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Elstreballs es publiquen baix la exclusiva lesponsabilitat
dels respectius autors. No 's retornen els originals.

I T C3- E ¡ S
Sí; «som uns nois mediterranis; ens ofega Testètica...»
Ofegar-nos? No tant. Si ens torba el pit així mateix ens fa homes.
I tu. Sitges—l'etern femeni en figura de vila—
n'ets una prova vivent.
.
Blanca, quieta i humil, què tenies entre les altres?
Ne> més una faixa de mar i la olor de l'aire
i les cases poc altes per a fer compliment a la llum.
I mirada d'endalt semblaves la maina de marbres vessada
d'uns sumptuosos-navilis,
:
'
0 be la gran estesa
de túniques de gegants lluitadors, de magnífics tribuns
que tot fent via pei mar salabrôs
haguessin parat en tu per amor de la platja rodona.
No tenies sinó que, tan escarida i tan neta,
els fums i els trontolls romanien lluny teu.
Però, sobre tot tenies aquell deix al front que otorguen els deus
1 diu al visitant que duu fervors a l'àninia; «Aquesta».

que, segons còm, sembla un asceta escapolit d'un retaule,
—però, «un asceta inquiet»; si no ès abús de vocable—
0 un Sant Jordi mig descarnat de les febres de l'ànima.
1 també et vingué un fiíosop fill de terra andalusa
amb una testa rossa i esblaimat de color
-,
(que, per ventura, d'aquesta discòrdia ès inquiet i punxant)
i, com adreços, damunt del teu còs hi enniotllà teories
erudites de varies ciències,
- d'una aura antigua airejades
i picades d'uns clams procaciosos dels propis desficis.
I ara de ppç—ea,'qu.6 seuiblaja q.ua
volies restar casolana, ia mateixa de sempre,
i que no t'avindríes als ròssecs
ni a estirar el teu bell còs en el g o i g de vèure't amada—
nn darrer estol d'enamorats et vol ornar i engrandir
i, artib les mans aVesades al toc pulquèrrim de l'or
i a la puixança tivant dels timons que governen ei mon,
estufar-te els cabells i posar-te els vels ben estesos.

Tu has robat el cor dels artistes í dels poderosos.
Quan davant de la percinta del mar
et començava a créixer l'altra de baladres i pairries,
aquell que li ha restat a la barba i als ulls) i ta a boca
com un boll diví assoleiat dels somriures de tant de mon,
ell i els seus seguidors: músics, pintors, actors i poetes,
en el clos que ell sobre l'onada es guarnia
hi estatjaren els esglais i els espaumes i els crits de revolta
d'un art jove que encara ens glateix als polsos,
Ell et porta l'esperit de Domenikos Theotokòpulos
qui en forma d'estàtua t'és romàs al caliu de la falda.
No més perquè eres polida, amb aquella senyal en el front.
I en sent que la fama d'amor ja n'era espargida
et vegé un vianant i et volgué coronar d'un palau,
i en sa forma i agenç hi aplegà el millor de la raça
sots la cura eficient de l'altre artista ras de cara

Ja veig d'esma el rengle del nou caseriu
i les flotes d'arbrada entremig no gens dessemblantes
del crespinellobag de 1'axila
en l'angle d'un bell braç arquejat.
Què tenies tu, vila escarida i quieta?
N o més la senzilla beutat que otorguen els déus.
Però era l'amor dels egregis.
Tu, temple, tàlam, entranya
on la flor de la ciutat s'ès efusa,
què et manca per a ésser ciutat
'
si glateix i corre en ta vida el millot que elles tenen?
Vila, al davant de tots ells i dels teus nadius, jo m'acosto
i amb un ram de baladre a la mà et proclamo ciutat
perquè tens la beutat i perquè ets agraída i fruitosa.

3
JOSEP

la Santa Missió a Sitges

Conforme oportunament se ha- Nacionals i col·legis particulars,
via anunciat, a dos quarts de set amb ciris, seguits de bon nombre
Dimecres, en el tren mixte de del vespre s' efectuà la recepció
de senyors portants d' atxes, veMadrid de les cinc de la tarde, solemne d' arribada dels Pares
nint després el Sr. Regent de la
arribaren a nostra vila els ilustrats Missioners a la Església parroParròquia portant la divina efigie
jésuites Rvnts. P P . Josep Maria quial de les RR, MM. Mercédàde Jesucrist, i els PP.Missioners,
Pijoan i Lluís Buixaderas, desig- fies; surtint del temple parroquial
tancant la processó totes les assonats pel Sr. Bisbe de la Diòcessis la processó presidida per l'imatge
ciacions rel'ligioses de la vila i les
com a missiòbers per a «aquesta del Sant Crist, al que precedien
senyoretes del Patronat, que a
poblaci'^,
els neiïs i nenes dè les Escoles son pas entoveri diversos motets.

(0

LLEONART

Darrera la comitiva pod dirsé
que hi seguia tot el veinat, ja que
entrada a l a Iglesia parroquial, en
r interior d' aquesta era materialment itíipossible trovarhi un sòl
lloc de.socupat.
Tot seguit e l P. Pijoan, amb
veu ferma, exposà als fíàels e l s '
actes que realitzaria la Sarittí'Mik-'

Sió durant
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després amb notable eloqüència
çò que ès la Santa Missió i el
motiu de la seva visita; donantse
després 1' acte per acabat.
L'entussiasme que la Síiüía
Missió ha despertat aqui a Si!j:;es,
quins conveins, fervents catòlics,
han donat prova de la seva fè en
la nostra sacrosanta" rel·ligió, se
ha posat de relleu en les funcions
pietoses celebrades aquets dies,
començant el dijous; ja quêtant la
de les sis del matí, amb motiu de
la novena a Sant Josep, consistent amb missa amb explicació de
cerimònia i platica, com a la de
quarts de set del vespre, en que's
continuava la novena an aquell
Sant, tots els llocs del temple, lo
meteix els dels alts que 'Is dels
baixos, han restat atapaidíssims de
devots, i molt especialment de
senyors, que amb profond silenci
escoltaven 1' autoritzada paraula
dels MissionerSjjíèn particular la
F. Pijoan, qui amb claretat i concissió ha pronunciat admirables
oracions rublertes de fè cristiana,
atinats concelis i bons e3?emples.
N o cal dir res tampoc respecte
a V hora dedicada durant el mati
als nens i nenes d e la vila, que
omplen també el temple i an els
que, després d' una platica molt
agradosa per als infants^ se 'Is hi
donen nocions de Doctrina Cristiana.
La vinguda dels P P . Missioners
pod dirse que ha resultat un èxit,
doncs ja a la seva arribada ia vila
ha paíentitzat una vegada més
les seves creencies relligioses i ha
acudit a rèbre'ls en plè; saborejant les sanes doctrines d e Jesucrist per mitjà dels visitants, els
quals amb sa senzilla però eloqüent paraula captiven als oyents
que amb major nombre cada dia
acudeixen al sagrat temple; éonstantnos que'ls Rvnts. P P . Missioners resten molt satisfets de la
excelent acullida que 'Is hí ha sigut dispensada.
X
Heuse aquí el Programa d e i e s
festes durant la setmana entrant.
Diumenge a les sis del matí,
Missa; practicantse els exercicis
de Sant Josep. A les vuyt. Missa
de Comunió general per a tots els
nens i nenes; surtint a les dèu una
processó formada per tots els infants, cada ún dels quals portarà
' una bandereta. A les cinc de la
tarde, després del reso del Sant
Rosari, continuarà la novena a
Sant Josep, amb sermó predicat
pels P P . Missioners.
Des del dilluns fins el dijous
continuaran les funcions religioses

a la mateixa hora que en els dies
anteriors.
Divendres, festivitat de S Josep,

a les v u y i hi iL-.urà Mij^a de

C o m u P i i ó general; 'H ! . > S dèu Ofici
S ü i e u i n e , a u i b a c ü i i i p u n y c m<-ñí d e
v o u s i músioj; i a les c i n c de ia

tarde tindrà Hoc l'últim acte de la
Santa Missió a Sitges.
t^^t^^

Sessions de l'Ajantament
ORDINARIA DEL DIA 10

, La presideix l'Alcalde, assistim-hi els
regidors Carbonell, Planas Puig, Planas
Robert í Padrol.
S'aprova l'acta anterior i seguidament
la Presidència dona compte de qur Mister Deerring ha fet entreg ade les 25.000
pessetes per a que sien invertides en
bonos de la Cooperativa.Nacional d'Edificació.
En Planas Robert pregunta si dita e n titat no tenia les accions èn papers, cóntestant-li l'Alcalde que les h a n agotados, preparant-se u n a nova emissió e n
quina s'invertiran els dits diners.
Es nomena per a cubrir la vacant de
Vocal a la Junta de Beneficència, per
defunció de don Anton Serra Ferret, an
En Sadurní Llansó Giralt, quina terna
proposada per la Junta, l a formava e n
primer Jloc En Llansó, seguit d'En Salvador Robert i Manel Planas.
S'acorda autoritzar a l'Alcalde i Síndic per a vendre a don Joan Catasús la
parcela nútn. 30 del plànol dels terrenys
propietat del Municipi.
Es dona permis provisional a don Tomàs Soler i Jose¿ Rósell per a instalar
un motor elèctric a la c«sa núm. 28 del
carrer d e S&nt Bartomeu, al objecte de
montar una fàbrica de gaseosas.
Es concedeixen permisos d'obres als
senyors C. Mestres i Companyia per a
fer un edifici destinat a fàbrica de calçat, entre e!s torrents de Sant Damià i
dels Ases; a don Joan Esteva per a a i xecar i refermar la casa del carrer Major, 30, per la part del d'Angel Vidal; 1
a don Jaume Hill per convertir una finestra en portal de la casa n ú m . 1 de!
carrer de Sant Bonaventura.
Exposat per En Carbonell Company
q u e a l g ú li ha manifestat q u e voldria
comprar el tròs de terreny sobrant de
via publica existent al torrent de la
Bassa Rodona, j u n t a la propietat de
don Antón Ferrer Robert, s'acorda que
la Companyia del Ferrocarril fassi les
gestions necessàries en millor profit del
Municipi.
Seguidament s'aixeca la sessió.

.

Per lo que toca a la vila diu la M e mòria:
«Nuestra Sucursal de Sitges ha c o n T I U I I H I L O 1H m'ircha creciente, inicinda ea
el año ai.iei'ioi-, coutribuyeudo e í i c s z M I H I I E ai baeii reauiiauo üol que rescûamus.
'
.
Corno esperábamos, .ha merticiòo especial simpatía por parte, de la poblt-.ción el establecimiento d e cuentas corrientes de ahorro en dicha Sucursal.
Así lo demuestra el crecido fiúmero de
ciientus abiertas y la -importancia adquirida por las mismas durante el poco
tiempo de su funcionamiento.»
desitja a l'entitat
bancària que no s'interrompi l a marxa
progressiva de la mateixa, i inés per lo
que fa referència a la vila.
BALUAKÍ'.DEVSITGES

bietari de ia viia
DISSflPTB
t Reb cristiana sepultura el cadavre
del benvolgut compatrici En JautneiPascual Guillaumes, mort aquesta matinada
a la edat de 63 iaü^s'
Als seus afligits fills i demés familiars
els endrecem nostre pèsam.

En la Capella de 1' «Ave-Maria», a lès
onze del matí contrauen matrimoni nostre apreciat amic En Joan Rull Montaner i la simpàtica çompatrícia Na Bernarda Vallés Sanjuan, beneint la unió
sagrada el Rvnt. Vicari Mn. Josep Martí
i actuant de testimonis D. Josep Cordero
Alvarez i D. Joan Pascual Mareé. '
Rebin els nous desposats la nostra
més coral enhorabona.
f A les cinc de la tarde són conduídes
al cIòs sagrat les mortals despulles de
la estimada çompatrícia D.* Mercè Carreras Puig, vídua de Comas, qui deixà
d'existir air,' als 76 anys d'edat, a l a
masia «Cases d e Dalt», ont des d è feya
molt temps habitava.
.y
Als seus afligits fills, n e t s , germans i
demés família els acompanyem en la
pena que amb tal motiu els afiígeix.
,^*„E A continuació del programa de
Cine desenrotllat en el «Prado S u b u rense», la secció de aficionats L'Empelt
posa en escena el divertit saynet titulat
«Éls grills de les cebes».
Cap al tard el temps ens obsequia
amb una bona pluja que fa anar l'aigua
pels carrers d' ampls a ample; determinant, ademes, que a la nit deixi sentirse
bastanta fresca, més notada encare per
quant are j a pod dirse que disfrutávem
de un temps primaveral.
Dimat^s

Degut a haver nevat aquesta matinada en aquest terme municipal i molt
especialment entre Garraf i Vallcarca,
fresqueja amb tanta intensitat, q u e ' l s
nostres conveins no tenen més remey
que utilitzar de nou la roba d' hivern,
Hem rebut la Memòria anyal que fou que j a quasi estava tota arreconada.
llegida en la Junta General dels senyors
En el despatx de l'Alcaldia es firmen
Accionistes, per la qual e n s enterem les escriptures de venda a D. Joan Aledels progressos financiers que ha realit- many Domingo i a D. Sebastià Alari
zat durant l ' a n y 1919; tenint en Caixa, Casellas, de vàries parceles de terreny
eu 31 de Desembre: Actiu, 8.009,319'91 sobrant de via pública; firmant-Ies per
pessetes, i Passiu, 7,974^152*41 pessetes. part de I'Ajuntament, en quina caixa
Durant l'any ha pagat als accionistes, a han d' entrar les quantitats producte de
compte dels beneficis de 1919, contra el tals operacions financières, 1' Alcalde i
cupó número 73, pessetes7.500 , restant el regidor Síndic.
a repartir beneficis, a raó de 26 pessetes
DKDBGRHS
per acció, contra cupó número 74.
A les dues d^ la tarde, i en dos autos,
Els productes líquits obtinguts en
arriba
1' Excm. Sr. Governador Civil de
1019, en total h a n estat 42.667'50 pesla
Províticia,
comte de Salvatierra, j u n t
setes.,:
:

BANCO D E VILLANUEVA

amb la seva distingida família i aco.iipanyat del seu íntim amic Sr. Girona,
que també porta la seva.
Després de haver dinat a 1' «Hotel
Sübur», recorren la vila, visitant el Cau
Farrat, Mürycei, les Gases Consistorials
i el Quartet de la Guàrdia-Civil; no fenth o al Siint Hospital i a ie.s Escoles Nacionals per manca de temps, però deixant
projectada la visita per a altra ocasió
propera.
A les sis de la tarde els distingits excursionistes retornen a la capital.
DIJOUS
Un bon nombre de literats catalans,
acapdillats per l'Alexandre Plana, En
Borralleras i altres no m e n y s notables,
fan una visita a nostre bon amic i c o m patrici 1' eminent artista D. Joaquim
Sunyer Miró, aprofitant després la seva
estada a Sitges per a admirar les belleses del Cau-Ferrat, Marycel i altres llocs
de la població; entornant-se'n de aquí
molt satisfets de la seva estada.
^^^^^^^ ^¿^^¿^^¿^^¿^ M¿^^¿^%¿^

Noves varies
Dissabte començarà en nostre Temple
parroquial el solemne Septenari a la
Verge dels Dolors, quins sermons estan
confiats ai frare franciscà Rvnt. P. Doroteu de Barcelona.
Per a 1' estimat amic i compatrici E n
Antoni Pagès Gustems ha sigut demanada la mà de 1' apreciada i gentil filla
de Sitges Na Candelaria Vias Valls.
Encare no feya una setmana que ,
j u n t amb la seva família, havia arribat
de 5 i l e i I' Argentina, el nostre estimat
compatrici En Bonaventura Matas Raventós, dimars morí a Vilafranca, als
30 anys d' edat i després de llarga m a laltia.
Acompanyem an els seus desconsolats
esposa, fills, pares i demés familiars eu
la pena que experimenten.
El «Centre Excursionista Sitges» està
organitzant per a primers de Maig u n a
excursió a Girona.
Ademes, està fent els treballs preparatoris pera efectuar una altra excursió,
de trres dies de durada, visitant Ripoll,
Capdevànol, Ribas, Caralps, el santuari
de Núria i 1'alteros Puigmal.
Per noves rebudes de 1' Havaiía e n s
enterem de que '1 primer de Febrer va
morir en aquella capital l'apreciat compatrici En Josep Hill Raventós, a 1' edat ,
de 68 anys.
^
AI seu afligit germà, nostre amic don
Sebastià, i demés familiars, els transmetem 1' expresió de nostre condol.
La societat choral «L'ünió Sitgetana»
ye activant els seus easaigs a fi de fer
una reaparició al públic per Pasqua
Florida, baix I' encertada direcció del
Mtre. D. Joan Tort.
A Guantànamo (Cuba) ha deixat de
exis'ir la distingida dama D.* Matilde
Vidaud, a quins afligits familiars i molt
especialment a la seva germana donya
Maria, esposa de D. Rafel Llopart, els
fem present nostre condol.
Per Pasqua Florida, ademes de la colla
de Caramelles de «L'Unió Sitgetana» en
surtirá una altra de la «Casa del Pueblo»; i la banda musical «La Lira Suburense», òirigida pel Mtre. M. Torrents,
també obsequiarà al veinat amb s é r é nades.
Se 'ns demana cridem 1' atenció resjecte a la convdniència de que en punt
3en visible de I' exterior de la Subcentral de Telèfons s' hi coloqui un rètol
indicador de aquella dependència.
En el temple de la Casa Provincial de
Caritat de Barcelona el dimars van celebrarse solemnes honres fúnebres p e r a
l'etern descans de I' ànima de l'inoblidable compatrici D. Antón Serra Ferret,
(q. p. d.), en quin pietós acte quedaren
novament patentitzades les innombrables simpaties de que '1 finat g o s a v a .
Reiterem a sa afligida esposa i demés
família la expressió de la nostra més

siâQQm condolencia.
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