EL PASSAT NO ES PAS MORT
MENTRE ELS LLIBRES VIS- ï
QUIN.
LYTTON
S E T M A N A R I

I Franqueo concertado |
M C M I - X X I V (primera època)

Altesa de mires
Estudiades les forces polítiques susceptibles d'acudir a la lluita dels
comicis en les properes eleccions municipals, escau d'enfondir en l'aspecte psicològic d'aquells factors, tot pugnant perquè els rengles q . e es posin en ordre
de batalla es moguin verament per a grans ideals, els quals poden ésser perfectament servils dels escons consistorials estant.
Subratllem, d'antuvi, la desaparició del leit motiu fatídic de la baralla
personalista que exageradament havia convertit en un «isme» abassegador gairabé tota emulació edilícia. No creiem que ningú gosi hissar banderins descolorits sota la invocació de qüestions particulars sempre respectables però intranscendents en l'esfera dels interessos permanents de la vila.
«Reconstrucció Sitgetana» ofereix la garantia que el procediments d'antany no ha de tornar. L'actuació d'alguns dels seus homes dintre l'actnal Ajuntament, per bé que no hi hagin anat per comanda de l'agrupació susdita, n'és
penyora apreciable. La gran equanimitat que han demostrat constantment, tant
en judicar l'obra de llurs antecessors com en l'afer de la burocràcia municipal,
corrobora que un esperit d'alta ciutadania presideix llurs actes. Sigui quina sigui l'organització que es disposi a compatir amh «Reconstrucció Sitgetana», és
evident que haurà d'ajustar la seva actitud al gest civil dels nostres amics i oferir
un programa exempt del més remot interès privat.
Heus ací un guany en la contesa pública. Si altres motius poderosos no
hi hagués d'aixecar, de bell nou, la senyera de «Reconstrucció»
aquest de millorar l'cbjeccliu i la tàctica de la lluita en íòra un de ben vistent. Nosaltres, que
110 considerem pas incommovible el programa de «Reconstrucció» i que, en
l'ordre de la política general catalana, ens plauria que el nostre organisme local
marqués un to unicorde, creiem, no obstaut que la vida pública sitgetana no ha
arribat encara al grau de maduresa necessari per a realitzar un destriament de
forces calalani.stes, oi més tenint en compte l'evolució que s'opera a hores d'ara
en els partits catalans dirigents. Per això ens cal fer avinent a tots quants s'adeliten a cercar sempre els punts extrems, que «Reconstrucció» ha d'ésser, almenys, considerada com un avenç ciutadà i un pas de transició a un pla assolible amb el temps.
Confiem que els vilatans sabran fer justícia a «Reconstrucció
Sitgetana»;
confiem sobretot que les joventuls més arborades tindran plena consciència del
paper que el nostre organisme representarà en la pròxima lluita i que, sense
deixar-se portar per mots efectistes i esguardant serenament el panorama polític
sitgetà, evitaran que reverdeixi el caciquisme.

El retorn
Diumenge passat Sitées saludava al
nostre Macià al seu pas cap a V i l a n o va, la seva vila nadiua, que volia retre
entre les primeres el seu Komenatée a
RIL'lustre fill que retornava de l'injust
exili. L'andana bategava des de molt
abans de l'kora del pas del tren d'una
emoció silent, ungida de misticisme,
que es llegia clarament en el rostre dels
que frisàvem en l'espera. Macià, l'Kome símbol retornava al costat dels seus
i de tots nosaltres catalans, penedesencs, ungint amb la glòria immarcessible de l'beroisme una volta més. V o líem tots amarar-nos novament del
seu entusiasme, jovenívol tempre, que
sap arborar la neu dels seus^cabells, volíem constatar que els seus ulls duen
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encara la lluisor inextingible de la fe
en l'ideal. I l'emoció esclatà en uiv
aplaudiment frenètic quan albiràrem
la seva testa nobilíssima i el seu gest
de salutació, ample i cordial com una
abraçada, mentre les nostres dames i
damisel·les li oferien un ramell de clavells encesos, enllaçats amb les flames
sagnants de la nostra senyera.
Macià, en mig d'un silenci pregon
curull de devoció, ens dirigí la seva
salutació, i mentre les seves paraules,
que arribaven més aviat al cor que a
la oïda, vibraven en el nostre aire mediterrani, tots fèiem la constatació que
freturàvem, que si bé els anys ban solcat amb la seva empremta el seu rostre,
el seu esperit diamantí, que ba reflectit
sempre amb tota la seva puresa la llum
vivíssima dels ideals en totes les seves
facetes, conserva encara tot l'entusiasme del seu cor abrandat. Macià, el nos-
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tre Macià, puix que ell és de tots els
que estimem com a catalans l'ideal que
ell, més que representar, gairebé es pot
dir que encarna, tornava a ésser al nostre costat en la brega que ell no ba deixat mai, amb el mateix braó. amb la
mateixa fe, amb la mateixa tenacitat
de sempre.
Benvingut siau Macià altre cop eíitre nosaltres; L a vostra presència i el
vostre exemple seran sempre per a nosaltres una segura pauta en el camí de
la dignitat, de la ciutadania i del patriotisme. E n la vostra presència bi
trobarem, totbora, el riu inestroncable
de la fe en el nostre ideal de llibertat
per a Catalunya; en l'exemple de la vostra vida, gr esol on ba cristal·litzat l'bonradesa sota el foc del sacrifici, bi trobarem la fortitud i el tremp necessaris
per a aconseguir-lo.
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Els primers passos de l'excursionista
es dirigeixen a la muntanya veïna, Alli
comença a sentir la gaubança del silenci; afina els sentits de l'observació;
s'enforteix físicament, — si moralment
]a ho està,— i en poc temps esdevé un
devot i un propagador entusiasta de
l'excursionisme.
Arriba, però, un dia, q u e j a no en té
prou amb això: vol anar més llunj^. Ací
creu trobar-se esclau dels camins fets
pels homes que l'obliguen a passar per
allí, i dels conreus que li donen un aspecte de subordinat a ells: l'alta muntanya el captiva. Abandona l'empaquetat de paper i cordill, compra una motxilla i un parell de sabates, i amunt
s'ha dit.
Allí dalt, no veurà ningú. Tot li serà
poesia. I ple d'aires fantasiosos, creient-se no necessitar de ningú, va fent
via camí del fracàs.
Excursionistes així, n'hem conegut
bastants, per desgràcia d'ells i pena
nostra. Bons companys, abnegats i disposats tothora, a fer un servei a l'amic
de camí; però res més. L'ésser robust i
fort, és una condició indispensable a
l'excursionista, però arab això sol no
pot sortir airós de tots els obstacles
que la muntanya oposa a la seva marxa; cal entrenament i preparació per
poder conviure en regions elevades i
cal manya í enginy per poder acampar
en llocs allunyats de poblat.
Ésser excursionista és cosa fàcil, almenys, aixi es diu. Jo crec que amb
una mitjana cultura ja es pot anar
pel m ó n .
Les excursions per alta muntanya,
són, ordinàriament, rudes, i fer-les sense cap coneixement tècnic, és una temeritat. Per aquest motiu, exigeixen

À. AMELL I SANS

Fer excursions
En un passat article, dèiem que l'excursionisme és sinònim de cultura. En
dir això no preteníem pas donar a conèixer cap nou aspecte del nostre esport predilecte, que segons e n F . Pujol
i Algueró, és l'antorxa de tots els altres. La veritat d'aquesta frase és quelcom coneguda i demostrada.
A mida que h o m fa excursions, m é s
ganes hom té de conèixer la terra que
trepitja. Portat per aquest sentiment,
l'excursionista, a cada nova sortida
vol veure també nous horitzons de terrer pairal; arribant a interessar-se per
tot allò que l'afecta sota tots els aspectes: històric, geogràfic, polític, etc.

La Flora d e S i t g e s
Altres plantes que han estat
estudiades pel Dr. Freixas,
autor de la Flora de Silges.
Olea Europea L.
Pis/acia Lentiscus L.
Phillyrea Media L.
Fïlago Germánica L.
Teucrium Polium L.
•nula Viscosa Ait.
Cestaurea Calcitrapa L.
Lithospermum Fruticosum L.
Ciírus Vulgaris Risso
Erica vagans L.
Juniperus Communis L.
»
Sabina L.
Chamserops Humids L.
Tamarixe africana Poir.
Asperula Cynanchica L.
Poten IriUa Reptans L.
Cistus Populifolins L.
Helichryson Stœchas D. C,
Globularia Alvpum L.
Quercus Co cifera L.
Hupleurom Rigidum L.
Polygola Rupestris Pourz.
Chenopodium Ambrosiordes L.
Rhamnus lycivides L.
Atracty'is Humilis L. Mascuardell
Daphue Gnidium L.
Hypericum Perforatum L.
Cynoglossum Picíum Ait.
Chlora Perfolia ta L.
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BALUARD DE SITGES
24275 ptes.; per la neteja pública a Pere
Freixas, 63; un compte a Isidre Sabaté, de
ptes., 85'10; i a Pere Balcells, un dc 123
pessetes.
S'acordà donar d'alta al Padró d'habitants, davant d'una baixa cursada per la
Secció d'Estadística dc Vilanova i Geltrú, a
En Antoni Alcázar Castillo, junt amb la seva muller i família.
Eesprés, a petició d'En Josep Marcet Banús s'acordà oficiar al Govern en sulicitud
de que, com altres nacions, sigui restablerta
aquest any l'hora d'istiu.

Donya Joana Concabella Giralt
V í d u a de G a u d e n c i M i r a b e n t

N O T Í C I A

Robert

morí a la matinada d'ahir havent rebut els Auxilis Espirituals

( A. C. S. )
Els que la ploren: Fills, Gaudenci, Anna i Raimunda (absent) fills polítics, Jaume Meix i Joan Oliver
(absent), nets Rafael, Anna i Montserrat, germana Serafina, germana política Anna Mirabent, nebots,
cosins i família tota, al recordar als amics i coneguts tant sensible pèrdua, els preguen que la tinguin
present cn llurs oracions i es serveixin assistir a l'enterrament que tindrà lloc avui, diumenge, a les 12
del migdia, per qual favor els quedaran reconeguts.
Sitges, 7 dc Març dc 1931

La Junta Directiva i la
Comissió
d'Acció Politica de la Lliga Regionalista
fan públic l'acord d'inhibir-se en les
properes eleccions municipals,
deixant
en llibertat d'acció a cada u dels seus
components, també acordà cedir el seu
local social per montar les oficines electorals a^ grup de «Reconstrucció
Sitgetana».
Sitges, 7 de Març de 1931
El

President,

Sa muel Ba rra ch in a

H o m e n a t g e a Macià

d'aquell qui les practica, ultra robussa i entrenament, una sèrie de coneixements, tals com: saber practicar una
cura neta a un company lerit; saber
cuinar; saber-se orientar de nit per
mitjà de les estrelles i conèixer el manejament de la brúixola; saber emplaçar una tenda i altres punts no tan importants, que no obstant i la seva insignificancia, fan fracassar moltes vegades els millors projectes.
La feble pressió atmosfèrica i la puresa de les aigües, perjudiquen també
sovint, els excursionistes, obligant los
a descendir a terres més baixes.
Però veig que la cosa s'allarga. D'això i altres coses, penso parlar-vos en
pròximament al Centre

Excursionista

d'aquesta vila.
A. PINYOL 1 LLOP

Piscina
Maria-Teresa S. A.
Després d'un ample estudi realitzat
pels elements que formaven el Consell
d'Administració de Touring Silges S. S.
es va arrivar a la conclusió de què era
convenient separar el negoci de la piscina, dels demés que aquella societat
explota i que té en projecte, amb aquest
fi es crea una societat filial de la primera que tindrà cura de la conslrucció
i explotació de la Piscina i banys anexes, de la qual formen part, a més de
Touring-Sitges S. A. varis senyors consellers procedents'de la mateixa i altres valuosos elements que integraran
Piscina Maria-Teresa S. A.
Davant del notari de Barcelona senyor Canals, es firmà el passat dia 3 del
corrent, l'escriptura de constitució de
la nova entitat que quedà formada amb

els següent Consell d'Administració: arbres recobraran relativament aviat la
President, Sr. Agustí Mestre Cros; Vi- passada ufanía amb l'aventatge de presence-president, Sr. Josep Ferret i Robert; tar millor aspecte. I que ningú més interessat que la Societat que el Sr. Gomis repreSecretari, Sr. Joan Ferratges Tarrida;
senta en tenir la major cura de que Terrai Vocals, Srs. Pau Barrabeitg Bertran,
mar respongui en tot a un conjunt estètic
Francesc Peris-Mancheta, Josep Ro- exigent. Donades tals explicacions que es
bert Mesire, Josep Planas Robert, Joan consideren sinceres, però que poden ésser
Matas, Adrià Nadal i Josep Carbonell equivocades, s'acordà que si així fos, la soGené.
cietat «Hotels i Platges del Mediterrà» es
Els trevalls de la construcció de la veurà obligada a replantar, en reparació
piscina han començat ja, i s'hi donaran dels propietaris.
gran activitat per tal de què a finals de | Seguidament foren aprovats els plànols
presentats per el Sr. Joan Matas com a preJuny estiguin acabats.
Els plànols d'aquesta esplèndida pis- sident de «Touring Sitges» per constrair una
piscina, amb altres entreteniments complecina són del natable arquitecte argentí
mentaris, en terrenys d'aquest Municipi, d'asenyor J. M. Miralles.
cord amb la concòrdia, aprobada per la
Permanent, a 14 del Juliol passat i ratificada pel Ple en sessió del 11 de Desembre
de 1930.
Quedaren aprobades les següents relacions i comptes: pels jornals de la brigada
COMISSIÓ PERMANENT
d'obres municipals, del 23 al 28 de Febrer,

AJUNTAMENT

Sessió del 3 de Març
Es celebrà sota la presidència de l'Alcalde Sr. Josep Planes i Robert, i amb assistència dels tinents primer i segon respectivament, Rafael Termes i Junyent i Josep Marcet
Banús.
El President manifestà que, atcnent-sea la
denunciar de senyors propietaris del sector
de Terramar que tenen les finques llindants
amb el Passeig Marítim, referents al tallat
dels tamarins efectuada en aquell sector, va
cursar un telefonema al Sr. Conseller-Dekgat dc la societat «Hotels i Platges del Mediterrà», reclamant que es suspengués aquest
treball, ja que tan per l'estètica com per la
sombra que produïren creu necessari el seu
desenrotllament. Que en conseqüència havia rebut l'amable visita del Sr. Gomis en
representació d'aquesta entitat, manifestant
que el seu propòsit a l'ordenar que els tallessin havia estat per corretjir precisament
cl mol efecte produït per la criança d'arbres
de troncs lorts, previ consell de persona experta en jardiveria, que assegura que els

Quinzena Blanca
Extraordinària rebaixes en els ¿eneres
blancs.
COTONS
des de o'7S ptes. metre
ANGELINA
peces de 10 m. des de l l ' — ptes.
LLENÇOL S
des de 4'So ptes. peça
MOCADORS
senyora una dotzena z ' z S ptes.
senyor
»
»
5'— »
Aprofiteu la QUINZENA BLANCA en

EL SIGLO
Cap de la vila

En els actes d'honorança al gran patriarca Francesc Macià, celebrats diumenge darrer a Vilanova i Geltrú, BALUARD DE
SITGES hi fou representat pel nostre distingit amic i company Dr. Agustí Amell i
Sans, el qual inspirat en els actes susdits,
ha escrit l'itercssant treball que publiquem
cn aquesta mateixa edició.

S a n t s Exercicis
S'han vist molt concorreguts els Sants
Exericicís per a homes que han tingut lloc
aquesta setmana a la Parròquia. Els ha donat l'il·lustrat catedràtic del Seminari de
Barcelona Dr. Tusquets, que ha fet unes admirables platiques, tant en la part doctrmal
com en els comentaiís de text bíblics, de
l'antic i nou Testament. La paraula persuasible i eloqüent del Dr. Tusquets, ha emocionat cada dia als fidels, deixant inesborrable record de sana moral cristiana.
Necrològiques
A l'edat de 52 anys, i després de penosa
enfermetat, ha mort el bondadós conveí
Lluís Larrosa i Borra, que disfrutava de generals simpaties entre el veïnat pel seu tracte afable i servicial.
Havia estat un dels principals fomentadors
de la construcció del primer grup de «Cases
Barates» del carrer d'Espelter, i ocupà la
presidència de la Delegació local. L'enterrament que tingué lloc a la tarda del passat
diumenge, constituí una gran manifestació
de condol.
Rebin les seves afligides germanes i altres
familiars nostre sentiment.

També a l'edat de 73 anys, ha baixat al
;ompatrísepuicrc l'apreciada i bondadosa compat
eia D."" Manuela Almirall Carbonell1, esposa
mas. Fou
del nostre bon amic D. Narcís Com
una dígníssima esposa i una amantíssima
mare, essent tan dolorosa pèrdua molt sentida, com es palesà a l'acte de l'enterrament
que es veié concorregudíssinl. D. E, P.
Rebin el seu afligit espòs, fíll, l'industrial
pintor D. Narcís, filla política, néts i família
tota, nostre condol més sentit
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Voleu menjar Hé, ben
servits i rom de rasa?
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RUGBY-BAR
BARCELONA. Carrer Claris, 62
(Front al pujador del carrer
d'Aragó).

[Oberts a 3 1 5

pessetes i a la rarta

Telèfon 18572
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Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

BITLLETS D E FERROCARRILS
QUILOMÈTRICS I BITLLETS COMBINATS
P A S S A T G E S MARÍTIMS I AERIS
SERVEIS D'AUTOMÒBIL
Informes i pressupostos

gratuïts

lia realitzat grans reformes e n
els seus s a l o n s p e r a i S e n y o r e s ,
corresponent així al favor
la

seva

distingicla

de

clientela.

íSant F r a n c e s c ,
iSant G a u d e n c i ,

Sa
i

/<'

i>
i>
ii

A l'edat de 70 anys i després de llarga
enfermetat ahir va morir l'apreciada compatrícia D.^ Joana Concabella Giralt, vídua
del que fou entusiasta sitgetà, el constructor d'obres En Gaudenci Mirabent Robert,
Fou una amantíssima esposa i mare, el seu
traspàs ha estat molt sentit, car disfrutava
de generals simpaties. A. C. S. i rebin els
seus afligits fills, el nostre bon amic Gaudenci, Ana i Raimunda; fills polítics; néts.i
família tota, nostre sincer condol
. .
a '

Igualment el jove Joan Escapa Capdet,
als 27 anys ha mort,' deixant als seus familiars en amarg desconsol, per una mort tan
prematura. Acompanyem als seus pares,
.yermans, avis i tots els familiars en aquesta
pena, bo i assabentant de que el pròxim dimecres a les nou del matí, tindran lloc els
funerals cn snfragi de la seva ànima,
e

Noces
A la Parròquia de la Concepció, amb tot
lluïment s'ha celebrat el casament del distingit jove En Josep Fabregat Cañellas,'amb
la gentil senyoreta Isabel Massana Sanjuan.
La més coral enhorabona, que fem extensiva als seus familiars, en particular, al pare
del nuvi D. Tobias i esposa, tan apieciats a
la vila, on passan les temporades estiuenques en la seva magnífica casa del carrer
de Jestís.
Notícües Vàries
Ens és grat constatar la minva d'atacats
de grip que es notà en la nostra vila, la
qual ha molestat a gran nombre de famíhes sitgetanes, si bé ha tingut com arreu
caràcter benigne.
m

Han vist augmentada la seva llar amb el
naixement d'una nena, els esposos Josep
Matas i Rosa Morros. Felicitats.

a
La lletra de «L'Americana» de les Caramelles del Prado d'enguany, és original del
poeta Florenci Cornet, és molt inspirada, la
música l'hi serà posada pel mestre Torrens.

0!
Obertura: diumenge, 15
Xalet del senyor Gili
T

V i a t g e s M a r s a n s , S . A.

L A P ERRUQUENA
D A N D Y
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Direcció, M. Sauret ex¬
director del Park-Hotel

R E G I S T R E CIVIL
Inscripcions efectuades en la

Ha estat objecte de saborosos comentaris
el resultat de la sessió de l'Ajuntament en
què es féu el nomenament de secretari el
fet que no tinges cap vot el conegut Bonaventura Julià, el qual també es presentà, ha
estat la sanció més conténdent contra la
seva actuació. Ni els seus, diguem-ne, correligionaris, el van apoiar. Quina diferència
de quan es presentà en el temps per ell venturosos de la Unió Patriòtica, en què sigué
elegit per unanimitat, per indicació del senyor Pau Barrabeig, que digué, segons;
consta en acta, que el Sr. Julià era el més
indicat per la Secretaria.

mateix temps declara que, en compliment
del que disposa el Reglament vigent, està
allunyada aquesta Societat de tot partit polític, no fent se responsable per tant dels
actes que puguin fer individus de la mateixa, que no estiguin degudament autoritzats
per qui correspongui.»
Sitges, 6 de Març 1931
La Junta.
Avui tarda i nit tindrà lloc en aquest cinema la projecció de la bellíssima pel·lícula
LA FIERECILLÀ DOMADA, interpretada

per pel gran Douglas Fairbanks i la seva
gentil muller Mary Picfort, que, segons referències en treuen un brillant paper. Aquesta cinta és sonora, i ès segons argument de
Pròximes lés eleccions municipals, els co- una comèdia de l'immortal Shakespeare.
mentaris sobre possibles resultats tan en
També, ultra una còmica dels populars
la política general com en la local, abunden. Stan Laurel i OHvcr Hardy parlada en es•
panyol, es passarà la comèdia LA REPOR
Enguany, sembla que serà restablerta TER RELÁMPAGO, interpretada per la Bel'hora dita d'estiu, tal com difinitivament bè Daniels tan apreciada pels sitgetans.
ho està en la majoria dels estats d'Europa.
=Dímecrcs, a les 6 de là tarda i 9'30 del
Soms partidaris nosaltres d'aquesta reforvespre, hi haurà unes escollides sessions
ma, amants com som de la llum, ens plau
de cinema.
aprofitar cl dia.
— Per aquesta temporada de Quaresma
El
la Junta d'aquest casino ha escollit un vaLes colles dc caramelles enguany són
luós enfilall dc cintes de primera, les quals
tres, les del Prado, les del Retiro i les del
mercixeran sens dubte l'admiració dels ciCafè Orient. A Sitges és viva, doncs, aquesneastes locals.
ta tradicional costum catalana.
•

Es troba a Madrid, per assistir al concurs
d'interventors de fondos municipals cl nostre dilecte amic, En Josep Masip Mitjans,
el qual li han estat aprovats els exercicis.
B

Fins el dia 10 del corrent mes, hi ha temps
per recollir sense recàrrec les contribucions
a les oficines recaptadores de Vilanova.

Butlletí del Prado
A l'informació que "El Noticiero Universal" i '-Dia Gráfico" fan de la recepció donada o Vilanova diumenge passat al senyor
Macià, fent figurar entre les Societats presents a dit acte a la del Prado de Sitges, la
Directiva d'aquesta Societat fa pública la
següent aclaració:
«La Societat Prado Suburense no envià
cap delegat ni autoritzà a ningú perqué la
representés en ia recepció que es feu a Vilanova diumenge passat al Sr. Macià, desautoritzant per tant a l'individu que s'apropià una representació que no tenia. Al

Religioses
FUNCIONS DE LA SETMANA
Aquesta tarda, Doctrina, Rosari, Via Crucis i sermó

setmana

Matrimonis: 0
Neixements: Joaquim Mungrcl Ruiz, fill
de Joaquim i Josep, Joaquim Fontanet Guinserà, fill de Joaquim i Dolors.
Defuncions: Lluís Larrosa Iborra, 52 anys,
neo d'estòmag. Trinitat López Lorente, 8
mesos, bronquitis; Bartomeu Alguezar Villanueva, 3 anys, kalzar infantil; Josep Mondejar López, 1 mes, bronquitis; Joan Escapa
Capdet, de 27 anys, tuberculosis; Manuela
Almirall Carbonell, 73 anys, grip, Consol
Hiset Romeu, de 56 anys, carcúsome del
uten; Anna López Heredia; 74 anys; apopleg;a Joana Concabella Giral, 70 anys, englua de pit.

Aquest número ha passat per la prèvia censura

B A N C O URQUIJO CATALÁN
Habiendo sufrido extravio la libreta de
cuenta corriente de ahorro número 183 a
favor de D.^ Josefa Saladie Farré, librada
en 26 de Enero de 1925 por nuestra delegación de Sitges, se anuncia al público para
que el que crea en derecho a reclamar le
verifique dentro el plazo de 30 días a contar
desde la fecha de la inserción de este anuncio
eneh>Boletín Oficial» de la provincia, previniendo que transcurrido el mismo,sin reclamación atendiblese tendrá pornulala citada
libreta extendiéndose el correspondiente
duplicado y quedando el Banco excento de
toda responsabilidad.
Villanueva y Geltrú, 21 Febrero 1921.
El Director,
Jenaro Ferrer

=Dímecres, es portarà el Combregar als
malalts i impedits. - A les 9, Funeral en sufragi de Vànima de D. Joan Escapa (a. c. s.)
=Dijous començaran les Quaranta Hores. - A les 3, exposició. - A Ics 10, Oficí. A les 6 de la tarda, Completes, Trisagi i
reserva.
==Divendres i dissabte continuaran les
Quaranta Hores. - La funció dc la tarda començarà a dos quarts de sis en motiu del
Septenari de Sant Josep on farà els sermons el Dr. Enric Barjon Pvre., Catequístic
del Seminari de Barcelona.
=Dissabtc no hi haurà Sabatina.
=Diumenge vinent, a les 3, exposició - A
les 10, Ofici deia Minerva. - A dos quarts
de 5, Completes i Septenari, processó i solemne reserva.

Prado Cinema
Avui, projecció de la interessant pel·lícula
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Máquina d'escriure

Representant a Sitges:

RAMON PORTA

Espalter, 41
A g è n c i a D i p ò s i t p e r a la c o m a r c a :

Magatzems dc
FORÍI
sres.
receban

Jiféc//oos
en /as
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^
/resformas:

ELIXIR-INytCTñ&LE_r
Reb encàrrecs a Sitges En Jaumet Raventós
Sant Francesc, 3 (Estanc)

RECADERO
Antonio Bielsa

Cliîlica D e n t a l

• •«

Subscripció:

MADRID y P A k I S
Se reciben encargos en Barcelona :
Centro de Recaderos, Valencia, 271,
Tel. 70087 y Claris, 66, Tel. 70456
En Sitges : Calle Angel Vidal, 1.
Rapidez y economía en los encergos-

P

Miguel

Pujol
Joan

Médico Dentista

e •

DOS VIAJES DIARIOS

proveir el de/patx de facture/, paper d'escriure i sobre/, talonaris, rebuts, etc.
c-K encarreéueu-Ko a E r e

DE
SETIVIAIMARÍ

en combinación con los recaderos de

Si vos cal

ÍÀ Sitges, trimestre . . . 2 ptes.
A fora, semestre . . 4'5G ptes.
A Cuba, any
2 pesos or.

Anuncis a preus convencionals
Esqueles segons tarifa.

i m p

r e s s o r

EXTRACCIONES SIN DOLOR
APARATOS DE TODAS CLASES

•

VISITA TODOS LOS MIÉRCOLES DC 10 A 19.
Calle San Pedro n.° 4

H DM P

PUIG I MESFRE

SITGES

oD

Aquesta marca és la que ha guanyat fins a la data en tots
quants Concursos ha pres part

TOMAD EL
ACREDITADO

IRIhiilliip
per la supremacía dels seus articles, és la primera marca
mundial.
Vostè el pot adquirir arab dotze mesos de termini, ço és la
màxima garantia que cap marca ofereix.
Tots els detalls que necessiti l'hi seran abastament donats per
el seu representant en aquesta vila,

RICARD

GASSÓ

Plaça Marqués d e Montroig, 2

Camiseria i Corbateria
32, BOQUERIA, 32
BARCELONA
jej

p

da VMa y Juventud

rápido
Es l tíentíñco
agradable

Casa cn venta
Calle IVlayor 34 :-: Sitges
(0

6 R A N ASSORTIT

i lots eis articles pertanyeDís ai ram
La camiseria més econòmica
Especialitat en camises a mida

Pisos para alquilar
Calle IVlayor, 2 6 :-: Sitges
I

Razón: GAUDENCIO MIRABENT

CD

P l a z a Industria, 1 , Teléfono 27 S I T G E S
•a
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