S E T M A N A R I
MCMI-XXIV (1.^ època)

íS- Radacció i Administració: Santiago Rossinyol, 6 m

MARGINAL

ít

Siguem catalans
Si som conformistes de la solució
donada al plet català, és per creure que biològicament tenim dret a
més llibertats i a més
independència, peró, de fet. no som dignes de
més de ço que ens ha donat Espanga fent un sacrifici dels seus
prejudicis un ilaristes.
Catalunya no és prou
catalana.
En un moment de fogositat
patriòtica totliom s'ha dit catalanista i
ha votat l'home que encarnava el
separatisme iplesbicitià
unànimament la seva voluntat
autónoma
després, però els catalans no són
en llus majoria fills genuïns de la
seva mare, Catalunya.
Per esserne haurien, ultra avantposar a ultrança l'ideari d'una
equanimitat
política, fer us de ia seva llengua
vernacle en totes les seves relacions,
i a la llar i si, cosa fatal i comprensible, no sap escriure-la com cal
en pot aprendre amb facilitat: Aci
tenim el Curs que organitza
la
Delegació de la Protectora a Sitges.
La joventut que té més lleure i
és la que ha de capacitar-se pel dia
de demà, té el deure
innescusable
d'assistir des de novembre a abril,
dues voltes la setmana, després de
.sopar, a les aules del Col·legi de la
Vila, on tindrà lloc el Curs.
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H i kavia, amics, u n català de nissaéa ç(ue es deia Enric Prat
de la Riba, borne moderat i d'una gran capacitat política el qual fou
President, fins que la mort l'arrancà del seu cadiral, de la M a n c o m u nitat de Catalunya. Recordeu la Mancomunitat de Catalunya, aquella petita concessió de llibertat que ens feu, com una aràcia la m o narquia i que després ens fou suprimida per la dictadura?. Aquest
bome, voltat d'altres escollits representants de tots els partits polítics
que inteéraven les Diputacions catalanes, realitzà una obra cultural
i de govern que va merèixer l'equanimitat i la veneració de totbom.
E l seu do de simpatia personal, sense necessitat d'afàlecs retòrics,
feia que tota la joventut s'aplegués sota la seva ègida paternal i les
escoles de l'Universitat Industrial, les Biblioteques Populars i l'Institut d'Estudis Catalans eren planes d'aquesta joventut. E l l no anava pels carrers i places prometent al poble cases amb jardinets ni
dient que era més amic que els altres dels Kumils, sinó que quan
creia que a u n poble li calia una Biblioteca la creava, quan calia obrir
una nova carretera o una línia de telèfons, etc. bo feia, i els Kospitals
i instituts d'assistència social eren dotats del màxim que la incipient
caixa de la Mancomunitat permetia, puntualment, sense demores.
D'aquest bome. E n Prat de la Riba, els catalans nacionals en
deien «El seny ordenador de Catalunya», perquè la seva obra era de
seny, era d'ordre i de progrés. Però els catalans som uns desmemoriats. A v u i que l'ideal de La Nacionalitat Catalana ba assolit u n
bell graó, ningú dels que recullen el fruit del gran patriota es recorda
d'ell ni de la seva assenyada obra. Essent la tasca d'En Prat i dels
seus col·laboradors bona, perquè al govern català d'avui no Ki ba u n
licme d'ells que orienti els concellers més o menys arrivistes ? O n
és E n Bofill i Mates, E n R o m à Sol, E n Pere Lloret, E n Puig i Cadafalc, N ' U m b e r t Torres, E n Mies, E n Carles Jordà, E n Vallès i 3
Pujáis... I ni una paraula, ni UJ:I mot de remembrança en els discs presidencials... I vos. Millas Raurell, que sou secretari del més alt ma- •a
cs
gistrat de Catalunya, tampoc us recordeu del vostre Prat de la R i b a ?
Manuel C A S T E L L S
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Hi ha en la vida dc les dones quelcom d'una sensibilitat que no- :^
saltres, els hòrnes, no sabem copsar de bell antuvi, però que ens mera- .íS
vella d'una faisó ben singular. El fet dc que una dona viu moltes
vegades allunyada de fantasies poètiques, fa que nosaltres la trobem
poc sensible a les coses de l'art, però, realment, en la dona d e s c o b r i r n ^ 3
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moments d'una afinitat poètica que ens captiva. I és que les dones posseeixen el do de la poesia domèstica, que, si més no, cs la realitat viva
dc la vida. Naturalment, aquest estat poètic de la llar no cl posseeixen
totes les dones, però, sinó aquelles les quals són dotades d'uns principis morals diferents de moltes.
Aquestes dones privilegiades saben el secret de convertir la llar
en un paradís estable, on l'home s'hi troba com un príncep. L'home
que te la meravella de posseir una d'aquestes dones és, certament, envejable. El secret consisteix en saber retenir el marit a la llar, no d'una
manera banal com moltes que volen retenir-lo a còpia de moxaines.
EI millor privilegi d'una dona radica en la manera de saber presentar les coses als ulls del marit. Per exemple : una taula parada d'una manera correcta, fascina els ulls de l'espós més insensible; el marit
descobreix en la muller unes afinitats que el retenen a casa i la casa li
és l'escenari d'aquesta comèdia divina del matrimoni. Si la muller us
presenta les menges servides d'una manera descurada, trobareu tot seguit una aspror en les coses que us heu d'engolir; preferireu enllestir
tot seguit i anar-vos-en al carrer. Nosaltres no sabrem dir ben bé què
ha de fer una dona per posseir aquest do, però sí que endevinem tot
seguit l'alta qualitat poètica d'una dona que sense cap classe de fines
manyagueiies, ens presenta totes les coses als nostres ulls d'una faisó
agradable.
N o direm qúe totes siguin barroeres, però hi ha un cert descuit
en moltes, que les més de les vegades les fa culpables d'aquesta indiferència matrimonial que regna en moltes llars. Una muller intel·ligent
tracta amb amor totes les petiteses insignificants que fan la delícia del
marit i sap convertir en poesia una platera d'ensiam o una sopa de brou,
i a nosaltres, els marits, taujans de mena, ens fan més efecte aquestes
coses que un bitllet de la loteria que ens hagi estat p r e m i a t
Es evident que cl sentit de la poesia domèstica no el posseeixen
per pròpia naturalesa, sinó a base d'una forta dosi de lectures, on l'esperit d'una esposa cs depura i es refina d'una manera meravellosa.
Així, doncs, les dones casades no és solament amb carícies com
triomfen damunt el marit, sinó a base d'una comprensió espiritual i de
un refinament domèstic. Llavors la bandera blanca d'una pau durable,
bategarà pels fil-ferros dels terrats, en mig de la bugada neta, com un
senyal de triomf que perpetuarà les gràcies de la muller com un senyal de joia.
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Curs de Llengua
Cafalana
57 INSCRIPCIONS
en menys de quinze dies, Iiem rebut pel curs de llengua
catalana
que venim anunciant a carree del
professor Joaquim Aroca, i esperem que abans del dia ^ de novembre, que és el sengalat pel començament de curs, quedarà
completada la llista d'inscripció,
fixada
en 80 places que ès el mínim que
permet subvenir a les despeses que
reporten les iO lliçons del Curs.
Advertim, doncs, a tots als qui
s'interessen pel coneixement de Vidioma català, o bé perfeccionar-ne
llurs coneixements,
no
retardin
per més temps llur inscripció, puix
seria de doldre que malgrat els
bons desitjós d'aquesta
Delegada,
no fós possible poder-los
inscriure
per estar compromeses totes les 80
places.
Recordem que el preu de la matrícula per a les W lliçons és de
7 pessetes pels socis de la Protectora i 12 pessetes pels no socis.

Futbol
l.er Eq(uip del F. C Pòrtland, 1.
P e n y a Coca Cola, O .
El passat diumenge, en el camp.!^.
de Vallcarca, es va j u g a r aquest;^
encontre. Fou interessantíssim. ^
Va g u a n y a r el F. C. Pòrtland'
per la mínima diferència i el r e - ,•a
5
sultat íou del lot injust, puix ! a ^
P e n y a Coca Cola no va marcar*^
dos o tres gols per v e r t aidera
d e r a des-¡S
desgràcia, especialment en1 do
dos r e - ^
mats consecutius de Escofet
;ofet i Si-!^
m ó n , que tocaren el travesser'^
q u a n el porter estava j a batut.
^
Pocs m o m e n t s avans de finalit-^
zar l'encontre l'àrbrit va tenir la'^
Q_
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única equivocació de la tarda enj^
concedir c o r n e r a favor del Por
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land, que, tirada per Capdevila,
es transformà en gol.
De la P e n y a Coca Cola tots els
seus c o m p o n e n t s j u g a r e n força.
Sobresorti la s u b e r b a tasca de Simón i Figueras, que íoren els millors j u g a d o r s s o b r e el t e r r e n y de
joc. Del F. C. P ò r t l a n d es distingiren R e d o n d o , Cuenca i Fargas.
L'àrbrit A. Vidal actuà a m b tota
imparcialitat. De públic a presenciar el partit n'hi hagué bastant.
ELOS

Ciclisme
El diumenge, patronitzada pel representant del «Llapis Termosan», tingué lloc l'anunciada cursa ciclista. Hi
prengueren part 27 corredors dels 35
que n'tii havien d'inscrits. A les 9'05
s'efectuà la sortida, QNE oferí un bell
espectacle no vist des de molt temps.
Els corredors anaven equipats amb
<g€rscis» blancs, cedits per la casa
patronitzadora de la cursa. Sortiren
cn pelotó, que no fou desfet fins a
Olèrdola. Desenrotllaven un promig
de 32 kilomètres per hora. Es despegaren seguidament Oller, Rafecas i
Clivillé, que portaven una bona marxa i no la van abandonar fins a l'arribada. A l'arribar a Vilafranca es disputaren amb braó la prima, que fou
adjudicada a Rafecas; igualment amb
la dc l'Arbós, que també fou adjudicada a Rafecas; la de Vendrell, a Clivillé; la de Vilanova, també a Clivillé;
i la de Sitges també fou adjudicada al
mateix Clivillé.
Es de lloar la bona organització
que regnà durant la cursa.
Adrecem la nostra ro.és sincera felicitació al «Club Ciclista Suburense»,
que és l'entitat que es cuidà de l'organització i reglamentació de dita cursa.
La cassificació general fou com segueix :
1.—Amadeu Clivillé, en 2 h. 12 m.
2.—Joan Ollé, 2 h. 12 m. 3 s.
3.—Josep Rafecas, 2 h. 12 m. 5 s.
4.—Josep Planas, 2 h. 13 m.
5.—Miquel Puig, 2 h. 13 m. 60 s.
6.—Pere Pons, 2 h. 14 m. 5 s.
7.—Josep Masachs, 2 h. 15 m. 25 s.
8.—Josep Sentiu, 2h. 22 s.
9.-Artur Ollé, 2 h. 22 m,
10.—Francesc Menitas, (id. temps)

Unes millores a l'ermita de la Trinitat
L'entusiasta, i bon amic nostre, Administrador de l'ermita de la
Santíssima Trinitat, En Manuel Bertran, realitza sovint amb l'ajut d'altres persones piadoses obres en aquell cim de m u n t a n y a per tal de millorar les seves condicions, la seva bellesa i el coníord. Les que enguany es realitzen tenen molta importància.
Aquesta setmana hem tingut ocasió d'admirar la instal·lació a
l'ermita de tres parallams, cosa que pel fet d'haver cn pocs anys caigut
algunes guspires i ocasionat accidents mortals es feia d'imminent necessitat, per la seguretat dels ermitans i perquè cada dia és més visitada
pels excursionistes que hi acudeixen de tots indrets i cal tenir cn compte que a Tistiu, per exemple, hom surt de casa amb un sol molt brillant
i amb firmament clar i en aquelles altures et pot sorpendre una tempesta a risc dc perdre la vida per ser el lloc elevat, voltat de pins i a més
el metall dc les campanes. Doncs bé, aquest perill ha desaparegut i d'això e n p o d e m donar les gràcies a la distingida família de Boladeras,'
que ha costejat l'import de la instal·lació, la qual ha estat confiada a la
casa «Anglo-Espanyola de Electricidad S. A.», especialitzada en aquesta mena de treballs, ço que és una garantia.
Al mateix temps s'estan realitzant reformes a la part de radcra
de l'ermita ja que el dia dc la festa es feia difícil passar, degut al poc
espai que quedava, puix aquella placeta s'habilita per menjador. S'han
tirat moltes barrinades per aixcmplar i es gasten molts sacs de ciment,
els quals han estat regalats pel senyor Josep Fradera, que ja en altres
ocasions s'ha mostrat generós i que sempre s'ha interessat per la
conservació dc Termita.
Cal lloar el gest de totes aquestes persones que vetllen per u n a
de les més pintoresques ermites que tc la nostra terra, que són bells
tresors de fe dels nostres avantpassats.

SXLÈR
Carmelo Ruiz
Plaça 14 d'Abril, Núm. 5

ELECTRIC
Especialitat en bobinatges de Motors
Ventiladors i tota classe de Maquinària.
Referències a satisfacció dintre aquesta
vila de bobinatges efectuats.
Radio i tota classe instal·lacions
elèctriques.
PREUS ECONÒMICS
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11.—A. Ortuño.
12.-J. Coll.
13.-R. Gras.
14.—J. Mascaró.
15.-R. Vidal
16.—P. Jacas.
17.—J. Llopart.
18.—F. Subirats.
19.—L. Bonastre.
20.-R. Casellas.
21.—A. Lucena.
Agraïm la gentilesa del «C. C. S.»,
que ens convidà amablement a seguir

els incidents dc la cursa amb un auto
que posà a la nostra disposició.
«C. C. S.» prepara cn pròximes daíes curses de gran interès, en veure
de la manera en que es desarrolla l'afició al ciclisme dintre de la nostra
vila.
S'avisa a tots els socis i entusiastes
del pedal que aquest Club té organitzada pel proper diumenge, dia 30 del
corrent, una excursió a Saní Sadurní
d'Anoia, per passar-hi tot cl dia.
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OTICIA R I
Noces

El dijous, a l'Església de Sant Se
ver, de Barcelona, es celebrareu amb
tota solemnitat les noces del dilecte
amic, l'advocat sitgetà Eduard Amell
i Sans, amb la formosa senyoreta
Maria Comas Rubies. Va beneir la feliç unió el Rvnd. Dr. Solà, féu una
commovedora plática, i foren padrins
pel nuvi els senyors En Josep E. Ferrer Dalmau i En Carles Vidal Dimas,
i per la núvia els senyors En Ramon
Méndez de Cardona, President de la
Casa d'Economia Iber-Americana i el
banquer En Joan Mas Sardà. La bella
desposada lluí un elegantíssim vestit
que ressaltava encara més els seus
naturals encants.
Després de la cerimònia, que fou
presenciada per gran nombre de famílies conegudes, entre elles moltes de
sitgetanes, la comitiva fou obsequiada amb un explèndít dinar al «Magèsíic Hotel», on es feren vots per l'eterna felicitat dels novells esposos, que
sortiren seguidament en viatge de noces per diverses ciutats d'Espanya i
de l'estranger.
Rebin la més coral enhorabona, que
fem extensiva a llurs pares, en particular la mare del nuvi, la distingida
senyora Na Roser Sans vídua d'Amell,
d'antiga nissaga sitgetana.
M

cini, Inginyer del Fort de Barcelona,
En Miquel Caballero i En Jaume Caballero. La cerimònia resultà solemníssima i fou presenciada per gran
nombre de famílies sitgetanes.
Els convidats, en nombre de 60, foren obsequiáis a l'Hotel Terramar
amb un explèndít dinar, molt ben servit. Es brindà per l'eterna felicitat del
nou matrimoni, el qual ha sortit en
viatge de noces envers Montserrat,
Mallorca i altres ciutats espanyoles.
L'agradable festa es va acabar amb
un ball. Rebin la nostra més afectuosa felicitació, la qual adrecem també
als seus familiars, en especial als pares del nuvi, els dilectes amics En Miquel Forment i Na Sebastiana Plana,
propietaris de l'acreditat Hotel-Restaurant Cau-Ferrat
Necrològiques

A la vila d'Oliana, on residia, ha
mort la bondadosa i apreciada senyora Na Francesca Auge Grifé, vídua
de Quingles i mai'e volgudíssima del
bon amic N'Angel Quingles, propietari de l'acreditat colmado «L'Estrella»
d'aquesta vila. La inobhdable finada,
de caràcter afabilíssim i de nobles
sentiments caritatius, disfrutava de ge-

nerals simpaties, ço que es palesà en
l'acte de l'enterrament i funerals, que
tingueren lloc el dia 10 del corrent.
A. C. S. i transmetem el més sentit
condol als seus afligits fills, filles polítiques i demés familiars.
I^ous

horaris

El Foment de Sitges ha acordat recomanar als industrials de la vila, la
conveniència de tancar les botigues a
les vuit del vespre, des del 17 del corrent al 17 d'abril, a excepció dels dissabtes i dies festius, tal com es fa en
moltes poblacions. Els estancs, per
altra part, des del primer de mes estan oberts, segons l'ordenança, de 8 a
2 de la tarda i de dos quarts de 4 a 9
del vespre.
Patronat d'Acció Social

Han començat amb gran concurrència les classes gratuïtes d'aquesta benemèrita Institució, per a joves obrers
d'ambdós sexes. De 6 a 8 hi ha classes nocturnes. A més cada dia de 4,15
a 6, Ihçons de Doctrina Cristiana, i els
diumenges, de 3 a 6, s'ensenya Catecisme.
Gossos

L'Alcaldia ha publicat el següent

Viatges Marsans, S. A.

També han contret matrimoni a Vilanova els joves En Francesc Ferri
Osó i Na Concepció Gil Santamaría,
els quals havien viscut molt de temps
a Sitges. L'enhorabona.

Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA
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Quilomètrics i bitllets combinats

AI Santuari del Vinyet tingué lloc
el dijous el casament dcl benvolgut
amic, el distingit jove sitgetà En Pere
Forment Plana, amb la gentil i simpàtica senyoreta Concepció Caballero
López, que lluïa un elegantíssim vestit
de núvia. La ditxosa unió fou beneïda pel senyor Rector Dr. Godayol, el
qual va pronunciar una commovedora
plática, i foren padrins, per part del
unvi, els senyors En Josep Vidal Ribas, En Jordi Planas Robert i En Joan
Massip Izabal, i per la núvia En J. Lu-

Bitllets de ferrocarrils
Passatges marítims i aeris
Serveis d'automòbil
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gratuïts
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« Per acord de l'Ajuntament i cn bé
de la seguretat pública, queda establerta l'obligació dc vacunar als gossos amb limfa antirrábica. L'expressat servei cs prestarà pel VeterinariTitular Inspector els dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 12, a l'Escorxador municipal.
Als cans considerats de luxe se'ls
vacunarà, i els propietaris hauran de
pagar les despeses o honoraris del facultatiu encarregat de fer l'operació.
A l'Alcaldia cs portarà el corresponent Registre i deu fer-se present que
la vacunació antirrábica de cans és
obligatòria i es multarà a qui no ho
compleixi.
Els cans per vacunar han d'haver
complert mig any.
Sitges, 20 d'Octubre—L'Alcalde.»
Notícies

El dia 3 del pròxim Novembre es
lebrarà el casament de la gentil sitgetana Teresína Carbonell Planas amb
el bon amic En Salvador Batlle Vías.
•
Per a l'apreciat amic cl jove Salvador Carbonell i Llopis, ha estat demanada la mà de la gentil i formosa
senyoreta Rosa Morgades i Miret. La
més coral enhorabona.

•
La mà de la gentil senyoreta Mercè
Nadal i Torralbas fou demanada pel
jove Francesc Harster, domiciliat a
Barcelona. Felicitem novament a llurs
familiars i els demanem ens disculpin
de l'equivocació que sofrirem en la
nota publicada el dia 2 del corrent
referent al prometatge.

•
Ha pres posessió del càrrec dc carter urbà en propietat, d'aquesta vila,
en la vacant produïda pel trasllat a
Barcelona del Sr. Serrano, En Leovígild Espada Martínez.

Vàries

Sr. Alcalde, cridem novament l'atenció del deplorable estat en que es
troben molts carrers, ço que desdiu
del que ha estat sempre Sitges. No
és més urgent que en lloc de treure
l'herba la brigada municipal dels terrenys en els quals s'hi ha de bastir
l'Escola Graduada que cs dediqués a
l'agombolaraent dels carrers de la vila?

B

La popular Camiseria Sans, — Boqueria, 32, Barcelona — la predilecta
dels sitgetans que viuen a la capital,
comunica amb elegants targes que ha
rebut les novetats per la present temporada.

•
Han retornat a llurs domicilis hivernals la cuasi totalitat de les famílies que han passat l'estiu ací. Diumenge marxà la famíHa del senyor
Tòbies Fabregat.
Estem en ple «Estiuet dc Sant Martí», puix fa una temperatura agradable, i ara resulta que vàries famílies
venen a passar la temporada tardoral.

*********
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Totes les senyores prefereixen comprar els seus

Religioses

C À P E L L S a

6-Portaferrissa-5
BARCELONA
^ i posseir la més variada collecció i els models més oríginals i parisencs,
Totes
les formes, colors i preus.

•
El nostre distingit amic Antoni Giménez, té en la actual·ltat exposats a
les Galeries Laietanes trenta dos treballs, en la majoria dels quals hi desenrotlla una tècnica de color admirable i una gràcia sorprenent en el
dibuix, preferentment en els assumptes i tipus andaluosos, on s'hi sent
l'ambient característic d'aquelles terres, endevinant-se en l'artista una
preparació a fons com a cartellista,
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CULTES DE LA SETMANA
Dijou, dia 27.=- A les 10,30, reunió
de senyores de les Conferències de
Sant Vicents de Paul.
Divendres. Totes les Misses de la
Parròquia i Esglésies del Sant Hopita, i RR. SS. Mercedàries, seran en
eufragi dc l'ànima de Bartameu Via,
(a. C. s.).
Diumenge vinent, dia 30, Festa de
Jesucrist-Rei.—A les 10 Ofici solemne
amb homilia. Després de l'Ofici, exposició del Santíssim, estació major.
Lletanies, Consegració del Sagrat
Cor de Jesús, benedicció i reserva.

MÉu les noveláis íhlvern.

Josep Papiol
SASTRE
Participa a la clientela
i al públic en general
que Ka rebut les novetats
de la temporada.

tan per la disposicions com per els
efectes de colorit elegant i net.
a

Es objecte d'afíligranats comentaris que la societat «El Retiro» hagi
adreçat, signada pel seu secretari En
Joan Julià, una comunicació a l'Aiuntaraent oferint el local per una festa a
profit del Patronat de la Vellesa, escrit en idiome castellà.
Serà que el senyor Julià, membre
del Consell comarcal de l'Unió Democràtica dc Catalunya, no creu con •
vcnient escriure amb l'idioma pairal?
B

Han començat a expedir-se les noves cèdules personals. Hi ha la particularitat dc que estan exteses cn
català i castellà. Poden adquir-se a
Vilanova i cn aquesta vila quan es
cobri la contribució en el pròxim mes.
B

En la sessió consistorial d'aquesta
setmana l'Ajuntament acordà no admetre el projecte d'Escoles Municipals
eleborat per l'Arquitecte senyor Martino, sembla per excés del cost pressupostat.
I per això tantes conferències públiques?
Heus ací una bonica manera de
gravar el pressupost municipal, ja que
el poble haurà de pagar els honoraris i treballs del projecte. Amb aquest
seran almenys dos els que restaran
arreconats.
Pompeu Fabra catedràtic

Deien els rotatius del passat dimarts;
«En rebre ahir la Premsa, el rector
de la Universitat, Dr. Serra Hunter,
manifestà que havia celebrat unu conferència telefònica amb el sots-secretari del Ministeri d'Instrucció Pública
el qual li manifesta que el ministre
acabava de signar el nomenament de
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T A
Sessió del 21 d'Octubre

Presidí el senyor Costa i asistiren els regidors Jacas, Carbonell,
Santaló, Curtiada, Pascual, Ibànez i Pagès.
Hom s'enterà: d'un telegrama dirigit al Sr. Azaña felicitant-lo en
motiu del cap d'any de la seva labor com a President; d'un altre a Marcelí Domingo per haver contret matrimoni; d'un ofici del «Foment de
Sitges» comunicant l'acord de tencar els establiments a les 8 de la vetlla; d'una comunicació de la Federació Local de Societats Obreres i n teressant que es procuri, especialment en el ram de construcció, que
iota mena de treballs sien fets a Sitges; d'Obres l'úbliques comunicant
que procurarà amb urgència arreglar cl dessaigua de l'encreuament de
les carreteres; d'una carta de la CÀMSA explicant com poden el pescadors obtenir una rebaixa en el preu de la gasolina.
P a s s à a les comissions de Foment i Finances una proposició de
l'Enghiyer Santiago Rubió i Tadurí, referent al projecte de depuració
aigües brutes. Foren aprobades les liquidacions presentades per En
Planas Robert per l'impost de llum, així com també factures d'industrials i permisos d'obres. També es donà compte d'un ofici de la Societat
«El Retiro» donant comte que està disposada a organizar un espectacle a favor dels vells de la vila.
E s llegí una instància de Tomàs Matas Llopis referent a l'acord de
la sesió passada respecte a la reforma de la casa núm, 24 del carrer de
Parellades i vist l'informe de l'Arquitecte, s'acordà de conformitat amb
aquest, que no existint a l'arxiu cap gràfic de línia del carrer, cs procedeixi, previ els tràmits legals, a desistir de les linees aprovades i a¬
provar un projecte d'aliníació d'aquell carrer, respectant els drets del
Sr. Matas en mèrits d'anteriors acords, concedint-se entretant els permisos d'obres imprecindibles de concedir.
E s donà compte del recaptat per Beneficència, procedent en part
de la J. de la P. a I'L i R. de la Mendicitat: entrades des de l'Abril fins a
la data, 6224'85 i pagaments en distints conceptes benèfics 3638'30, resta a la caixa 2586'55 ptes. amb el comprobanís a disposició de tot ciutadà.
En Pascual es congratulà de les resolucions preses sobre els gossos. I En Santaló proposà comunicar a patrons i obrers els dies assenyalats com a festes oficials i locals. Va ocupar-se finalment el Consistori de la construcció del Grup Escolar, ractificant l'urgència de dita
construcció dintre els mitjans econòmics que pot disposar el Municipi.

J ose] M artínez iSarcîà

ODONTÒLEG

'SS

V I 5 I T A D I A R I A - T a r J e . , de 5 a 7
1 a llores convingudes
Parellades, 12 - baixos.

Encarregeu els vostres impresos a
Joan Puig i IVIestre
impresor-

C a r r e r

d e

S a n t i a g o

R o s s i n y o l ,

Pompeu Fabra per a la càtedra de
Llengua Catalana de la Facultat de
Filosofia i Lletres d'aquesta Universitat.
El rector ens expresa la seva satisfacció i de la dita Facultat per tant
encertat nomenament, recaigut en persona de tants mèrits filològics.
Aquesta càtedra, segons la Llei
d'Instrucció Pública, s'ha d'otorgar a
una persona eminent, i a tal efecte el
nomenament s'ha fet a proposta de la
Facultat de Filosofia i Lletres i amb
els informes en extrem favorables i
laudatoris del Consell Nacional de
Cultura i de l'Acadèmia Espanyola de
la Llengua.
La notícia del seu nomenament li
fou comunicada pel Rector, als pocs
moments de coneguda, per telèfon al
seu domicili».
BALUARD DE SITGES es congratula
també del nomenament i adreça l'enhorabona a l'il·Iustre filòleg.
Aigua
Tanmateix no patirem per aigua.
Les coduccions tubulars del nou acüeducte que patrocina l'Ajuntament han
estat col·locades en un bon tros del
trajecte i el dipòsit ja està coüstruït
al peu de la Creu de Ribes. Aviat podrem assaborir l'aigua dels manantiais de la senyora «Adela».
Al P r a d o
Avui, tarda i nit, tindrà lloc la projecció de les cintes «La muchacha de
los muelles » i . «Gran Gala Travesti» interpretada pel renomenat artista de la pantalla Ivan Petrovich i la
gentil Liane Haid.
Penya d ' e s c a c s dei Prado
La junta d'aquesta Penya posa a
coneixement dels seus socis jugadors
que el dia 6 del pròxim novembre Novembre es donarà començ al torneitg'
pel campionat local, per tal motiu pre-^
:^
ga als socis que els faltin partits per 0
•a
a classificar-se per passar al grup A,(o
que no manquin el proper diumenge jg
dia 23 a les 11 del matí i a les 3 dc la*^
tarda per a rematar els partits i asso-«
so-js
lir els punts per entrar a dita catego-i
ÏO-.^
'
<^
ü
ria.
Una rectificació
ana-í,
La setmana passada sufrirem.X una-jj
equivocació al transcriure la nota:^
dels caps de bestiar sagriticat a l'Ex-.^
corxador municipal, la sumai dels^
cons-^
quals havia de resultar 652, com cons-'
tava a la nota tramesa.
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R E C A D ERI
Antoni

Bielsa

S I T G E S - B A R CELONA
Dos viatges

en combinació amb els recaders de

Agència Dipòsit per a la c o m a r c a :

MAGATZEMS

J.
Forn

P o S g
dsl Vidre, 5 Telèfon

MADRID i PAkIS

DE

B®ini®saclh
147

diaris

- VILANOVA

I G

LTRU

Reb encàrrecs a Sitges En Jaumet Raventós

Es reben encàrrecs a Barcelona
Centre de Recaders, Petxina, 4
i Claris, 66, Tel. 70456
A Sitges : Carrer Angel Vidal, 1.
TélL 22
Rapidesa i economia en els encàrrecs.

Sant Francesc, 3 (Estanc)

Clínica Dental
de

Miquel Pujol

CONFITERIA DE QUALITAT
Major, 42

Metge - Dentista

TelèL 59

Totes les festes, més de vint varietats en dolços :-: Especialitat
amb els de nata :-: Biscuit (Placée per e n c à r r a c :-: T o r r ó d e
crema tot l'any :-: Totes les l'estes P A S T A D E M O N A :-:
Bomboneria selectissima :•: Objectes per a Begal a m b gran
aventatge de preu. : — : Aquesta casa dintre l'esfera en què
es mou rivalitza a m b les de la capital.
Es compleixen encàrrecs per difícils i capritxosos que siguin.

FIAMBRES

PA DE VIENA

Única casa que els
en ven aquesta vi.a.

Única casa a Sitges que
el fabrica matí i tarda

tomad el
acredltadüi

Extraccions sense dolor
Aparells de totes clases
Visita els dimecres de 10 a 19.
Carrer Sant Pere, 4 - SITGES

Adreceu-vos
per al transport dels equipatges
a r AGENCIA
MIRABENT
que té establert u n servei diari de
Sitées a Barcelona, amb camió.
AGENCIES A SITGES
Passeig a Barcelona, 5 - telèfon 53
AGENCIES A BARCELONA
Girona, 15 - telèfon 15.548—Sant Pau, 2
telèfon 16.203—Bar Petit Tivoli, Passeig
de Gràcia, 4 - telèfon 20.958

Máquina d'escriure

pda Vida y Joventud

rápido

Es

Representant a Sitges:
dentifleo RAMON P O R T A
Espalter,
•aradable
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No fregui els mosaics

BANC
TAT

els llinipiti, dcsinfecla, perfuma i dóna un brill qne cuisa l'admiració.

DE LA

Per a què gastar sabó ?
ei subsíiiueix a m b
rentar plaís, í¡-egnr
etc. Sols a m b unes
tre l'aigua FREDA

aveiiL·iige, per
a tei-rn, portes,
cullerades dino CALENTA.

obre crèdit a propietaris per a

INSTAL·LACIONS I REFORMES

Per a què carregar ampolles si

amb el pagament

A TERMINIS MENSUALS

dei.va la roba neta i blanca íimb
men3's sabó i més cooioditai ?

Informes:

EI seu proveïdor íé a l a v e n d a
aquests Productes, d e m a n i ' l s .
Ronda de Saní Pere - Girona, 2 - Telèíon 51460

m
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C A M I S E R I A

I CORBATERIA

32, BOQUERIA, 32
BARCELONA
isl
ORAN

? ^ = " = " " «

L·li

assortit

ffeD[Í![0 ï
I mi u

mm

SBÍIIOPOIS 8

m

La camiseria m é s e c o n ò m i c a
Especial tat en c a m i s e s a mida
ígiiii;,,!
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'ÍLIILLSILULLLLLI

Losrecefan
Sfes. ./féd/cos/o
„ -~«
en/ss/resfor/n^j:'<FIMMI^R-ELIXIR-IMYTCTOLL?

Dos viatges diaris a
BARCELONA
Transport d'equipatges en auto camió a
preus mòdics.
SITGES: Jesüs, 15-Tcl, 19.
BARCELONA: Aragó, 282
«Bar Apeadero»-Tel 20280
i Petxina, 5
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