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Artistes sitgetans: el pintor ñQÜSTI FERRER
A iniciativa, del membre de la una manera notable,—cal ésser
iimioria nacion.'ilista del tiostre justiciers;—el Prado de Madrid;
llluslríssim Ajuntament En Rafel i encarant la seva relació amb les
Padrol, la dita Corporació acaba produccions de tot genre que li
d'adquirir una de les més belles hi hem admirades, en deduim que,
leles que '1 fortíssim artista sitgeià ben diversament d' altres artistes,
Agusti Ferrer tenia exposades en En Ferrer n' ha recullit la saba i
el mestratge, però no pas 1' assiíls Salons Reig do B:ircelona,
Avui ens ès giat fer conèixer militut ni i' aprofitament.
ats nostres leciors varies reproEn dos camps fertilissims s' és
dticcions d'En Ferrer,—entre
dies r adquirida, que ès la
que il·lustra aquesta primera
pàgina,—i dir.ne sincerament
el nostre el·logi, nascut de la
ireqüent contemplació de les
obres del treballador infadiEn Ferrer,—com lots elsneguitosos de pegar^
un salt cap a la seva consa-.
gració,— després d' haver-se;amarat de la llum del seu redós, s'encaminà, vencent tots
els obstacles, vers la capital
del' Art, 1' excels París, on
les coses mésfrèvoies atresoren la seva mica de sublimilat, —aixís el fràgil còs de
Mimí Pinson,—i orf lo realment sublim no deixa de tenir
la seva acidesa apetitosa. Ens
imaginem al primicier dibuixant a la ploma del retrat del
Sr. Huguet {oh aquest insigDiíicant croquis per nosaltres
tan volgut!) rebent el baptisme de r Art vora les columnes doriques de Santa
Magdalena i emprenent camí
en busca del gaudi que en el
seu esperit tenien que produir els grans mestres de la
pintura .
Dels llavis d' En Ferrer
hem oit explicar les llargues
liores escolades al Louvre i
als Museus diversos que en
el curs del seu pelegrinatge
artístic li fou dat visitar, i de

produïda la floració d' En Ferrer:
en el retrat i en 1' art decoratiu.
Si en l'un es mostra enèrgic i prometedor, en la altre ens ofereix
presents d' alt valor i de pura
perfecció. Nosaltres, però, ens
atreviríem a recomjnar-li el conreu d' aquest últim, que és allà on
acaricia més el triomf i on és més
rica la personalitat de I' artista.
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Concretant, voldríem dir-lí : —
Ferrer - dedica't al tapiç. — I no
temeríem enutjar-lo,, per tal com
la seva predilecció per 1' art egipci,—sens parell per aquella especialitat,—es trova regnant i dominant en r esperit d' En Ferrer.
El nostre artista ha esdevingut
un apòstol apassionat de 1' art
egipci. Recordem haver-li sentit
exclamar:—La meva dèria ès '
reanimar el gust del públic -•
vers r egipci, i per a aquest
fi em vaig de 1' influencia de
coses menys remotes que deixo notar en la meva pintura,
a fi de que sens violències les '
gents vagin prenent-hi afició.
Es indubtable que els egipcis i
han sigut els pares de lés be- .
lles arts, especialment en la -.;
escuiptura i en la pinrura: ningú ha decorat com ells ni ha .
expressat de tan pura guisa •
els sentiments. Tot lo que se
ha fet en 1'època llatina, si es .
comparés amb els temps de
la plenitut dels egipcis, resultaria una ridícula jiaròdia,
excepte una mica de pintura
primitiva. No vull parlar dels
romans i grecs perquè hi ha
molta gent fanatitzada que
em jutjarien un atrevit, però
goso dir que lo millor dels ;
grecs és lo arcaic, plè de la
influencia egipcia.—•
(O
Així, doncs, el nostre jui
3
ès marcadament exacte, i
O
cal, en apoi seu, dirigir la
•a
mirada vers les pintures
m
murals de 1' Hospital "La
X
I
Fillastra d'Herodes", delicio- " C
D
C
sament voluptuosa, de bella
vigoria i plena dels encants
m
de les fembres d' Orient; el " CoQ
•o
"Sant Joan" de la Capella,
que ix victoriós i esplendorós '
damunt el rei acorvardit i do / 3
Salomé aturdida. I el tot, s.
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Kici-íi de España Agustín Ferrer ha deco¬
r do VHiios edificios religiosos y civiles; toda
uiía uüve de S:in Jaime de Montserrat, en
Ronii.;l·issalas de tres restoranes en Lyon; el
Teatro da la Zirzuela española en Oran, y
otras ob as de idéntica importancia.
En España nada aún ...
No obstante, contemplando estos dibujos
bellii^injos de Agustín Ferrer, no es difícil predi^cir que dentro de algún tiempo será uno de
los maestros del arte decorativo.
LA ESFERA de Madrid.

acabat el qual es donará la sagrada Comunió als fidels a les 9,
10 i 11, i a les 12 en punt es beneirà l'aygua.
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En honor del nostre Diputai

El passat diumenge el Centre Català de
Vilanova i Geltrú oferí un banquet al digne
Diputat per iquest Districte , D. Josep
Bertran i Musitu, al que hi assistiren diferentes representacions dels poblts°comarcans, sentant-se a la taula 138 co:nen>als.
D' aquí hi assistiren D. Rü.niòn Martí
com a President del Centre Nacionalista,
Diumenge de Rams : A les 8 D.Josep Planas Robert en represtniació
de la minoria Nacionalista de 1' Ajuntamissa de Comunió amb exposició ment,
i els Srs. Joan Marsal, Gaudenci
de S. D. M., practicantse els exer- Mirabent, Rosendo Bartés i D, S. Carbocicis del sisé diumenge dels dedi- nell Soler.
Durant 1' àpet, en el que regnà el major
cats a Sant Josep; a dos quarts entussiasme,
es comentà patriòticament la
de 10, benedicció de rams i pal- Conferencia dels Srs. Ventosa Calvell i
mes i processó; a les 10, Ofici; i Cambó, la nit anterior en el Palau de la
Catalana de Barcelona, fent-se
a dos quarts de sis. Rosari, mes MiJsica
optimistes comentaris respecte 1' actuació
de Sant Josep i Vía-Cruxis.
nacionalista en les actuals Corts.
Al destapar-se el xampanp, inicià els
Dilluns: De 10 a 12 del matí i
brindis el Sr. Braquer, Alcalde de Vilade 3 a 5 de la tarde es farà el Sal- nova; Masó, professor de l'Escola d'InduS
tries de Vilanova; el nostre amic planas i
pés per les masies del terme.
Robert, i el Sr. Alcalde de Sant Pere de
Dimars : A la mateixa hora. Ribes, fent-se ressò tots ells del moment
Sal pas per dintre la vila.
actual de Catalunya, la qual té que fer
sentir tota la foiça de la seva idealitat i el
Dijous : A les 10 del matí. seu triomfal o.timisme !per boca dels seus
Ofici solemne i Comunió general representants en les actuals Corts espanamb assistència de les autoritats, yoles.
llarg aplaudiment dels comensals a
i després traslat del Santíssim en peuUndret
saluda an el Sr. Bertiàh, al disprofesso al Monument, i demés posar se a parlar.
Saluda i agraeix a tots els que prenguecerimònies llitúrgíques pròpies de
ren
a son cài rec la direcció de les elecla diada; a les 4 deia tarde cants cions,
en las quals sortí elegit, i als que el
de Maitines i Laudes, psalms del votaren, ja que an ell un deure patriòtic el
Miserere i Fassos, començant tot mantingué allunyat del seu Districte et dia
de la lluita.
seguit la Hora Santa; a les 9'del
Relata moments de lluita en altres terres
vespre Processó dels Misteris que d' Espanya, vibrants d' entussiasme pels
generosos sembradors catalans.
farà el curs de costum.
Entra de fondre a explicar 1' actual moDivendres : A un quart de set ment polític de Catalunya, fent-lo anancar
sermó de Passió pel Rvnt. Joan de les memorablee conferencies que 's doLloberas, practicantse després els naren a la Lliffa Regionalista de Barcelona en els començos de 1' actual guerra
exercicis piadosos del Vía-Cruxis, europea, èn les quals es ficxà el Pensaquines estacions, si el temps ho ment Català devant del Conflicte Mundial,
i en les quals es marcaven ja els camins
permet, es faran des de la Esglé- per
a arrivar a 1' Espanya gran.
sia a la Ermita de Sant Sebastià;
Fa una extensa explicació dels succesos
i de retorn a la Parroquia, fasos; del passat istiu, com de les crisis que 'Is
a les 10 Missa de Pressantificats, seguiren, justificant l'entrada dels catalans
a formar Ministeri, qual actuació senyala
amb les cérémonies llitürgiques acertadament, relacionant-la amb el mopropies del dia; adoració de la ment actual.
Manifestà últimament, glosant conceptes
Vera-Creu i processó per a treure
vertits pels Srs. Massó i Planas Robert,
Nostre-Amo del Monument ; a que
r actuació nacionalista seià més intendos quarts de 6 funció de la Sole- sa que mai en 1' afirmació de la personatat de la Verge i sermó pel Reve- litat de Catalunya, de la juaticia, i de la
ilivertat, des de I' individuo al municipi i
rent Lluís Munné; i a les 9 del la nacionalitat.
vespre Processó de la Dolorosa,
Una llarga salva d'aplaudiments coronà
el parlament del indiscutible Diputat per
fent el curs de costum.
aquest Districte, mentres per la aala sura
Dissabte : A dos quarts de set ven les'notes ú' Bis Segadors, que eren
benedicció de la Pila Baptismal, escoltades a peu dret pels concorrents.
ligero, sortí el Sr. Bertran i Mucants llitürgics i Ofici d' Aleluya, síiuEndeelVilanova
per a agafar 1' exprès a

Setmana Santa

E L S R E I S , quadro d' En Ferrer.
ritmant magnificament dins 1' art
predilecte de V artista.
Ben gennaníí de les susdites
obres apareix,—fins pels espectadors de curtedai de lluc,—"La
Parella", que colga d'uns q u a n s
dies ençà en el Saló de Sessions de
la Casa de la Vila. Nosaltres amaríem cent voltes més contemplar
la seva exquisidesa, naixent de un
ample fresc o d' un dels rics tapices que oco.stuma a decorar 1' enamorat del blau.
La llúm que animbà 1' artista,
persisteix amb noblesa en totes
les seves produccions pictòriques,
aterrant constantment el grog, que
és per a En Ferrer com un fat maligne. N o ens plau la videncia,
però en aquets moments som temtats d'escriure d'En Ferrer lo que
de r Aragay digué Xenius un dia
en semblants paraules:—Temps a
venir, les obres de 1' Agustí Ferrer
seran admirades per còrnies interminables de gents enteses, mentres la majoria dels Museus d' ate
s ' anomenaran • grans magat zems".
ADAM
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Agustín Ferrer
Agustíu Ferrer es un artista inédito. Deaconocido, absoluta y voluntariamente desconocido, su nombre suena por primera vez.
Y, sin embargo, antes de ello, este hombre
ha viajado mucho, ba estudiado mucho, ha
puesto por encima de la lucha cotidiana con
la vida sus ideales estéticos. Sólo asi «e conquista el derecho al triunfo.
Tiene treinta años, j una labor sólida, eijuilibrada, pronta a desenvolverse de un modo
limpio y sereno, para acusar su personalidad.
Frente al mar Mediterráneo — padre de las
leyendas latinas — que envuelve la blancura
de Sitges, su pueblo natal, empez > a amar
estas bellas armonías, tan decorativas dt sus
dibujos. Después marchó & tierras de sol
— Italia, África—, y ya bien educada la retina, cultivó su espíritu en l'aris. Acaso pudiéramos evocar, ante estos dibujos de Ferrer,
los nombres de los ¿randea «rtiatas modernos
a cuyo freiite figura Gustavo Moreau, el
magnífico. Pero no sería del todo justa esa
evocación.

No es el arte del joven piülor catalán un
arte reflejo de las viejas escuelas clásicas a
través de ajenos temperamentos contemporáneos. Directa es la influencia; sin intermediarios, ha vibrado su sensibilidad frente a las
murales pinturas helénicas y egipcias.
Todo en las actitudes, en los acordes, en las
valoiaciones de tjnos, en los asuntos, en la
euritmia total, en fln, de sus dibujos, responde a los antiguos maestros.
Y si a otras épocas vuelve su inspiración,
se detiene en la suntuosa Bizancio, impulsado por su amor de joyas, telas y desnudos
femeninos.
Sano, confortador optimismo se desprende
de las obras de este artista tan apasionado y
sensible. Nuestra mirada descausa como ante
los majestuosos espectáculos naturales del
cielo, del mar o del campo encalmados p
tranquilos; nuestro espíritu se aquieta, se
adormece como a la suave dulzura de una
música lánguida y penetrante, como si nos
invadiera también esa vaguedad soñadora de
los perfumes muy concentrados...
Esto en cuanto al aspecto sentimental de
las obras del joven artista . Técnicamente
Agustín Ferrer deja esfumadas, incluidas
casi, en una vaga imprecisión de ensueño
sus creaciones. Enamorado de otros siglos
diríase que los comenta y* no ios pint». La
cultura, la escru[.u]osidad documental de las
joyas, armas y accesorios, queda por debajo
la evocación imaginativa. Es como si hiciera
resurgir el pasado por el simple placar de sí
mismo, sin propósito de popularidad. Esta
independencia de criterio y este deadén a las
vulgaridades cotidianas merece todos los elogios. Es lo que impulsa j aupa al artista
hacia la verdadera originalidad.
Dentro de la dulzura armónica de h s combinaciones coloristas de Ferrer hay dos acordes preferentes : el azul y el blanco. Es «1
recuerdo del mar, que pone ante su retina,
siempre que pinta la visión clara y azul de
Sitges. Algunas veces interviene en esta
placidez de los dos tonos una transparencia
rosáceu de carnes desnudas y juveniles, de
nubes que reflejan luces, de mármoles coloreados por el sol ya débil.
Aun los mismos sienas y cadmios que emplea de cuando en cuando contribuyen a sostener este equilibrio y esta adormecida languidez de toda su obra.
Y siempre sencillamente, serenamente, sin
esfuerzos, ni nerviosos retorcimientos, sin
esa recargada suntuosidad que algunos artistas emplean para con,seguir un falso carácter
de arcaísmo.
Esta sencillez, esta clara alegria de pureza
artística y de elegante buen gusto que resplandece en toda la obra de Ferrer, es además un gratísimo contraste de optimismo y
luminosidad frente al obscuro pesimismo de
la pintura contemporánea eu Españ i . Sin necesidad de citar nombres ni títulos de cuadros, recordemos que precisamente es la tris
teza, la amargura, Ií\ inspiración limitada hl
influjo de los maestros "sombríos. ¡ Bienvenidos este regocijado renacimiento de las
paganas alegrías y esta consoladora teoría de
dioses, héroes, dnnzarinesy efebos que ponen
sobre la vida moderna una víbíób liminosal
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S u p r e m a , quadro d» En Ferrer.
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Sant Vicents, amb el qual viatjaven cap a
Madrid molts dels Paiiamentaris de CuUlunya.

***
Devem fer notar com a cosa curiosa qae
sentat entre els sitgetans hi teníem a don
Josep Martí i Mercader, fervent jiiUanis¿a
a nostra vila i admirador del Sr. Bertran a
Vilanova.
Per més que sembla contrasentit, ès
veritat.

Sessions de l'A juntament
ORDINARIA DEL 1 8

La presideix 1' Arcalde, assistint-hi els
dos tinents, síndic i Srs. Barrachina, Plana
Puig, Roca, Planas Robert i Padrol.
S' aprova 1' acta de 1' anterior.
Hiivent donat per iniítil la C . M. de R.
al inve Joan Olivella Bori, nii nero 24 del
ri-en^làs de 1913, en queden enterats.
S' acorda admetre com a veí A D. Josep
Rovira Riera i la seva familia.
Es llegeix una instancia del Secretari
del jutjat en que manifesta que renuncia el
càrrec per motius de salud. Ofereix els
seus serveis com a advocat i assesor de
Marina.
En Barrachina diu que aquest senyor
deixa de ser vei d' aquesta vila, ja que en
ella no hi té casa, ni mobles, ni família, ni
hi viu.
L' Arcalde diu que are no 's dèu discutir això, sino quedar enterats de la seva
comunicació.
Amb els vots en contra de les minories,
s'aprova la subasta de les obrc-s del Cementiri i el permis per començar aquestes,
que les dèu fer En Antón Freixas per
2433'50 pessetes.
En Font diu que han ngressat en caixa
19 pessetes, import de dugués garrafes
venudes.
Es llegeix una lletra de la mestressa de
r Escola Nacional de nenes, posant de
relleu algunes de les llaguis de que üdoleixcn, i que per motius de salud, sacrificant-se en bé de 1' ensenyança, posa una
substituta qu' ès mestra Superior i com no
hi ha auxiliar, demana se 'n nomeni una
amb el sou que hi ha consignat per l'auxiliar. Queden enteiats, i aixis es farà.
S'aproven diferents comptes d' electricitat gastada, i un de En Agustí de Serra
per trevalls de copistería, amb el vot en
contra de les minor'es.
• El senyor Barrachina manifesta que a
conseqüència de la visita oficial feta a les
escoles per la Junta local de pi imera ensenyança, farà unes consideracions sobre
el particular, i demana que ningii dels que
escolten, del que digui no 'n fassm esment
[ora del Consistori , peraue ell respecta
sempre a totes les persones; i defensa o
combat les coses.
La majoria de nostres conveins a 1' Escola Nacional la miren com a centre despreciaíiu, ont acudeixen els nens de les
clíisses pobres; que ès duptós als nois rics
aoib els dels obrers puguin confondres,
tal volta pel que diran dels pares, que'ls
consideren inferiors.
L' Escola de la vüa, sembla que porti
aparellada una sombra sinistra.
Que pod afirmar categòricament què 'Is
que aixis pensen no són els potentats sols
que's miren amb despreci la Escola Nacional, sino també les classes mitjes i els
obrers.
Ja sab que 'Is pares de familia poden
portar sos fills ont els plagui, i respecta el
modo de pensar, sobre tots de aquests que
cap mal fan.
Lo que si dèu manifestar, que no è s el
cami que deuen seguir p e r a organitzar la
unió espiritual dels nens; de aqui que
seguint aquesta conducta lo que es crea
son diferentes castes, com si t o t s no fóssim
fills de Déu. Que resulta d' això? Que el
noi tic no coneix al pobre, que donats
aqu ts dtfectes i exemple a seguir de lo
que escolten a fora, el pobre odia al ric, i
el ric es creu superior al pobre, i avui
nens, i demà homes, subsegueixen aquestes passions, mellor dit subsegueixen les
diferentes castes que tants disgustos caui^' Il ' la societat.
Com a conseqüeiicia tiem de lamentar
no vagin a 1'escola línicií, ía nacional, la
que esià subjecte a fiscal tzació, per la que
es pod exigir respon-abilital als mestres.
El mestre sent naixe en els nens les
paMons, que combat amb paciencia ilimitaila , apk'tja en un conjunt a tots en el
amor que s'han de professar, en amistat
que han de tenir-se, cn la protecció miítua
que per tota la vida deuen prestar-se.

Diumenge d e Rams
Menut Joan porta el palmó
més alt de tota la parada.
Menut Joan va de cantó
amb la boqueta mitg badada
i esbufegant de cansament.
Rosaura dtí amb encantament
airosa palma tievallada
i brinca tan alegrament
que li espurneja la mirada.

Comença en la Església parroquial
el solemne septenari que cada any la Congregació de la Verge dels Dolors dedica
a sa Excelsa Patrona.
Els sermons estan a càrreg de l'eloqüent
orador sagrat Rvnt. P. Lisbona.

Jordi el madur aixeca enlaire
una grün branca dellorer
que despedeix ubriagant flaire. .
I és tot el temple un bell verger.
En aquest dia ple de llum
i fresques rauxes de perfum,
tots portem dins el cor la palma
i un suau brugit trenca la calma.
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Dijous Sant
Marcel digué a Clotilde:—Has vist passà els Misteri>?—
1 .-iquèsta respongué—Marcel, no 't desesperis,
doncs crec que lès tenebres no s' han sentit tocar
ni han començat els ciris dels balcons a cremar.
Primer passarà Marcus, el de la figa-torta,
que cad' any guarda Dolis a dins la seva poría;
després vindran En Xoxu i En Dama esparverats,
Jesús resant al Hort, Jesús vora els malvats,
La Verge Pïadosa qui ostenta el Crist jacent
damunt la seva falda ampla i magnificent
i ès protectora pia dels pobres mariners
qu' en pag dels seus miracles la duen pels carrers.
La Soletat severa, tapat 1' esguard punyent,
itnoosarà silenci al remor de ía gent,
i quan les trompes sonin la marxa funeraria
oirem pujar al cel una fervent pregaria,
s' atançarà a nosaltres en mitg de resplendors
i occint-la set espases, la Verge dels Dolors
Darrera el Sani Sepulcre, davant la Vera Greu,
la processó nocturna s' espargirà arreu
del poble consternit per tanta esgarrifança
de veure el pit del Crist obert per una llança.
—Clotilde, me n' hi vaig; que m' has fet estremí
i pensa En Nazarenus que tant sufrí per mí.
Carregaré cadenes, aniré en peus deseáis,
castigaré les culpes del meu cor sempre fals,
i si el martirologi em consegueix perdó,
retornaré als teus braços i et faré un dolç pttó
que flo'irà superb en la jaculatoria
que direm el matí del Dissapte de Gloria.
SALVADOR SOLER

Un d'ells, pod arribar a ésser diputat;
altre, amb menys fortuna, ha quedat sent
obrer, pero tenen la educació rebuda en
una trateixa escola. Devant els consells
rebuts pel mestre, s' abracen, reanusant
ses amistats amb els seus companys, i tots
celebren la benvinguda amb una satisfacció íntima; els cors senten la emoció més
gran que han experimentat. L' amor al
pròxim ja quedà escrit en els seus cors i
jamai podrà extingir-se. Aixó ès lo que
devem preparar.
Altre dels motius que priven l'existencia
a r Escola Nacional, i sent haver-ho de
dir, è- que 'Is pares necessitats arrenquen
als n !is de les eicoU-s avans de 1' edat
reglamentaria; privant-los que aquells cors
es formin pel bé, els priven d' adquirir la
educació necessària per a fer-se un pervindre, els priven, en fí, de que un dia
puguin ésser I'amparo dols seus pares i de
sos coiisemblants, aixís com la preparació que hin de tenir an el seu Déu i an sa
Patria. El pitjor ès que sens aquesta preparació, aviat fa presa en ells les idees
contraries: ben palpable tenim 1' exemple
per aquests carrers i places, ont es nota
cada dia més la incultura i falsa educació.
I el nen de vuit anys, que 'ns ocupa, ¿qué
aprèn en una fàbrica? Quin pervindre li
espera si de l'escola no surt ben preparat?
Per això, com vàreig dir temps enrera,
he seguit estudiant i acomulant datos per
dur a terme el progecte de crear una
escola de pàrvuls, i què tots els regidors
enzalzaren; pero avui devant del consell
d' un tècnic en coses d'ensenyança al qual
al exposar mon pensament m' aconsella
que no titi rés endavant, fins que una comissió de 1' Ajuntament passi a visitar al
Excm Sr. Rector de la Universitat, per
demanar-li la creació d' una escola graduada i qui ens donarà recte i segur camí
a seguir per arribar al fi que proposa.
Prego doncs al Sr. Arcalde tingui en
compte lo exposat, i quan sigui hora es
demani audiencia al Dr. Carulla per demanar-li son apoi, consell i cooperació.
En Llansó contesta que s' adhereix a lo
dit per En Barrachina, pero que ells en
vida d' En Llauradó ja havien fet gestions
en aquest sentit, que això que ha manifestat ho tenen al programa les majories.

adjudicantse per 2 433'50 pessetes a l'iínic
contri ctista que s' ha presentat, D. Antón
Freixas.
**;^ En els aparadors de 1'establiment
«El Siglo» s' exposa et regal que S-. M. la
Reina D.^ Victoria Eugenia ofereix com a
premi per a la Exposició de Clavells que
ha de celebrarse en aquesta vila, el qual
consisteix en un hermós joc de vas i ampolla de fi crestall, amb aplicacions d' argent, per a tauleta de nit.

encar que no ho hagin realitzat, que donarà son apoi a les minories, pero vol que
consti que ells han sigut els primers iniciadors d' aquesta idea.
Contesta el Sr. Barrachina que li són
molt lloables les manifestacions d' En
Llansó; pero que el progecte de crear un
còs escolar ja el trovà sobre el tapete el
Sr Batlle (e. p. d.); als pocs dies d'ell ferse càrrec de l'escola, diu que ja li mostrà, i com manifestés que allò era Universitat en lloc d' escola, el Sr. Batlle feu fer
un nou plànol més senzill i de menys cost,
pero imposible per la qüestió econòmica i
que aquest segon plànol ès al que 's refereix el Sr. Llansó; recalca que el progecte
ja ès vell i que no ès obra d'aquesta majoria ni de r altre . pertenexía a Acció Administrativa. I ja que tots volem que sigui
obra del Ajuntament, que sigui obra del
poble que ens ha elegit, per a que es porti
a cap. S'aprova lo dit pel Sr. Barrachina.
S'entaula llarg debat entre l'Alcalde,
tinents, sindic, i Srs Barrachina i Planas
Robert, sobre el cobro d' empalmes a ela
vegueres, en cases que fa reco i que donen als defores, acordant-se que el primer
passi a estudi de la C. de F. i el segon que
les cases que tin-ruin les faixades det darrera als defores, s' els cobri 1' arbitri per
una.
A proposta d' En Barrachina, s' acorda
fer activar les obres de reparació de la
casa de la Devallada cantó al carrer de
Barcelona.
Degut a 1' apertura del carrer d' Espalter s'ha aixecat el nivell del c rrer, i quan
plou, a casa Sellares s' omplen d' aigua:
s' acorda que 1' Ajuntament li aixequi el
portal al nivell corresponent, i que el propietari fassi les aceres.
S' aixeca la sessió al cap d' una hora.
•.^^

bietari d e ia vila
DISSHPTH
En el Saló de Sessions de la Casa de la
Vila s' efecttía la subasta dels nous nitxos
que han de construirse en el Cementiri;

Entre el programa de pelícoles descapdellat a! Prado Suburense hi figura la que
va impresionarse en aquesta vila en ocasió del casament dels nostres apreciats i
distingits amics els novells esposos don
Ròmul Bertran i D.^ Feliciana Planas.
A r aparició, en la pantalla, de les projectades cares conegudes, la concorrencia
esclhta en grans aplaudiments.
La Presidenta de la Exposició de
Clavells, D.« Rosa Marti de Robert, ha
rebut un premi regal de S. A. R. l'Infanta
D.'' Isabel, consistent en un artístic joc de
llorers de fina porcel·lana.
Per pregó fa saberse al veinat que oer
disposició del Ministeri de la Guerra l'Arcalde ha resignat el mando de la vila a la
1' autoritat militar, representada pel digne
Capità del Còs de Carabiners D. Càndit
Pascual Iglesias.
El tren que, procedent de Barcelona, arriba aquí aprop la una del mitjdia,
en r andèn de la estació de Garraf ha aixafat un home, deixantlo mort pod dirse
instantàniament.
L'interfecte, tractant en bestiar, es deya
Sánchez Madrid, de 28 anys, casat, natural de Cartagena i vei de Perin, poble de
la mateixa provincia de Murcia.
En el Teatre del Retiro s' ha posat
en escena el drama «Juan José», de quina
interpretació val més no parlarne.
DICDHCHBS
Aquest matí han contret matrimoni
en nostre Temple parroquial els benvolguts compatricis D.Josep Plana Pafíella í
D.^ Salvadora Olivella Soler, beneint la
sagrada unió el Rvnt. Vicari Mossèn Antolí Vancell i actuant de testimonis D. Josep Ferret Carreras i D Bonaventura
Benazet Plana.
Desitgem moltes prosperitats a la nova
parella i enviem nostra enhorabona a ses
respectives families.
DIJOUS
El delicat estat de salut de nostre estimadíssim amic En Telesfort Monfort ha
sofert un nou quebrantament aquest mitgdia. No cal dir quant i quant celebraríem
el seu millorament.
^•^ Es presentada a 1' Alcaldía, per a
la Junta municipal de Vocals Associats,
una instancia de D. Joaquim de Querol
demanant l'anulació del llibrament ntímero
261 pel que l'Ajuntament paga a D. Bonaventura Julià Masó un compte de pessetes
3 5 9 6 0 pessetes, i que sia reintegrada tal
quantitat, perquè Ajuntaments anteriors ja
ben clar especificaren els comptes que dit
senyor tenia d' «arreglar» amb 1' Ajuntament que va destituirlo de Secretari.
La societat «El Fomento», en junta
general extraordinaria ha acordat la conducta a seguir devant l'amenaça d'embarg
que s' ha fet als seus socis per negarse a
pagar el desastrós arbitri «Beneficios del
veraneo», com també l'actitut a seguir en
vista dels propòsits de 1' Alcalde de volguar perjudicar als industrials i comerciants que's resisteixen a combregar amb
rodes de molí.
DIVBfjDRBS
Les funcions religioses dedicades a la
Verge dels Dolors s' han vist avuy sumam·^nt concorregudes.
Procedent de Santiago de Cuba i desembarcat en La Coruña del trasatlàntic
«Reina Maria Cristina», arriba él vol-gut
compatrici D. Ramón Carbonell Planas,
propietari de la fleca «La Corona» establerta en aquella ciutat. Benvingut sia.
Hem tingut el gust d' encaixar amb
nostre distingit amic i eompatrici don
Bartomeu Via Via, quelcom millorat de
la dolencia que últimament 1' ha r e t i n -

gut al llit.
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NOTA : Antes de hacer sus encirg-os, visite esta su casa. Los tranvías que
hacen el trayecto de Barcelona a .Sans, núms. 2 y ô.î, parada l'iaza Cataluña
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