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La responsabilitat
Encetem la nostra
col·laboració
setmanal que ens proposem exercir en aquest lloc del
BALUARD
DE SITGES, parlant d'un tema
no prou debatut ni en converses
ni en polèmiques i que caldria
mantenir sempre com un estat d'alerta de iota actuació pública. Ens
referim a la
responsabilitat.
El sentit de responsabilitat
està
en crisi en el regiment de la cosa
pública més que en la privada.
Hom no actua d'acord amb la
raó i amb la lògica. Presindeix de
tant humanes guies i segueix les
normes convencionals
de satisfer
les passions i les vaniials per damunt de Vaparent ju.sticia que es
declara propugnar i defensar a ultrança.
Sinceritat, altesa de mires, noblesa d'ànima, són les tres columnes morals que aguanten el sentit
de responsabilitat que fa tanta falta. No ba.<;ta que una idea sigui
factible cal que al
desanrotllar-la
s'empri a conciencia i d'acord amb
els principis ètics que la sostenen,
és a dir tenir responsabilitat
de çn
que es fa, per tenir la certesa de
que es fa bé.
I el lector ens perdonarà que
ens hàgim endinzat en un terreng
més 0 menys filosòfic, tot just el
primer dia...
ORIOL
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Montserrat !
D é u nos do ser catalans — com diria el éran Josep Carner —
i tenir un Montserrat per anar-ki en romiatée. OK, Montserrat,
muntanya catalana !
D e tots els joiells dispersos per la nostra terra, tresors inconfusibles reveladors de la personalitat racial i plasmadors de la fesomia
pàtria, cap com tu. Ets joiell de rubí i d'esmeraéda i al teu entorn
totbom t'eséuarda captivat pel teu encís. Cap més recés ni paratge
té la teva magestat ni tan éràcil selvatgia. Rutilant la teva pedra al
bat del sol; Montserrat, d'on bas tret la fuléor eterna ? Tants anys
ç(ue tens, tantes écneracions que bas vist i ets jove i fresca i polida
com una pubilla de la llar pairal. D i u que nasqueres d'al'luvions
quan la Mediterrània era alta i l'Atlàntic també, i al ensorrar-se soréires de les aiéües, s'esberlaren les entranyes del teu cos (delta d'un
riu gegantí) i es formaren aquestes crestes que tens i aquests blocs
immensos granítics de feldespat amb mil menes de pedres de tots colors, que ningú sap d'on procedeixen. Gestació complexa, de m u n tanya escollida, de muntanya santa. N i el M o n t s e n y gemat, ni el
Pireneu dels bells salts d'aigua, ni Prades l'esquerpa, ni la Costa
Brava tenen l'emoció que reflecteix la teva beutat incomparable.
Ja de lluny, ets un convit i un enigma. E l foraster a l'abirar-te
diu: — Q u i n a ès aquella muntanya ? — Montserrat, li fem per resposta i el cor orgullós s'ens aixampla. Per tots costats ets albirable,
reina com ets de la terra catalana.
Muntanya amunt, per vies i carreteres agombolades b o m va
acostant-se a la serra. Tot ella és u n jardí. Roures i alzines, mates i
brucs i la catifa daurada dels camins i recons que s ó n les fulles seques caigudes, en contrast amb la verdor de l'arbreda i dels obacs
idílicf. Ací un bloc com un gegant amb fisonomja rupestre; allà '(I
una gran mola ageguda; més enllà una ermita al peu d'una singlera, 3
amb un camí serpentejant que bi mena; després els cims, retallats a V
•a
caprici i l'atzur per fons amb les boires que bi p a s s e n . . . I els feni- ( 0
X
culars, estacions i cables, que l l u n y de dissonar barmonitzen amb la i—( 0
policroma composició del paisatge. Paisatge lluminós que, obert a X
(0
l'infinit, guarda i serva la continuïtat de la fe d'una nissaga.
c
Monastir de Montserrat! Seu muntanyenca d'aquells religiosos benedictins que en la plenitud de la natura, apartats d e ! m ó n
pervers, viuen amb l'ànima ungida de santetat estudiant, treballant,
resant i cantant lloances a la morena imatge de la mare del Crist.
Monastir de Montserrat! Lloc de romiatge de les multituds catòliques catalanes, enfervorides per retre bomenatge a la Verge que u n
dia fou trobada en aquella cova per unes rústegues gents, després de
l'evació serraïna. Monastir de Montserrat! Centre turístic de pri-
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mer ordre que rebs la visita de ciutadans d'arreu del m ó n , que venen
a admirar el Monestir, la montanyà i M a d o n a bruna. Q u i éosarà a
ultratjar-te, qui pot temptar centra el teu ambient diví?
P a u i repòs de la muntanya única. Gaubança dels sentits
i de l'esperit conçol; quina anyorança ara! Vindrem a tu u n altre
jorn ben tost, assadagats d'amor i d'infinit, que ens bas entrat endins
del cor i u n viu solc ba bas deixat, que cal áuarir-lo amb la metéia
que esparces a totbom qui et visita una i altra veáada.
N u v i s a Montserrat! Tradicional babitud dels fills de la
pàtria catalana. Bella costum anar a éaudir les primeres jornades
d'enllaç matrimonial, tot mel i tendresa, en aquell paradís de m u n tanya. Jurar-se amor sota la severa nau del temple i caminar en
pausa pels camins cobricelTats per les rouredes, apartant les branques punxantes, trepitjant la romorosa fulleuaca, duent del braç la
persona amada i amb la paraula d'ella xerrotejant com els rossinyols, quin coronament de núvia táe!
S i catalans ens bem sentit fins ara, com ens b e m de sentir després de la visita a Montserrat? E l poble que té u n a m u n t a n y a com
aquesta Ka d'assolir el seu ideal per damunt de les vicisituts i els
trànaols. Montserrat amb la seva serenor i lluminositat, l'ascensió
abrupte i el símbol de la fe que ostenta és la penyora d'un alt pervindre.
A d é u Montserrat! T e n i m els ulls amarats encara de lluïsors
i el cervell embriaéat de ta dolça calma. La visió de l'eixida del sol,
la del matí al Monestir, la del migdia als cims de Sant Jeroni i els
camins de Sant Joan, de la tarda i del capvespre, el cant de l'escolania, el Virolai, Tauáusta solemnitat de la Basílica, la nit feréstega...
D é u nos do ser catalans!
P . U . i G.

Sitges - Turisme
Qui més qui menys s'haurà format una idea de l'importància que
per Sitges representa el turisme. Ningú, però, s'ha donat encara veritable compte de que únicament es pot obtenir el màxim de rendiment
en aquest sentit donant tot l'ajut i impetuositat a l a ben orientada
Atracció de Forasters. Ara bé, resulta del tot impossible exigir a
aquesta el bon desenrotllament que requereix l'explotació que amb facilitat i encert podria obtenir-se de la nostra vila i entorns, per la simIple r a ó de no tenir aquell ajut que deuen rebortar-hi tots els beneficiats,
5,
que en aquest cas som tots els sitgetans. Es, doncs, lamentable q u e i 5a
nostra societat encarregada de la propagació dels avenços de Sitges no
pugui per falta de mitjans econòmics,—no per falta d'entusiasme dels
seus components—portar a cap una labor digna de la importància que
turísticament s'ha guanyat la nostra Platja d'Or.
Amb la renovació que ha sofert la Directiva de l'Atracció, ha
guanyat aquesta u n a sèrie de nous valors, reconeguts alguns i altres
joves, que amb l'escalf de l'incansable president, estan disposats a
treballar amb la intensitat i destresa que requereixen l'administració
per una part i ¡a activitat principalment mitjançant els procediments
moderns que podem anomenar, sense ésser atrevits, art de propaganda
i qne deixa del tot desplaçats aquells procediments minòtons i sistemàtics que cap resultat positiu donaren a b a n s de la formació de la Societat d'Atracció.

La Romeria
a iViontserrat
S'ha celebrat a m b gran animació i fort esperit religiós. En el
primer tren del dissabte sortí el
grup n o m b r ó s de la Romeria,
presidits pel Sr. Rector Dr. Godayol, arribant feliçment a Montserrat abans del migdia, on ja esperaven diverses famílies sitgetanes.
El venerat Sant Crist d'aquesta
P a r r ò q u i a , fou traslladat a Montserrat el mati del d i u m e n g e
acompanyat del Cos de p o r t a n t s
i altres devots, i es teu el viatge
en un autobús, \ Santa Secília
ioren rebuts pel Dr. Godayol i seguidament es feu la Iriomlal arribada a Monestir i es començà el
Via O u c i s
Entre els r o m e u s i els que diumenge s'hi traslladaren, eren u n s
tres cents el n ú m e r o de sitgetans,
entre els quals hi regnà una franca germanor. Entre els actes celebrats, lem menció d'un solemne Oíici, el Rosari, el Via-Crucis
i una Missa de C o m u n i ó a la Santa Cova, que digué el Sr. Rector,
pronunciant una c o m m o v e d o r a
plática. C o m b r e g a r e n un cenlcn a r de veïns d ' a m b ó s sexes.
Es realitzaren excursions als
bells voilants de Montserrat i es
retornà sense que hagués esdevingut cap mena d'accident. Una
gran generació esperà els r o m e u s ,
al vespre del dilluns a l'estació,
i en grups, ja que degut a les ac-^
tuals circumstàncies no es fe^
l'entrada solemne procession!^
d'altres altres anys, es dirigí lo.^
hom cap a la P a r r ò q u i a , que EI^
lava plena de fidels. Els roraed^
íoren rebuts a l'entrada del terr^ple pel Sant Crisi, que fou retola
nat al mateix diumenge, i es ca^tà el Virolai i la Salve Montse)^
ratina. El Senyor Rector des
l'Altar Major dirigí vibrants paraules de salutació i de gràci^^,
r e c o m a n a n t la persistència
^
realitzar aquestes r o m e r i e s aQa
Muntanya Santa de C a t a l u n y ^ ^ ^
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HssMiatió ProteciDia de l'Ensenpta [atalana

Curs de Llengua
Cafa ana
Han quedat enllestits els darrers
detalls per al curs de llengua catalana que, organitzat per aquesia
Comissió delegada de l'Associació
Protectora de l'Ensengariça
Catalana, donará el Prof.
Joaquim
Aroca els mesos de novembre a
abril ('iQ lliçons).
La indiscutible necessitat d'a¬
prendre a escriure l'idioma català,
o perfeccionar-lo, i el reduït preu
d'inscripció a aquestes lliçons, el
qual es comunicarà
amb temps
oportú, podent avançar, peró, des
d'ara, que serà limitadíssim
ultra
les facilitats que es donaran pel
pagament de la matricula, fa esperar que es nodriran
ràpidament
les lli.'ítes d'inscripció, les quals es
troven en poder de qualsevol individu de Junta d'aquesta
Delegada.
La setmana entrant es faran públics tota classe de detalls
d'organització : preus de la
matricula,
local on es donaran les classes,
liorari, etc.
El nombre d'alumnes serà limitat.
Inscriviu-vos-hi.

Perruqueria pei a Senyores

REMEI P L A
l.er Premi en el Concurs de
Pentinats, Organitzat per la
Societat « E l Retiro».
La millor casa en Permanents
Aparell Seltoiv,, l'únic que no
ocasiona m o l è s t i e s ^ O n d u l a ció Marcel
Tins
Manicura
Celle/
Port A l e g r e , 6 1 8

Sitges

Precisa també, i ja és hora, que ens donem compte de que estem
dotats de sobrats elements d'atracció que són l'enveja de tot E s p a n y a ,
i que posats a les nostres m a n s ens els mirem a m b certa satisfacció
indiferent, que fa pensar amb la despreocupació, o pitjor encara amb
la innacrivitat
Sens dupte són molts els que es preguntaran: per ventura soc )o
qui deu rameiar-ho?. Sí ets tu i som tots que devem remeiar-ho associant-nos a l'Atracció i a més d'aportar-hi l'ajuda econòmica, controlar
la bona marxa d e i a mateixa i n o donar com fins a r a indiferència a les
activitats dels seus elements, o bé sigui condemnant les imperfeccins,
però també celebrant els encerts. Com a comerciant o com a industrial
tens l'obligació d'associar-te a la propaganda mútua. Com a propietari deus fer-ho en benefici dels teus interessos urbans, i si més no, com
a sitgetà deus alüstar-te a l'Atracció encara que sigui per sentiment patriòtic. Tots doncs tenim la paraula.
JOAN MASSIP

AJUNTAMENT
Sessió del 30 de Setembre
Presidí En Josep Costa, i hi assistiren els regidors Jacas, Vidal,
Carbonell, Santaló, Curtiada, Pascual i Ibànez.
S'acordà comunicar a E n Josep O. Bruguera i Prat qne es personi a fi d e p o s a r - s e d'acord respecte a la petició d'aigua dels manantiais, així mateix s'acordà incloure a En Joan Llopis Selva al Padró.
Passen a les Comissions de Foment i de Finances una instància
signada per Jaume S a n s Ribalta, sol·licitant algunes rectificacions a
uns drets i arbitris d'uns terrenys de la seva propietat.
En Curtiada donà compte de la festa celebrada el passat diumenge amb motiu de Tantrega d'una nova senyera a l'Orfeó de Sitges;
En Jacas també donà compte de l'excursió del Chor «Joventut Sitgetana» a València, on va a n a r en representació de l'Ajuntament.
A proposta d'En Santaló, són declarades festes locals el dia següent de la primera Pasqua, el 26 de Desembre i l'endemà de F . Major.
El mateix regidor proposa adquirir vacuna antirrábica pels gossos.
Finalment s'acordà nomenar al veí Eladi Gonzalez Andreu investigador de ço referent a l'impost de la infància i represió de la mendicitat.
Sessió del 7 d'Octubre
(0

Hi assisteixen els mateixos senyors més E n Pagès.
Es llegí un escrit del Club Ciclista Suburenc, anunciant una cur-^
?tra d'El^
sa pel dia 16 de caràcter comarcal. Passà a Finances una lletra
er».
Centaure, u n a proposta referent a la «Beca Joan Benaprés Oller».
^
Hom s'enterà que la Generalitat reclama un deute de 22,576'15|S
22,576'15g
¡J?
ptes. procedent dels quatre últims a n yy3i ,, per varis conceptes.
>?
També s'enterà el Consistori dl'haver estat adjudicada la s u b h a s - i
(D
ta de la construcció de la caseta de maqui
nàquínes als manantiais a N'Anto-^
LI
ni Parés per lO.OOl'Ol ptes.
i
Eu
Jo.sep
Rosés
i
Carbonell
dc-¿§
Es desestimà una instància de
manant que es dongui per acabada la concesio del petit kiosc de begu-«
des de la Ribera.
Fou aprovat un informe de les CC. de Foment i Finances res ^
ÍQ^
pecte a l'instància de E n Jaume Sans Ribalta demanant la legalització^
de la venda d'una parcelia sobrant dc la via pública, tocant a l'A. d ^

m
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la República cn el sentit dc que l'Ajuntament ordeni la legalització que
sol'Hcita,.però amb la condició de fer constar en l'escriptura notarial
Ciclisme
que en cas de transmisió de domini quedaran gravats a favor del Municipi amb la quantitat dc l'221'75 ptes.
S'acordà imposar el recàrrec del 32 per cent a la Matrícula inEl Club Ciclista Suburense organitza aquesta carrera, amb els Regla- dustrial com els demés anys al 1933.
Després d'aprobadcs instàncies d'obres i alguns comptes, es
ments de la U. V. E., pel diumenge
parlàíde
celebrar aviat el repartiment de premis als alumnes de les Espròxim, dia 16 d'Octubre, per la quaL
s'han rebut ja nombroses-inscripcions coles Nacionals.
entre elles les dels més destacats corredors locals del Penedès.
Hom comença ja a parlar de les
lunya la satisfacció de l'Entitat per
Els primers inscrits són:
properes
eleccions de la Generalitat i
la concesió de l'Estatut.
J.Oller, de Sitges,
neòfit
a
fer
tota
mena de pronòstics sobre
Així mateix acordà adoptar oficialA. Oller,
«
els
probables
rcsuhats. Les donés esment la llengua catalana per a tots
J. Mestre
«
«
tan
moll
queixoses,
i amb raó, perquè
els afectes de l'Entitat.
A. Suena
«
«
no
podran
votar,
a
pesar
de que se'ls
Instal·lar diversos cartells de proF. Subirach
«
«
A. Artemio
«
«
pagandaturística de Sitgess en llocs hagi concedit el dret electoral, ço que
J. Mascaró,,La Granada 3.^ cate,.
estratègics dintre del terme i renovar és objecte de generals censures.
•
P. Pous, Els Monjos, neòfit
l'acord d'unificar el i tipus de lletra i
En els aparadors dc la Merceria
J. Medes,. Vilafranca
«
formats i activar la venda de segells
J. Casas, Vilanova
«
dc Sitges editats per l'Atracció, a fi «La Cubana», hi ha exposada una
magnífica reproducció del popular
J. Milà, Si Pere de Ribes «•
d'intensificar la propaganda postal..
R. Gras, Vilanova
«
Finalment, es. prengué l'acord dc quadre de Carles Vázquez «Mossos de
R. Solé,.
nomenar delegats honoraris dc l'A- la Esquadra». Es feta amb molt gust
R. Vidal, Olivella
tracció a les principals capitals a Tcx- artístic per l'amic Laurea Ribera, i cs
I. Rafccas, Vendrell 3 categoria tranger, a fi de fer més planera l'ac- sorteja per a fins benèfics.
•
S'estant formant'potents equips per ció de les gestions de la nostra secreadjudicar la Copa que cs disputaran taria.
El dilluns, a Ics sis de la tarda, va
en aquesta interessant cursa, tot fa
passar per Sitges el dirigible alemany
Notícies Vàries
esperar que el PremiLlàpis Termosan
«Graff Zeppelin», que portava els
Tots els dies van quedant menys es- llums encesos, en direcció a Barceloresultarà un.èxit.
tiuejants, i per ésser la temperatura na. Va cridar poderosament l'atenció
Societat
tan dolenta marxen encara més aviat. de tots els veïns.

NOTICIARI

Premi Penedès - Llapis íermosai

Atracció de Forasters

En les reunions celebrades últimament per la Directiva i Comissió d'expositors de clavells,, s'han pres entre
altres els següents acords;
Celebrar la V Exposició de Clavells
pel proper mes de Maigde 1932, i, seguint el torn reglamentari findrà lloc
als lardins de Casino Prado Suburense.
Foren renovats, alguns dels membres que integren el Comitè d'Expositors de Clavells,, et qual quedà constituït pels següents senyors, sota la
presidència' del President de l'Atracció
En Manuel Sabater,. Josep Vidal, Isidre Jacas, J. Ferret Carreras, Marià
Carbonell, J.-Planas Vendrell, J. Serra
Vivó, Antoni Clara, R. Bartés Bota,
J. Soler Tasis i. Antoni Urgell.
Quedà eonvingjJt el donar les màximes facilitats ais expositors, a fi de
que aquesta Exposició tingui major
esplendor que les anteriors.
S'acordà, manifestar a l'honorable
President d& la; Generalitat de Gata-

Viatges Marsans, S. A.
Rambla Canaietes, 2 i 4 - BARCELONA

Bitllets de ferrocarrils
Cïullometries i bitllets combinats
Passatges marítims i aeris
Serveis d'automòbil
I n f o r m e » i' p r e s s u p o s t o s

gratuïts
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A l'Institut de Tarragona i ^ després
de brillants examens ha rebut eltitol
de Batxiller l'il·lustrat jove En Joaquim
de Querol i Batlle. La mis coral felicitació que fem extensiva a laseva
distingida família.

•
El dia 9 del corrent, es celebrarà a
Barcelona el casament del dilecte
amic i il·lustrat advocat N'Eduard
Amell i Sans ambla gentil senyoreta
Maria Comas Rubíes, natural de Cadaqués.

•
Ha sortit el primer número de la
revista «Teatre Català»,,la qual inserta interessants treballs deguts a repu+
tats comediògrafs i a joves firmes
prometedores. Publica un article del
nostre estimat compatrici En Ramon
Planes referent a la recent representació d'«Egmont» de Goethe al Teatre del Prado de la nostra vila, i parla de la companyia selectíssima d'amants del teatre que sota la direcció
del pintor Artur Carbonell cadaany
ens fa gaudir d'una obra bella que
altrament no gaudiríem.

•
Han arribat de Santiago de Cuba
amb el vapor «Cristóbal Culón», els
nostres compatricis i amics En Josep
Mirabent Hill i la seva esposa^ Angela
Camps Magrans, amb llur filla de 13
anys; també arriva amb el mateix vapor el jove Magí Carbonell i Bertran.
A tots els donem la benvinguda, desitjant-los-hi una feltç estada entre
nosaltres.

•
El dijous contragueren matrimonial
enllaç els apreciats compatricis, víduus ambdós, Jaume CarbonellRóssell i Mercè Ferret i Domingo..'
Rebin la nostra sincera enhorabona.

•
En una Clínica particular de Barcelona foren operats d'unes glàndules
del coll els germans Robert i Carme
Teixidó Pascual, fills dels apreciats
consorts Miquel i Carme. Celebrem
l'èxit d'aquesta operació.

•
Aquesta setmana ha transcorregut
amb pluges gairebé tots els dies. Sembla que estiguem en plé hivern.

Demaneu
sempre

transcorregué dins una joiosa camaLa Rvda. M. Vicaria i Comunitat dC radería i acabà a la matinada.
MM. Mercedàries de Sitges agraeixen,
L'Amic dei Poble Català
a tots les proves de consideració 1
El dilluns i dimarts, dies 10 i 11 del
afecte rebudes amb ocasió de la mort mes actual, de 9 a 1 del migdia, al dode Rvda. M. Carme de Meer i Rameau- micili del President d'aquesta entitat.
Especialment esmenten cLgest d è Sant Francesc, 1, 1.° 2.^ es pagarà la
cristiana pietat de les alumnes,, ex- pensió de vellesa a tots els mutualisalumnes i algunes altres persones pie- tes que hi tenen dret.
toses. Déu els ho pagui.Tant a aquests com als demés asso•
ciats se'ls fa sapiguer l'obligació que
El passat dilluns a la Capella de tenen de presentar les seves llibretes
l'Hospital de Sant Joan, l'Agrupació i pagar la pesseta anyal a la caixa de
Tradicionahsta de la nostra vila feu reserva, si no volen perdre el dret de
dirr-una Missa per l'ànima de Dn. Jau- cobrar als 60 anys la pensió que anteme de Borbó, traspassat ara fa un riorment es menciona.
any a París.
Necrològiques

•
Els caçadors d'ocells amb parany
estan molt desanimáis, perquè diuen
que la raça de dits ocells s'ha extingit.
M

'

Aquesta setmana- s'han.començat a
veure alguns rovellons dels boscos dc
Les Planes i altres punts.
•

'

'

Aquest hivern romandrà tancat el
«Pavelló de Mar», i segons es diu s'hi
verificaran importants reformes per
tal de posar-lo al gust del dia.
•
El dissabte passat, dia 1, tingué
Hoc un àpat íntim amb el qual fou obsequiat el nostre amic En Fere Forment, amb motiu de contraure enllaç
matrimonial,el proper dia 20. El sopar, acuradament servit al restaurant
de la Piscina Platja d'Or, fou ofrena
dels companys. La simpàtica festa

Registre civil
Inscripcions
efectuades
aquesta,
última
setmana.

Matrimonis : Francesc Garcia Garcia amb P. Josepa Garcia Marco.
Neixements : Lluís Curtiada Rosés,
fill de Josep i Manuela; Joan Sabaté
Solsona, fill de Genar i Caterina.
Defuncions : Isabel Bruned Tellaj 18
anys, soltera; Ferran Carmona Valero, 2 anys; Bartomeu Garcia Amorós,
74 anys, vidu.

CONYAC

A Barcelena ha mort cristianament
la bondadosa i apreciada senyora Na
Dolors Peroles i Pascual, vídua de don
Cels Gomis i amantíssima mare del
distingit i entusiasta estiuejant En Josep A. Gomis. Disfrutava de generals
simpaties, tant a la capital com en
aquesta vila. El seu traspàs fou molt
sentit, ço que es palesà en l'acte de
l'enterrament que- tingué lloc el dilluns. A. C. S. i rebin els seus afligits fills, fills i néts polítics, en particular l'amic Bonaventura Carbonell i
demés famihars, el nostre condol.
La.Mort, amb la seva dalla impia
ha segat la vida 4€ la jova conveïna
Na Isabel Brunet Telia, que comptava
amb 18 anys d'edat tan sols. Rebin
els sens afligits pares i familiars el
nostre condol sincer.
També ha mort aquesta setmana En
Bartomeu Garcia Amorós, apreciat
convei que comptava amb moltes simpaties, pare de l'industrial espardenyer Ferran Garcia, al qual i demés fills <N
ol. E. P. D. '.^
i familiars adrecem;el condol
B a n q u e t d e p e r i o dl i ss tteess
.4^e ll aa
al Cap de Toficina d
Generalitat a Madrid

^
•a

Els periòdics del dijous publicaren
la següent informació de Madrid refe- *^
rents a un homenatge al nostre dis- ( 0
tingit amic i compatrici Josep M. Mas- c
sip:
(I
Els periòdics nacionals i estrangers
que foren invitats per la Generalitat «

VALDES INOi

BALUARD DE SITGES

IHl©st®¡ d a B® ^ a v i ma
S'Agaró - La Ciutat Jardí de la Costa Brava
Obert tot l'any - Lloc ideal de turisme
Direcció ¡MANUEL M O N E L L : T e i è f o n 2 3

per assistir al actes celebrats a Barcelona amb motiu del viatge del president del Consell, don Manuel Azaña,
han obsequiat aquesta nit amb un
banquet íntim el cap de l'Oficina de la
Generalitat a Madrid, don Josep Maria Massip, per a dcmosfrar-li llur
agraïment per les atencions rebudes
durant l'estada a Barcelona, i per la
magnífica organització de tots els
actes.
El sopar ha tingut un caràcter íntim;
i!0 obstant, han volgut assistir-hi el
(iirector de «Luz» i el president de la
Comissió d'Estatuts, don Lluis Bello i
el conseller delegat d'i-El Sol» i «La
Voz», don Martín Luis Guzmán.
Acabat el banquet, el senyor Pugés
donà lectura a ics adhesions rebudes,
catre les quals figurava cordialíssíma
del senyor Azaña, que lamentava no
poder assistir-hi, com hanria estat el
seu desig, per impedir-li ineludibles
ocupacions de Govern.
Don Lluís Bello pronuncià breus
paraules per a expressar l'agraïment
en nom propi i en el de tots els periodistes de Madrid, per les atencions rebudes a Barcelona.
Elogià la magnifica organització
dels actes celebrats que vénen a demostrar, digué, que Catalunya està
perfectament preparada per a la implantació de l'Estitut.
Acabà el seu breu discurs fent un
calorós elogi de don Josep Maria Massip, les altes qualitats del qual s'han
posat de manifest no sols en l'organització del viatge a Barcelona, sinó

també durant la seva estada a Madrid
com a cap de l'oficina dc la Generalitat.
Don Josep Maria Massip pronuncià
breus paraules per agrair l'homenatge
que se li tributava. Expressà el seu
agraïment a tots els assistents i acabà
fent vots per la prosperitat de Catalunya i de la República espanyola.
El banquet, cn el qual regnà gran
cordialitat i fort esperit de companyonia, acabà a la matinana.
P r o - S e n y e r a d e U'Orfeò
IS.*" i última llista i Estat de Comptes que cl Comitè Executiu presenta
al poble :
Suma anterior, 1.195 ptes.; Plà, 1; Josep Catasús i Soler, 5; Josep Soler, 5;
Manuel Torrens, 10; Joan Capdet, 1;
Isidor Cartró, 3; Avelí Subirana i Duran, 5; Josep Foncuberta i Roges, 25;
S. A. Regés, 25; Srs. Mompó i Bern?beu, 25; Cisa S. A., 25; Gabriel Pallarès, 8; Manuel Vendrell, 6; Joan Roca,
6; Joaquim Ràfols Güell, 6; Fermí Martínez, 6; Joan 111, 6; Ramon Soler, 6;
Josep Güell, 6.—Recaptació total, pessetes 1.410.
Han col·laborat en aquesta subscripció pubhca 438 individus i 15 collectivitats.
Despeses que ha tingut aquest Comitè : Objectes d'escriptori 0'55 ptes.;
Programes d'una vetllada donada al
local de l'Orfeó en profit de la Senyera, 15; Proclames dirigides als veïns
de Sitges, 35; Proclames a la colònia
de Sitges, resident a Barcelona, 12;

ALLER ELECTRIC
Carmelo Ruiz
Plaça 14 d'Abril, Núm. 5

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

Per a sobres de carta i una llibreta,
8'50; Per a segells correu i cartes rebudes, 22*10; Per a repartir les proclames de Sitges, 15; Per a taxis i tramvies per a recollir les proclames dc
Barcelona, 9,40; Per un viatge a Barcelona, 5; Per encàrrecs al recadcr,
1*50; Per un viatge de Barcelona a Sitges i dinar, 10; Per transportar la Senyera a Sitges, 11'80. — Totai, 146'85
Recaptat subscríp. pública
1.410'—
Producte vetllada al local
Orfeó, profit Senyera . .
25'50
Benefici líquit festival proSenyera, al P r a d o . . . .
62'30
Interessos d'aquestes quantitats, diposhades al Banc .
14'15
Ingrés total: 2.512'15
Dèficit del concert pro-Senyera donat al Retiro . .
52'50
Despeses dei Comitè

. .

1.459'70
146'85
~\3Ï¥85

Import íntegre de la Senyera
1.150'—
Sobrant : P T E S ~ Ï 6 2 ^
Aquesta quantitat sobrant ha estat
entregada a la Directiva de l'Orfeó
perquè adquireixi una vitrina.
Acabada la nostra missió al donai
a conèixer al poble l'Estat de comptes
de la Senyera, donem les gràcies a
tots aquells qu^' en les seves diverses
formes ens han ajudat a portara fehç
terme els honrosos treballs que ens
encarregà el Comitè d'Houcr.
^
El Comitè Executiu Pro-Senyera.

Religioses ^
Avui, diumenge, dia 9, Festa de la
Mare de Déu del Remei.—A les 10,Ofici de !a Verge del Remei. — A les,^5 de
la tarda, mes del Roser i començamenj^
de la Novena a la Mare de Déu de^
Remei.
^
Dimecres, dia 12. — Després de li^
primera Missa, es portarà el Combre;^
gar als malalts í impedits de la parjs
ròquia.
i;
Divendres, dia 14.—Totes les Missel^
que es diran a la Parròquia i cn lets
Esglésies de les MM. Mercedàries
Sant Hospital, seran en sufragi de l'à^
nima dè S. F. (a. C. s.)
Dissabte, dia 15. — Festa de Sant??
Teresa dc Jesús. A dos quarts de lí^
Ofici solemne.— A dos quarts dc 5 d^
la tarda, Sabatina al Santuari del V^
nyel.
Diumenge vinent. — A les 10, Ofij^
d e i a Minerva i processó.
ÉÊ^
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RECADER
Antoni

Bielsa

SITGES-BARCELONA
Dos viatges diaris

cn combinació amb els recaders de

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

MAGATZEMS

J.
Forn

MADRID i PAkIS

DE

PyB
del

Vidre,

5

Ih
Telèfon

147

-

VILANOVA

I

GELTRU

Reb encàrrecs a Sitges En Jaumet Raventós
Sant F r a n c e s c , 3 (Estanc)

V ESTRELLA
CONFITERIA DE QUALITAT
Major, 4 2

Teléf. 5 9

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

Clínica Dental
de

Miquel Pujol
Metge - Dentista

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

FIAMBRES

PA DE VIENA

Única casa que els
en ven aquesta viia.

Única casa a Sitges que
el fabrica matí i tarda

tomad el

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

Adreceu-vos
per al transport dels equipatées
MIRABENT
a r AGENCIA
que té establert u n servei diari de
Sitées a Barcelona, amb camió.
AGENCIES A SITGES
Passeig a Barcelona, 5 - telèfon 53

'(I
3
V

•a
AGENCIES A BARCELONA
(0
Girona, 15 - telèfon 15.548—Sant Pau, 2 Xi—
(0
telèfon 16.203—Bar Petit Tivoli, Passeig X
(0
de Gràcia, 4 - telèfon 20.958
c
(I

Máquina d'escriure

qne da Vida y Juventud

¡

rápido

dentftlco
•flradabie

Representant
îutant a Sitges:
^
3RTA
Espalter, 41
R^MON

PORTA

Espalter,

BALUARD DE SITGES
llill(lii„,...iill!llliii.

I

J # M l l i sortit al mercat
els 14

Mm

Tots ells s í por estalviar temps I diners.
No fregui els mosaics
Brillador

BANC
PROPIETAT

de Mosaics

els llimpia, desinfecta, perfuma i dóna un brill qne causa l'admiració.

DE LA

Per a què gastar sabó ?
Desgrassant
el substitueix a m b
r e n t a r plaLs, fregar
etc. Sols a m b unes
tre l'aigua FREDA

Universa!

M

aventatge, per
a terra, ])ortes,
cullerades dino CALENTA.

Per a què carregar ampolles si

obre crèdit a propietaris per a

INSTAL·LACIONS I REFORMES
amb el pagament

C o f a d a Concentrada
deixa ia roba neta i blanca a m b
menys sabó i més comoditat ?

El seu proveïdor té a la venda
aquests Productes, demani'ls.

A TERMINIS MENSUALS
Informes:

SECCIO DE CREDIT I OBRES
Ronda de Sant Pere - Girona, 2 - Telèfon 51460

isi!-!es istirò sempre [omenta
'"iiiiiiiiii"

iiiiiiiii"
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B A R C E L O N A

m

Camiseria i Corbatería
32, BOQUERIA, 32
BARCELONA

Grarv assortit

mm, mmii mmm

Mim î
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ii
:
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i S

i tots els aniries pertani'ents ai ram
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

Dos viatges diaris a
BARCELONA

: :
: :

^

: :

(0
X
I
(0

ii
Transport d'equipat- : : C
ées en auto camió a :\ :i <^^
ü
preus mòdics.
: :
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TOSPHORI^NAL.
s sres. Jlfécf/cos/o „
^
rece^sn en fás/resformes:

R O B E R T

r^GRñNübñR-tLIXIR-INyLCT/^&LL
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::

SITGES: Jesns, 15-Tel. 19.
BARCELONA: Aragó, 282
«Bar Apeadero»-Tel 20280
i Petxina, 5
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