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T e l è f o n n." 3 Ô 7
ANUNCIS, E S Q U E L E S , R E M E S O S I R E C L A M S

segons turifa establferta i a preu convencional.

¡Bomba val
La Comissió provincial, en i s e s - sar amb raons al nostre company
sió del 2 4 del prop-passat mes, iva , al demanar que li expedissin un
fallar el recurs interposat per nos- certificat relacionat amb el recurs;
tre estimat cortipany el regidor però la Comissió Provincial va
D . Josep Planas Robert contra la OBLIGAR a 1' Alcalde, baix la
llista de majors confribuyents aínb amenaça de poriarlo als Tribudret a la designació de compro- nals per desobediència,
a que
missaris per a la elecció de Se- enviés sense contemplacions el
nadors.
certificat que 's demanava.
Per UNANIMITAT, la Comissió
Era tan disbaratada la llista de
Provincial acordà A N U L A R la contribuyents, que a pesar dels...
esmentada llista i ordenar a l'A- diguemne arguments d'En Julià,
juntament q u e ' n fassi una altra, ha sifut revocada per complert,
ej:cluipt d'ella a h ^ ^ a e r ^ o b j e c | | "obligant a l'yVjuntament a ferla
de litigi, i sobre tot disposant que de nou i seguir altra vegada la
en la mateixa hi figurin .sòls els tramitació reglamentària.
qui en 31 de Desembre últim eren
***
contribuyents:
^ - . . F e l i c i t e m al nostre amic per
La tramitació del tal recurs ha havèrfet triomfar altra vegada la
sigut bon xic violenta, donat el justícia contra les males arts del
procedir del Cacicv de dilatar la oprobiós caciquisme.
solució dels assumptes quan aixís
I esperem que novament el
li convé, per la por de perdre.
compañero Bosch proposi, com de
Ja ens digué el Passarell que a costum, un vot de gràcies al Cacic
les oficines municipals feyen pas- alcalde pel gran èxit obtingut.

Junta de Vocals Associats
ORDINARIA D E L 2 9

La presideix l'Alcalde, assistint-hi ela
reg-idors Llansó, Carbonell, Piana« Puig-,
Roca i Plauas Robert i els vocals Carreras i Comas.
Aprovada 1' acta de la sessió anterior
i avans d' entrar-se en I' ordre del dia,
es dona lectura a una proposició firmada,
pels regidors Planas Robert i Padrol en
la qual es demana sia declarad» ilegal
la Junta que va a celebrar-se, per quant
no ban transcorregut els dies necessaris,,
desde la publicació en el Butlletí Oficial
de l'edicte anunciant que'ls pressuposts
quedaven exposats al públic, i ademes
íonamentant-rse també en que '1 sorteig
dels Vocals Associats fou impugnat per
considerarlo ileíral; quedant enCare
dent de resolució un recurs sobre, Ja
legalitat o ilegalitat de dit sorteig, j a
que per una dè les Seccions fou elegit
un Vocal de més dels que pertocaven.
Acabant demanant-se que aquesta pro*
posició sigui afegida a 1' e x p e d û u t . .

pen-

L* Alcalde din que 'I tsl Edicte va
exposarse al públic el dia 3 de Març,
havent passat, doncs, els quinze dies i,
per consegüent, complert la Lley, ja
que no vol dir res que no 's f»ci des de
les columnes del Butlletí Oñcial. I respecte al sorteig dels Vocals Associats
hauran de sotmetre's a lo que acordi la
Superioritat; entenent que, sense perjudici de afeg-irst< a 1' expedient aquella
proposta, pod continuar la Junta, ja que
ell creu que podria incorre en responsabilitats si no 's fes aixis.
En Planas Robert exposa la seva opinió de que 1' Edicte que dèu regir no ès
altre que 'I publicat en el Butlletí Oficial, el qual aparesqué en el nombre
corresponent al dia 10; no havent, per
lo tant, transcorregut els quinze dies
reglamentaris. I respecte al segon e x trem manifesta que si el recurs no s' ha
resolt encare, ès perquè segons sembla
ni tan sòls se ha remès al seu destí; per
l o q u e , de cousegüent, no pod ser pas
e x c u s a aquesta improcedent manera de
obrar de 1'Alcalde.

Elstreballs es publiquen baix ta exclusiva lesponsabilftat
dels I espectiüs autors. No 's retornen els originals.

L' Alcalde contesta que M sorteig dels
Vocals Associats deixà de consignarse
en acta involuntàriament, i com q u e no
hi consta no resulta acord pres.
A l o que En Planas replica q u e tots
saben que fou una cosa que 's discutí, i
ademes 1' Alcalde firma 1' Edicte relatiu
al particular publicat en el Butlletí Oficial. Per lo tant, 1'acord dèu ser cert i
vàlid, J H qne de no existir l'acord no se
hauria publicat 1' Edicte.
L'Arcalde, apurats els recursos, per a
surtir del pas d' un modo o altre, diu
que això uo hi té res que veure amb el
llibre d' actes.
Passada a votació és rebutjada la proposició d'En Planas Robert i En Padrol.
Llegida una altra proposició firmada
per En Ramón Marti, relativa al segon
e x T f i n
de l'anterior, com que aquest j a
ha quiílat resolt, es dona p e r rebutjada
sense discutirsp.
La Presidència proposa que a ñ de
estalviar-se feyna, tenint en coaipte q u e
els Pressupostos ja són aprovats, ú n i c a ment es discuteixin les instàncies p r e sentades referents als mateixos. Aixis
se acorda.
Es comença, doncs, per donar lectura
a la instància presentada per la Societat
de Contractistes d' Obres i signada pels
President i Secretari de la mateixa, en
la qual s ' i m p u g n a l'article 8, capítol 5,
dels Ingresos, en el que 's consigna que
I ' Ajuntament es reserva el dret de
revisar els permisos d' obres posteriors
a 1901; considerant que aixó ès ilegal,
perquè j a són obres llestes i q u e al s e u
degut temps 'han pagat el corresponent
arbitrt.

s'especifiqui tot convenientment, ja que
n o è s serio ni Uógic que p u g u i n donarse
diverses interpretacions a una mateixa
disposició, apart de (jue encare q u e hi
h a g i n adoptats acords respecte al particular, creu q u e per al cobro d' arbitris
té molta m é s força lo que 's consigna en
1' enunciat del corresponent capítol que
no pas lo que consti consignat en acords
anteriors.
U Alcalde manifesta que al presentar
el Pressupost lo que's discuteix ha estat
consignat en el sentit de referirse sòls a
les obres noves i als pedriços i sòcols
surtints de la via pública.
En Piañas contesta q u e amb això hi
està de conformitat, peró nó pas a m b la
revisió de permisos d' obres efectuades
divuyt anys enrera, j a que aquestes foren consentides i liquidat el corre,sponent arbitid a son d e g u t temps.
L'Alcalde insisteix ea que lo consignat.aóls e s r e f e f e i x a socola i pedriços, i
per a aclarir-ho es llegeix el capítol de
referència.
En Llansó pregunta si han v i n g u t els
mateixos paletes a examinar el Pressupost, i c o m sigui q u e T Alcalde contesta
que mentres eU h a estat al despatx no'n
té notícia de q u e ho hagin fet, allavores
pregunta an Eo Planas si e l l ha servit
d'intermediari.

L' Alcalde atribueix aquesta queixa a
una mala intel·ligència de dits senyors,
ja que en el Pressupost no 's diu res de
això. Existent uu acord consistorial respecte als permisos d' obres que no se
hagin fet amb subjecció als plànols presentats, pod efectuarse una revissió en
les mateixes i ferse pagar un tant an els
que s' hagin extralimitat. I en quant a
les obres interiors, ja ès qüestió també
aclarada amb un altre acord que determina q u e al aixamplarse té desatisferse
dret. Per tot lo qual entén q u e aquest
recurs dels mestres de cases sobra, per
no tenir cap finalitat.

A lo que £ u Planas manifesta : que si
bé podria estalviarse el contestar a la
Indiscreció del Sr. Llansó, com sigui
que de lo que ell fa ni se n'amaga ni se
en penedeix, ha de dirli que efectivament ell s'interessà per a que presentessin el recurs a fi i efecte de obtenir
que r e c a y g u é s e s m e n a sobre una cosa
q u e era tan mal feta.
Seguidament En Llansó diu que En
Planas sempre se ha oposat sistemàticament a tot lo que representa ingresos
p e r a l Municipi, i devegades fins contra
el parer dels demés de la minoria, per
lo que consideia que dit regidor obra
de mala fè. Manifesta que uo contractista li ha exposat que ell no està conforme Jamb lo acordat pels Armants del
recurs, els quals menteixen. Per lo tant
diu que no ha de modificarse res del
Presupost i s ' h a de desestimar el recurs
presentat pels mestres d* obres, ja que'l
Municipi dèu tenir tots els drets.

£ n Planas Robert manifesta que en el
Pressupost no resta tot aixó beu especificat; per lo que comprèn ès de raó lo
que demanen els mestres d'obres. A d e mes diu que un Ajuntament no pod pas
ésser j u t g e de lo que han fet els altres;
ja que cada ún pod tenir el seu criteri
respecte a P aplicació d'; arbitri; i entén
que lo restant està compiertament en
desacord a m b lo acordat pel Consistori:
per tot lo qual considera, q u e , a fi i
efecte.d'evitar torçades iaterpretacioQSj;-:

En Planas Robert li diu que's v e u que
ao ell I' ha pres per a l t r e : que ell may
a m a g a la cara de lo que fa i pensa, i
que si s'ha interessat per això ès per a
no deixar les coses a 1' albir de males
interpretacions ni favoritismes, doncs
h a de teñirse en compte que'ls permisos
e l s a l l r e e Ajuntaments els concediren i
els aplicaren de conformitat amb la
íormai acordadaj i que 1' Ajuntament
a o t n a l n o è » q u í per a e s m e n a r i a plana
&Is<seu6 taatecessors i exigir perjudiCia.
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B A L U A R T DE S I T G E S : 2
Acaba dient que les coses s' han de fer
ben ciares, i que eil uo hi ha sîmt ni h i
anirà may çoatra els interesíios del M u nicipi; i etï prova de lo qual que n o h a
dit pas res devsntJ'^aument dels arbitris
q u e ' s consignea en Pressupost.
L'Alcalde diu que'ls dre.ís els estableix
l' arquitecte i que ès ilegal lo dels ID .istres d' abres.
Passada a votació , ia instància de
aquets és rebutjada, votaiithi a favor
sòls En Planas Robert, qui entén que
dèu atendres als recurrents,.que no més,
demanen aclaració de concepte en el
enunciat de 1' articlat.
E s lieg-eix altre recurs contra el pressupost d' ingresos, .flrtííst 'pe;r En Joati
Mar-sal Brunet, oposant.se a les quotffs
amb que ' i s propietsris de finques urbanes han de satisfer a l Municipi com a
recàrreg"al millorament de les mateixe,?,
per resultar moltjconfusa i poc detallada
la seva aplicació, ï més encare perquè 'i
Ajunttsment aplica també el nou arbitri
sobre rl «plus valúa».
En J u ü á diu que aquest recurs és de
malíssima interpretació., p;^r quant pl
«plus valúa» és sobre, finques rústegues
i solars, mentres q u e '1 creat per l'Ajuntament és imposat sobre, les urbanes.
Entén que '1 cobro d' aquest nou arbitri
municipal és de justícia, doncs aixís el
Ajuntament pod percebre quelcom de
lo que li toca per 1' amillarameot molt
baix que tributen les ca.ses, i creu que
els propietaris el satisfarán, perquè ès
ben equitatiu, i que quHU an aquets se
els hi expliqui quedaríin convençuts i
que tothom pagarà.
En Planas Robert recorda els re.paros
que oposà quan fou discutit aquest arbitri, diguent que existien altres mitjos
per a cobrarlo sense expossrse a resultar
defraudadors de 1' Hisenda pública. Imposant aquest arbitri, 1' Ajuntament es
confessa ocultador de la riquesa pública
i per lo tau,t els que 'I formem ens c o n vertim eu encubridors o amparadors
dels qui defrauden a 1',Estat, i diu que
no sab pas còm podrà arreglarsho 1' A l calde p e r a conseguir cobrarlo en cas
de que algún propietari es resisteixi a-,
ferio efectiu. Ademes diu que 1' Alcalde
compta amb altres mitjos, legals, p e r a
que les finques urbanes poguessin ren¬
dir aquestes 1.500 pessetes i més.
.
En Llansó diu que si així es posa en
descobert la riquesa oculta millor, per
que aleshores els propietaris es donarán
compte de que tenien de pagarlo aquest ,
arbitri, el qual creu ajustat, ja que pér
altre mitjà aniria contra el Comers i la
Indústria, repercutint aleshores en els
de baix, que ja teiien de soportar prous
recàrregs.
En Planas contesta que ell no s'oposa
a aquest ingrés: a lo que s'opose. és a la
forma en què es prêté douarli efectivitat; manifestant que per consegü-ent ell
defuig tota responsabilitat pei dany que
por reportar a la riquwsst urb»na.
I després de maiüfestnr l'Alcalde qua
no hi veu ailre camí que l'indicat e n el
PressupoRf, es.passü a votació la instància, siguent rebutjada pel vot de tots
excepte el d' En Planas.
Aprovats tots els Ingresos, passa a
discutirse el Pressupost de (iastos.
Cantra el mateix es llegeix un reciirs
d'Eo Rufei.pontTorralbas perquè no hi
figura 1' assignHCió per al Farmacèutic
titular a pesar de que en aqueta població hi correspon de segona categoria,
devent per lo tant figurar-hi la suma de
600 pessetes.
L' Alcalde diu que això ja queda solucionat en ei Pressupost, per l'acord dels
farmacèutics, que cobren 400 pessetes
l'any obligantse a un servey que ja estàregularitzat, i diu que l o q u e e n la ins- ,

tància es demana és una cosa que j a
està resolta, i com que 'i firmant no
exerceix encare de farmacèutic, no déu
teñirse en compte aquest recurs que
presenta.
E n Piañas Robert exposa q u e des del
m o m e n t ei) que hi HA aijíú que reclnma
(iéu e n t r a r s e eu fallo, i opina que hsn
de cobrirse els serveys legals, per lo que
precisH quejen el Pressuposí no d e i x r d e
figuraria també la consignació per al
.Farmacèutic titular.
. Posada a votació, exceptuant En Plalíàfi tots voten en contra.
Es llegeix u n a altra instància, firmada
pel veterinari Inspector municipal de
substàncies .aiiméntícies, Don Joaquim
Folch, en la que exposa que com sigui
que degut a 1' encariment de les subsistències no ès possible-viure avui amb el
mateix sou quo a o j s enrera , atenent
» que l'Ajiintament ha aumentat el sou
dels altres empleats, demana que també
se li aumenti el seu, que tan sois ès de
22 duros, 3 ptts. i 10 cents, al mes.
En Julià íliu que se n' extranya de
això perquè eii el Pressupost se li a u menta una mica; però que 's pod tenir
en compte per quan es fassi 1' Escorxador nou.
En Planas opina que hauria sigut més
lífegic destinar una quantitat major per
l ' a u m e n t de sous i que tots haguessin
sigut apujats amb un tant per cent proporcional i aixís això no hauria semblat
desatenció a l S r . Folch i als altres e m pleats qüe h a n tingut auments migrats
devant les necessitats actuals de s u b sistència.
En Julià per tot argument contesta
que els altres sérveys tampoc poden
quedar desatesos, que no hí ha hagut
privilegi per ningú i que pod teñirse en
compte en l' esdevenidor.
En Carbonell Company també exposa
que als dos empleats del Cementiri tampoc s e ' l s hi ha apujat el sou apenes,
per lo que així mateix se li han queixat;
i entén que podria aumentarse en cinc
pessetes e l d e l paleta i dèu él del sepalturer , amb quin aument vindrien a
guanyar 2 3 duros al mes^: a tal objecte,
per a no alterar el total del Pressupost
podria abonàrselshi dels propis ingresos
del Cementiri aquesta diferència.
En Llansó opina que lo del veterinari
també tindria d'estudiarse, doncs creu
que té raó de sobres.
L' Alcalde diu que pod teñirse en
compte i tractarho després de que se
hagi cridat a 1' interessat per a ferse
càrreg de les seves pretensions.
Es dona lectura a altra instància, firmada per En Josep Masip, contra la
consignació de 500 pessetes per gastos
de representació de 1' Alcaldia, per no
ésser Sitjj-es capital de província de primeira classe.
L' Alcalde diu que 1' any passat el
propi senyor ja va preséntame un'altra
en el mateix sentit, i com q u 9 aleshores
uo fou estimada, creu que ara se ha de
fer igualment.
-En Piañas Robert manifesta qt]e respecte al particular la Lley ès ben clara i
que per consegüent ha de accedirse a
lo solicitât.
A pés»r de això, la instància també ès
desestimada, í complert ja 1'objecte de
ía Junta, es dona aquesta per finida.

Sessions de P Ajuntament
ORDINARIA DEL DIA 2 9

Lá presideix l'Alcalde, assistint-hi el?
dos Tinents, el Síndic', Planas Puig, Roca
i Planas Robert.
.

S'aprova l'acta de l'anterior, després de
govemativa; i üe que dins dèl ConS!>tori,
fer-hi constar que En Planas Robtrt votà
es sigui del color que's vulgui, procuraià
en contra del compte d'En Casimir Llop,
que hi hagi tota la pm i armonia possii que digut; que creia certa la aclaració de
bles entre els regidors, servim ú e conci-,
acreedors, pero no la de deutors, per quMit
liador. S' ofereix p^r tot i per a tot; repehi havia moltes sumes ficticias i el dèficit
teix les gràüiess als que I' han votat i diu
era, per lo tant, més gros.
• que espera qüe, com fins are, els acorcis
La Presidencia dona compte de que tíia
de vital Jnterè-» per la vila seran api'ovais
i els dos Tinents anaren en corporació al
sempre per ..unanimitat.
. homenatge dei senpor IVlir i Miró, agraint
Acte segni-t es procedeix a la elecció d-.;
novament aquest l'ütenció i encarregant,
Primer linent .Mcaide, rt·^;lltantho p.;r la
en nom seu, Pongués les giacies al Con mateixa votació el i j r a n jo'in ivliljans J,i1ià.
sistoii. Enterat.
inseparaiïlê cosl del ^magistrado»; Sesïon
S'aproven els comptes de les Bodt s de
Tinent, En Joan t Duran i^errct, i Síndic.
, Plata del «Cau Ferrat» i h ue socors a les
En R C ' Í L I VLiitin H rndKkz : irn i AUc
famílies necessitades quan l'epidéinia gritambe amb-la mateixa volacio.
. pal, que quedaren sobre la taula des de la
L' Alcalde, desprès de declarar constisessió tíliitna.
tuït e! nou Ajuntament, propo-a que lei
L' Alcalde, atenent la queixa d' E n
sessions se celebrin els diliuns de primer •
Bosch, diu que .s'enterà de lo referent al
convoc'aiòfia i els dimecres de segon,i: â
Mestre auxiliar de la vila; i efectivament
les .sis üe la tarda.
aquest senyor anà de viatge, i al airibar
En iVUirlí diu que aprofiía aquesta ocaal lloc dei mateix caigué greument nialsilt;
sió p-;r'a fer esver-que per la seva pa i e\<
esperant que arrivaia avui, i que, amb
de la minoria nacionaüsti han noiií n; t
fot, la inare del, mateix ha atès als nens
cap de colla an Planas Robert, i qiu- ei més adeiantats de l'Escola; qu'és lamen-, cai:c que l'Alcalde no 'is ha,gi sahídai,
table tut això, pero qu'es degut a força
limitantse a ferlir. .^-òls als de la seva. tu
major. •
cambi ells e s c(<mplauen en diri^irl-'S a
En Bosch diu que no queda convei çut.
tots el més afectuós .saludo. Ademes, proE n Planas Robert pregunta si e n c a r t ; no
posa que les sessions es .comencin a dos
s'ha dictaminat el compi.; del Secretari de
quarts de dèsu. •
la junta del Cens, contestant l'Alcaldé que
En Du. àn vol parlar perquè íntén que
encara, nó, i que ho farà el nou Ajuntaeo aquesta sessió «no 's pod dir res».
ment.
Là Presidència passà a votació la seva
En Bosch diu que com ès l'última s e proposició, que, com ès natural, ès superssió i surten els senyors Llansó i Carbó-' aprovad.a pels 8 vots dé majoria absoluta,
nell, quins foren portats al Ajuiuani> nt i aixeca desseguida la .sessió;
pels vots del poble, i que han fet gestions
quedant el vetust Joan
dignes del aplauso, el primer com a Trei el meticulós Joanet
sorer i Administrador de Consums, i el
amb .garíès de parlà en gran.
segon com a Administrador del Cementiri, ja que arreglà moltes ueficiències que
jVava un duo np faran
hi havia a la Administració, demana para
de troiopón i clarinet!... •-•
ells un vot de gràcies .
En Llansó diu que per are es despt deix,
pro que vol tornar, per no ser dels que's
cansen. Dona mercès a tots, majories i
minories; que^l dispensin si'ls ha ofè^ en
alguna cosa o amb alguna paraula; te un
recort per a els seus companys de candidatura Llauradó i Font, difunts, i dona
picnscRBS
les mercès an En Bosch.
# En Planas Robert s'adhereix al vot de '•' C«p al tard'i al vespre són rnolts? els
gracies, pero es dol de lo que ha dit En
conveins ^ l e ' s ' d e d i q u e n a.visitar eLs
Bosch demanant no es consignés fn acia
Siuits Mismris de la Pa.-s-ió, exposíits dt!*'
lo del Cementiri, no per regatejar mèrits
íin a ún en difer.eotpg cases, fent que en
alsenvor Carbonell, sino que ell no creu
els carrers es no,ti molta més .animació :
que tingui la importància que '1 senyor
que de" ordinari.
Bosch li ha volguí donar.
No cal llir que, cÓ£u de(Costurij, el de En Bosch diu que no's refereix a l'iíltiespeci"! predilecció è.^ el de l» Sautí.-í- ,
ma administració, sino a les anteriors.
sima Verge Adolorida, el qual e n g u a n y
En Llansó diu que si hi ha alguna paes tro-va exposat en el domicili de nosti-io;.
raula ofensiva es tregui.
bon amic el D •. D. Rafel Llopis.
En Julià diu qu'ell esperava dir-ho en la
La venerada imatge pod admirarse e n " '
constitució del nou Ajuntament, per a exmitg de gran deyassall de ñors i plantes
pressar el seu reconeixement, pero com
que^EMBHUFÍIEN l'ambient, i resplandint.;^.,
are ès el tema, ell ho reprodueix i es mosentre enlluernadora profusió de llum^
tra agraidíssim de la cooperació i auxili
elèctrica i de ciris.
,
,
que li hen prestat els dos senyors indicats
DI¿ÍOÜS
.
en defensa dels interessos del poble i en
ajuda a l'autoritat. Proposa consti en acta
En el Temple parroquial e e . celebren
l'agraiment del Consistori.
els cultes i cerimònies religioses de cosAixis s'acorda i .s'aixeca la sessió.
tum, assislinthi nombrosíssims fidels.

Dietari de la vila

EXTRAORDINARIA DEL 1

La presideix l'Alcalde i hi assisteixen
tots els regidors.
Aprovada 1' acta de l'ante, ior, l'Alcalde
declara termenat el biêni i anuncia que
han de pendre posessió els nous edils, per
lo que 's nomena una comissió composta
de Llansó, Carbonell i Padrol, que vagi a
buscarlos. Entrat-, tots i ssseguts, eh, fa
present que en la darrera sessió s' acordà
un vot d:, .gràcies per «Is que cessen, pre
guntant al., nous si hi estan conformes en
ratificarlo i contestantse afirmativament.
Després d' un interval de cinc minuts i
previ lo establert per la Lley, e s procedeix
a la elecció d' Alcalde, resultaního En Julià per 8 vots i tres en blanc.
Després d' haverse donat posessió ell
mateix, agraeix la ratificació de confiança
i saluda á tots els regidors. Després se
ocupa de l'acció intensa que 's dèu desenrotllar en r Administració municipal, i diu
que amb tota sa força es preocuparà del
problema palpitant i vivent de les Cases
Barates, tot esperant que '1 nou Ajuntament ratificarà el contracte celebrat amb
la Companyia Edificadora, que té '1 com
promis de començaries avans de dos mesos i deixaries llestes dintre el terme màxim de dos anys. Parla també del Passeig
Marítim, Sector del Vinyet, Terramar i
propera obertura de tres carrers en el
segon de aquells llocs; de que les seves
aspiracions seran, com fins arc, d'aimonitzar les aspiracions de les classes patronal i obrera, com incumbeix a I' autoritat

A la tarde són molt .visitats els Pagríiris ont existeixen moMuments, que són"
els de la P^irròquia i capelles de 1' HOÍpital i de les MM. Mercedàrie.«.
A le.s dèu .d':"!' vespre surí, la Professo
dels Misteris, en la que n ' h i figureu
nóu, adeui.es (le,la Vera-creu i el kSant
Crist, port&ntse sota tàiam el Sant Sepulcre, al qu»l don'en g'uài'dia d' honor
iudividuiis deia Bfeneüièrítfl,
Prece<ieix la ; sagrada .im-atge de la,
Vercre Adolorida !,a capella de mt'isica,
notablement reforçida.
•j- Reb cristil·lu». sepultura el cadavre •
de líí e.stinlada coœpntricia D." Marta
Carbonell Oftp.iet' de Teixidor, morta a
la edflt de 63 Htiys.
Acompanyem, en el sentiment a sa
afligida.família i d'.un, modoí especial al
seu fill polític, nostre apreciat amic i.
company En Salvador Olivella Carreras,
resident a Nnevitas (Cuba).
DIV/BISIPRBS
A puarts de set del matí fa el sermó
de Passió el Rvnt. Vicari Mn. J. Martí,
evidenciant ses notables facultats oratòries. Després se celebren les demés
ceriraò ies llitúrgiques de ritual. .
A les dèn del vespre snrt la professo
dels Dolors de Maria, âssistinthi més de
doscents portants d'iitxH.
També individuus de la Benemèrita.
fan guardia d' honor à la imatge de la
Verge,, conduída sota tàlem, a 1» que
precedeix el Sant Sepulcre.
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