs; i, aprovada, es fa
en la següent forma:

bietari de la vila
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NOTA : Antes de hacer sus encargos, yisite esta su casa. Los tranvías que
hacen el trayect» de Barcelçna a Sans, núms. 2 y K>, parad» Plaza Cataluña
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La Camisería que ven més barfita
Espeeialitat en camisas á mida
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