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de Uilanova
Conferencia dèl senyóp B e r t r á n y Musitu

El passat dimars, conforme anunciarem, el
digníssim diputat provincial d' aquest districte,
D. Joseph Bertran y Musitu, dona una conferencia al «Centre Cátala de Vilanova», ab 1' objecte
d' explicar la seva g-estió, y la de la minoría catalanista, a la Diputació provincial.
El senyor Bertrán vingué acompanyat desde
Barcelona pels redactorstde La Veu de Catalunya senyors Maspons y Pages, y pel nostre amich
Rafel Font, haventshi agregat a la estació d'aquesta vila una nutrida comissió de catalanistas
sitgetans, que saludà coralment al senyor Bertran y demés expedicionaris.
Al arrivar a Vilanova foren rebuts per una
numerosa comissió del Centre Català y de companys de Sant Pere de Ribas, Canyellas y altres
punts, rebent el senyor Bertrán senyaladas mostras de simpatia.
La comitiva se dirigí al Centre Català, instalat al elegant local que ocupava avans el Teatre Principal, donantse comens a la conferencia
en r ampla sala d' espectacles, ahont ocuparen
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llochs de preferencia els representants dels pobles comarcans.
L'ilustrat arquitecte y respectable company
D. Joseph Font y Gumá va presentar a la concurrencia al senyor Bertrán, fent un complert elogi del mateix per la seva entussiasta gestió a la
Diputació.
El senyor Bertrán y Musitu, a estil de conferencia, pronuncià un eloqüentíssim discurs,
comensant dihent que, a igual com ho fan els
regidors regionalistas, ell creya que 'Is diputats
provincials autonomistas havían de seguir la
lloable costum de convocar als seus electors
pera donarlos compte del modo com cumplían la
missió que 'Is hi confiaren.
«A la Diputació—va dir—quan nosaltres hi
entrarem no hi havía veritable oposició: hi havia uns republicans que havían rebut 1' acta de
mans del gran cacich Planas y Casals, y no cal
dir que complían al peu de la lletra lo que ell
manava. Hi havían entrat per la porta falsa del
caciquisme y 's veyan obligats a acatar y votar
una subvenció crescuda a favor del monument
á Alfons XII del Retiro de Madrid y una cantitat
pera perpetuar en marbre, en els salons de la
Diputació, la figura del gran cacich que tant de
mal ha fet a la nostra terra. Malgastavan els diners d' aquesta manera y pera res se 'n recordavan de presentar proposicions a favor del poble.»

Explicà com els diputats catalanistas foreu
els primers que presentaren a la Diputació el
problema candent de la qüestió social, que 's te
de resoldrer a la catalana, per medi de la compenetració complerta entre totas las classes en
els seus actes de relació, fent obra de cultura
y de vitalitat, creant escolas, institucions corals, ateneus obrers y altras entitats que fomentan la intelectualitat del poble, y buscant al ensemps solucions qüe serveixin de defensa al tre-,
vallador en la lluyta per la vida, protegintlo ab
aussilis pera la vellesa, caixas de pensions, montepíos de quintas, etz., perquo volen millorar la
condició del desvalgut.
(O
«Nosaltres portarem a la Diputació aquestas
aspiracions nobles, y un dels nostres primers actes fou proposar que 's nombres unà ponencia
que estudiés detingudament la qüestió social, y' •OO
que intervenís com amigable componedor en tots
els conflictes entre 'l capital y el trevall. La proposició fou aprovada y la ponencia ha comensat
CD
ses-trevalls.
Proposarem a continuació la creació d' una
«Bossa de Trevall» pera proporcionar obrers als
patrons y patrons als obrers, y aquest projecte CQ
tant hermós y noble fou combatut ab sanya pels •o
republicans y després pels caciquistas, conse- co
guint enderrocarlo.
Quan se va cremar la fàbrica de 'n Sedó a

BALUART DE SITGES
Esparraguera, que tira a la miseria a centenars
de trevalladors,jo, que'm trobava tres días lluny
de Barcelona, vaig anarhi tot seguit: vaig r e unir als demés representants d' aquest districte
y als de Esparraguera, y varem acordar fer obrir
una carretera pera donar feyna als pobres obrers.
Aixís s' acordà, pero 1' expedienteig/ oficial va
fer inoportú 1' auxili.
Com que '1 Catalanisme trevalla pera catalanisar totas las manifestacions de vida del nostre
poble, per aixó vol 1' autonomia de sa Universitat, que no s' ha de instituhir en la Universitat oficial, ahont casi tots els catedrátichs son
castellans, que no coneixen las nostras iustitucions y r esperit de la terra, sino que iia -le ser
a fora, ab professors que coneguin íntimament
la manera de ser del nostre poble y de totas sas
manifestacions de cultura. Els «Estudis Universitaris Catalans» han comensat las tascas de
aquesta Universitat catalana, ahont hi apondrán
els estudiants de tot Catalunya, y jo vaig conseguir que la Diputació li concedís una subvenció de 1.000 pessetas anyals.»
Descrigué després de ma mestre lo qu' es el
caciquisme rural y els esforsos que ha tingut
de fer per defensar, devant de la Diputació, a
n' aquells que 's veuhen amenassats per las malas arts d' aquets caciquets que persegueixen
als ciutadans honrats ab causas criminals y reparts infames.
La Diputació provincial sembla una gran
casa de beneñcencia, La meytat del pressupost
se dedica a beneficencia, uua quarta part pera'ls
empleats y 1' altra quarta part a obras públicas.
Aquesta part se divideix de la inanera més absurda, y s' ha convingut en que se repartirá de
modo què toquin dos camins vehinals a cada districte, encara que no 'Is necessiti.
Els diputats catalanistas, al publicarse '1 decret d e ' n Gasset referent a camins vehinals, varem fer els estudis y varem presentar tots els
documents necessaris pera que 's construhissin
els 200 kilomètres de camins que faltan a la
provincia, entre 'Is que hi havía el de Castellet
a Vilanova y de Torrellas a Sant Vicens. Com
recordareu, quan va arribar a Madrid la comissió, va caure'1 Ministeri.
Explicà las subvencions als pantanos, de
quin trascendental assumpto ens ocuparem en
el número passat, y de la oposició al cumpliment del decret referent a zonas militars, que
tants entrebanchs ocasionará al desenrotllo de
la propietat, havent conseguit casi que quedés
sens efecte.
«En altre assumpto d'interés ens hem ocupat,
.secundant la iniciativa del diputat a Corts don
Lluis Domènech y Montaner. Me refereixo a la
qüestió del cupo militar. Com sabeu pels datos
publicats, Catalunya va donar de més: en 1901,
833 soldats; en 1902, 788; en 1903, 723; y en
1904, 911.
Nosaltres, que rebutgem el servey militar
per quintas y obligatori, que sols volém el servey voluntari, varem trevallar pera esmenar
aquesta injusticia constant contra Catalunya, y
si be no hem Ipgrat que s'esmeni enguany, hem
obtingut la formal promesa de que en els repartimens successius se farà ab la deguda equitat.
Si no fos aixís, nosaltres seríam els primers
que cridaríam al poble català pera que, contestant a tal injusticia, no hi anés ningú a servir
al exèrcit».
Feu una cruhenta y encertada crírica de las
Diputacions actuals, que son uns organismes inútils que han de desaparexer, dihent que la nova
lley d' en Maura ja apunta aquesta idea, creant
uns organismes comunals independents de las
Corporacions provincials.
«Nosaltres, com sabeu, volém demunt dels
municipis els concells comarcans, y sintetisant
tota ia vida de Catalunya uua Diputació única
catalana.
» Veusaqui la meva gestió y la dels meus
companys regionalistas. Per Catalunya hem

trevallat y trevallarem sempre. Per demunt de
las obras dels homes ha d'haverhi sempre l'ideal
suprem de la Uivertat de Catalunya.»
El magnífich discurs del senyor Bertrán, clar
y convincent, entussiasmá al.auditori, que l'interrompé varias vegadas ab'^ians aplaudiments,
rebent, al acabar, una calurosa ovació y essent
felicitat ab entussiasme.
.
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L DOCTOR

El diumenge passat se celebrà, a la plassa de
la Universitat de Barcelona, la colocació de la
primera pedra del monument del eminent doctor Robert. L' acte revestí una solemnitat extraordinaria, que deixà perdurable recort, y
no '1* describím per haverho fet extensament tots
els diaris de la ciutat comtal.
De Sitges hi assistiren una comissió del Ajuntament composta dels senyors Batlle, Marsal y
Magrans, numerosas representacions del ¡BAL U A R T , catalanistas, societats recreativas, etz.
A la tarda, se celebra a la Lliga Regionalista
una grandiosa recepció en honor dels delegats
que havían vingut de fora-pera la col-locació de
la primera pedra, pronunciant entussiastás discursos a la memoria del malograt doctor Robert
els senyors Rusiñol, Cambó, Abadal y Pi y
Sunyer.
La concorrencia sigué obsequiada ab un expléndit lunch, anantsen els delegats entussiasmats del patriotisme que 's respirà en aquella
memorable diada.

LA CALMA DE LA NIT
Els raigs espurnejaiits del sol ardent
s' escursan y concentran lentament
formant un nus de foch,
un nus que poch a poch
se va desfent.
La terra va prenent colors gTÍsenchs
ab matissos de boyra moradenchs;
el món se va entelant,
la fosca va avansant
ab tons negrenchs.

ben tots els presidents de las societats legalment constituhidas en aquesta vila y que forman lo mal anomenat Comité local, sobre la
base 4." que presentarem a nostres patrous y en
la que proposavam impedir que vingués fusta
trevallada de fora de la vila. A n' aquesta salvadora petició en que 'Is paletas, inclòs els restants localeros, se diu que no 'ns han donat l'apoyo moral que '1 cas requeria, o sía la verdadera solidaritat, per la que 'ns hagueran portat
un gran be a nostre ofici, sols pel delicte de no
haver volgut nosaltres viurer entremitj d' aquella atmosfera socialera,

VARIS FUSTERS.

$e$$í$ de r Ajuntament
Ordinaria

J a 'I sol al llit de llums ha devallat.
La nit ompla 1' espay d' obscuritat...
No temis, mon amor;
no tinguis cap temor
al meu costat.
Miremse sense por, de fit a flt:
emboyrats y confosos per la nit
ben lluny del baf del món,
ben lluny del seu afront...
tot esperit!
La lluna per darrera dels serrats
s' aixeca a vigilà als enamorats;
vol ella, ab noble zel,
ser sa lluna de mei
per sempre, sempre més, agermanats.
IGNASI IGLESIAS,

Calamifaf *'$ocialera"
Ab pena havém pogut veurer que 'Is localeros socialeros
han sortit ab la seva, logrant que
lo que demanavau en las societats de resistencia, y especialment els paletas, no hagi sigut
atés, quan ja indirectament ho' era pels nostres
patrons. En va ha sigut que la nostra Societat
de fusters hagi formulat la defensa que, com sa-

que 's respira en el Cen-

tro Obrero, d' aquesta atmósfora convencional
que caractérisa als localeros
socialeros.
Trist y molt trist es que entre associats hi
hagi aquestas miras convencionals políticas,
quan en las societats de resistencia no hi ha cap
tendencia política ni relligiosa determinada,
cosa que la nostra Societat ho te molt en compte pera no servir de sócol als partits politichs.
Es molt trist, repetim, que aquesta calamitat,
y perill de la mateixa, neixin precisament de
las mateixas esferas ahont s' hauria de trovar l' auxili, 0 sía la solidaritat obrera, sense
distinció d' ideas determinadas; y dihém d'ideas
determinadas, pttig un corresponsal d' un periódich socialista barceloní ens feu saber, ¡esgarrífinse!, al no volguer formar part del Comité
local, que la Societat de fusters eram catalanistas, republicans, y... — ¡aparteu l.ts criaturas!
— ¡¡anarquistas!! .. Peró de tot aixó ne varem
fer tant cas com si haguéssim sentit bramar
un ase.
Ab lo exposat demostrem que 'Is localeros se
creuhen de millor condició que nosaltres, fent
gala d' un orgull aburgesat, ni més ni menys
que aquells patrons de que 'ns parla El Socialista de Madrid, y que no son d' aquesta vila: «que
si se trata de los patronos, siempre están de espaldas á la realidad.»
Just: ni més ni menys que la conducta que
han portat, envers la nostra Societat, las societats que 's reuneixen al «Centro Obrero.»
Vaja, compañeros:
¡Alanta!

del día 3 F e b r e r d e 1904

Comensá'la sessió a las onze del matí, ab assistència dels concejals senyors Misas, Marsal,
Puig, Magrans, Catasús, Benaprés y Mitjans,
presidits per 1' arcalde D. Francesch Batlle Gené.
El Secretari llegeix 1' acta de la sessió anterior, la qual es aprobada per unanimitat.
Se donà compte de que, haventse rebut invitació per assistir a la colocació de la primera pedra
al monument que la ciutat de Barcelona aixeca
al gran patrici y paysá nostre, doctor Robert,
complimentaren a la mateixa, en representació
del Municipi, els senyors Batlle, Marsals y Magrans.
També se donà compte d' haverse rebut, degudament aprovats per la superioritat, els presupostos que deuhen regir durant r any que tením
comensat.
El Secretari va llegir una comunicació de Vilanova referent a la reunió que deu tenir lloch pera
la aprovació dels comptes de presó del partit judicial.
Fou presentat un compte dels compromissaris
senyors Mitjans, Capdet y Carbonell per sa assistència a la Junta de Reformas Socials que tingué
lloch a Barcelona, passant a la comissió d' Hisenda a proposta del senyor Misas.
Se va acabar 1' ordre del dia llegintse varias
disposicions insertas en el Butlletí Oficial, referents a la constitució de Juntas municipals de Sanitat, expedients de quintas en tramitació, etz.
Concedida la paraula al senyor Misas, digué
que, no havent trovat cap document de nostra
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L ' estat actual, segons els llibres de la germanGasa g r a n referent als ingressos sobre certificats el cas qu' está g r a v a t per casi el total del seu
dat
en 31 Décembre de 1903, es el següent: Entrade totas menas, demanava se li donguessin ante- import; ademes, aquestas obras fá quinze anys
das,
2,539'25 p t a s . - S o r t i d a s , 2,472'50.—Sobrant,
cedents y rendiment de comptes per aquest con- que s' han réalisât, considero que ab'administra66'75.—Existencia
del any passat, 1,817'24.—Caaquest déficit
cepte, aixís com també dels ingressos obtinguts cions acertadas y ben honradas,
pital
total
de
la
Societat,
1.883'99 pessetas.
en 1' arbitri del 10 y 5 OiO sobre Guarderia Rural deuria estar ja saldat, donats els elements de vida
ab que compta la nostra Municipalitat.
y Vigilancia nocturna y de la seva inversió.
Acabà mostrant desitjós de que 1' administraExistint un deute de 2,500 pessetas, al 6 OlO, a
En el concurs del a n y del Col-legi de F a r m a favor de D. Jaume Oller Gibert, y no presentant- ció municipal de nostra vila fos mirall y exemple
céutichs de Barcelona, va ser premiada ab medase prou clar el seu origen y menos la seva inver- de municipis ben organisais.
Els concejals que representan el coi-cament ja lla de plata e impresió del trevall, la Memoria sosió, demanà antecedents per posar V assumpto en
vell
en nostre Municipi, també s' adheriren a las bre la "Flora de Sitges", escrita pel ilustrat farclar.
últimas
manifestacions del senyor Misas, peró macéutich D. Franciseo F r e i x a s y Freixas.
Dirigintse el senyor Misas a D . Cayetá BenaEl felicitem coralment per tant honrosa disfins
a
r
a
no
han volgut confessar el mea culpa.
prés, li pregtinta el per qué s' intenta embargar
tinció,
y esperem ab interés 1' impresió de son
Donant
per
suficientment
discutit
1'
assumpto,
els bens municipals per la Diputaeió provincial;
trevall,
que tanta honra donará a la nostra vila,
la
Presidencia
pregunta
1'
opinió
dels
concejals
aixó —digué —acusa la deixadesa de 1'anterior
y
quina
flora ha estudiat detingudament l'intelipresents
respecte
a
lo
discutit,
adherintse
a
la
proCorporació, que donà preferencia a inversions de
gent
botánicli
doctor F r e i x a s .
posta
formulada
pel
senyor
Misas,
els.senyors
caràcter voluntari y hasta pagant comptes de disMarsal,
Magrans,
Puig
y
lá
Presidencia,
donant
bauxas y per altres conceptes que cap compromís
portava el desatendrels, deixant de pagar els aixís per acabada la sessió.
L a casa de D. Franciseo Huguet se vegé supresupostos, que revesteixen caràcter obligatori.
Cità el R. D. de 19 Febrer de 1901, art. 6, que diu
mament concorreguda per distingidas familias en
textualment lo següent:
la tarda del passat dimars, ab motiu de celebrarI s T O T I O I - A - S
"En lo sucesivo no sé acordará ni realizará,
shi una reunió de caràcter íntim. E l saló fou exbajo la personal responsabilidad de los Ordenadopressament adornat ab palmeras j altras plantas,
res é Interventores de pagos, y de los Depositadestacantse, profusament distribuidas en miralls
rios de fondos municipales, pago alguno por gasy lámparas, una variada munió de fiors en artísHa mort a Santiago de Cuba el distingit comtos de carácter voluntario, Ínterin no se hallen al
tica disposició.
patrici D. Franciseo Font y Falp, persona molt
corriente los de carácter obligatorio; ni se .satisfaForen repartits entre 'Is concurrents uns proapreciada tant aquí com a la Isla de Cuba, ahont
nín los haberes del personal, sino en la misma
g r a m a s en els que hi constavan els balls que, enresidia per espay de molts anys, tenínthi generals
proporción con q u e j o sean las deudas presupuestremitj d' una g r a n animació, foren ballats per las
simpatías.
tadas y los créditos y consecuencias de contrajoves parellas y papàs.
E n v i e m a la respectable familia del finat l'extos."
E n t r e las familias que hi concorregueren, hí
pressió del nostre més sentit condol. D. E . P.
A continuació protesta enèrgicament y en devejerem las de Riera, Blay, Ferret, Vallaríno,
guda forma de las faltas comesas per las anteriors
Font, Lora, Robert, Suflé, Cartró, Vidal y altres
Administracions municipals, no fentse responsaqué sentim no recordar.
ble de cap d' ellas; demanant al mateix temps que
A mitja tarda foren sorpresos els convidats per
Els balls de disfressas que varen celebrarse
consti aixís en acta, y que una vegada aprovada la nit de la Candelera en els locals del Prado y r entrada d' un grupo d' elegants disfressas ab
y firmada, se li faciliti una copia de la mateixa, Retiro, no varen resultar de bon tros tant animats trajos de bebé, senyora de mitjans del segle xix y
pels seus efectes particulars.
que ompliren el saló d' alegria y bucom alguns anys passats. De trajos no podém sevillana,
Contestà el senyor Benaprés, escusante de las ferne menció de cap. Alguns fardos de bon humor llici.
acusacions del senyor Misas, dihent que havía que desvetllaren un bon xich 1' ensopiment d'aE r a n las vuyt del vespre quan ens retirarem
cregut preferible deixà en descovert el cupo pro- quells que sols disfrutan quan els altres se disfres- els convidats, completament satisfets de la festa.
vincial, encare que constés en presupost, per aten- san, per ells quedarse a fer d' espectadors. Condre altres comptes, segons ell, més obligatoris.
tra la costum ,!tampoch varen sortir las comparsas.
A continuació feu us de la paraula el senyor
Y aquest jovent, qué fá? Que pensi que de jove
Mitjans, que ab la hermosa dialéctica que li es sols se n' es una vegada.
PUBLICACIONS REBUDAS
acostumada, digué unas quantas tonterías que
Vida: publicació quinzenal, portaveu de VAcacasi bé ningti v a entendre, ni ell tampoch; despredemia
d'Higiene
de Catalunya.
E s una revista
nentse tinicament que tronaba en defensa de las
El dijous gras, que s'escau el día 11, s' efecadministracions fulas que hem vingut patint. tuará en el Prado Suburense el ball particular de que honra a 1' entitat que la publica, y molt proTambé protestà de la afirmació del senyor Misas disfressas. Com de costum, el saló d' espectacles fitosa la seva lectura pera tothom.
Revista
Musical
Catalana:
butlletí mensual
d' haverse donat preferencia al pago de comptes estará alfombrat luxosament.
de techs durant el bieni qu' ell ha tingut intervenLa banda del senyor Carbonell executarà un del Orfeó Català. Els seus propòsits son altament
enlayrats, donchs va a fer camí en 1* art musical
ció al Municipi.
escullit repertori de pessas de bail.
català, segons diu ab la seva ben escrita presenDesprés, semblantli que las faltas agenas dis¬
tació 1' il·lustrat mestre en Lluis Millet.
simulan las propias, va dir que poch més o menos,
Sembla que alguns elements de bon humor
UApat,
.setmanari de St. Sadurní de Noya.
si bé anéssim a mirar, potser també la Diputació
Establim gustosos el cambi ab totsperilla de que algún día 1' embarguin. .Seguint el tractan d ' o r g a n i s a r una cavalcada pera un dels
mateix criteri, y dirigintse al senyor Misas, cen- primers días de Carnestoltas, al istil de la que 's
surà la campaña que ha emprés contra la corrup- va fer 1' any passat.
Celebrariam molt que 's portés a cap.
ció administrativa, posant en interdicte la moralitat municipal dels antepassats de dit senyor.
El senyor Misas contestà protestant de las
El divendres passat 1'Ajuntament va veures
acusacions Uensadas pel senyor Mitjans, demaAvuy diumenge, a las deu del matí se celebranant qüe constés en acta qu' ell se feya solidari honrat ab la visita d'un investigador de la Diputació,
per
qüestió
d'
embargs
sobre
'Is
desacerts
rá, G o m de costum, la Missa-Conventual.
de tots els actes dels seus ascendents dintre el
Municipi, y ratificant las sevas afirmacions ante- d' administracions passadas.
A las quatre de la tarda, després de resat el
riors.
Sant Rosari ab exposició de Nostramo, se farán
Pren la paraula el senyor Catasús pera refuLa Junta general de segona convocatoria de els exercicis del S a g r a t Cor de Jesús, cantantse
tar al setiyor Misas, dihent que Sitges, una poblala societat del "Retiro," que havía d' efectuarse ab orgue els Pare-nostres, aspiracions, motets y
ció de 3.500 habitants, tenia una Casa de la Vila
el diumenge passat.no va poder celebrarse per la reserva.
qu' era un verdader palau; que Sitges, una poblafalta d' assistència dels senyors socis.
ció de 3.500 habitants, tenia una plassa-mercat
Demá dilluns, per manament de S. S. el P a p a
que pocas capitals de província la tenen; que SitPius X, se farà la conmemoració de la Inmaculages falló dels 3.500...J etz-, etz. Volguent donar á
Aquesta setmana el temps ha sigut molt varia- da a las deu del mati, cantantse l'Ofici en son p r o entendre ab tot aixó que si bé es veritat que's deu- ble: hi h a hagut pluja menuda, vents y g r a n huhen uns 35.000 duros, estava aquest deute perfec- mitat. El sol casí no s' ha vist eu tota la setmana. pi altar.
tament justificat. Després, ab la valentia que acosA las sis de la t a r d a , Rosari y exercicis propis.
tuma usar, dirigintse al senyor Misas, digué que
Dissapte, a las deu del matí, funció sabatina al
estava plenament convensut de la bona fe de tots
El diumenge passat va celebrarse en una de Vinyet, celebrantshi el Sant Sacrifici de la Míssa,
els concejals que han vingut succehintse durant las salas de la Casa del poble la Junta General
aquets últims anys, acabant fentse solidari de las reglamentaria de la germandat de Sant Joseph, durant el quin se farán els exercicis, cant dels
sevas gestions.
per fer la presentació dels comptes del any y la goigs y Salve. ,
El senyor Misas tornà a fer us de la paraula renovació de cárrechs de la Junta Directiva.
IGLESIA DEL SANT HOSPITAL
pera contestar al senyor Catasús. En primer lloch
F e t a l' elecció, va donar el següent resultat:
—digué—el'palau a que se refereix ho es en reaSegueix tots els días, a la mateixa hora, la dePresident, D. Joan Bori Ripoll.—Caixer, Don
litat mirat per fora, peró el dintre seria un corral, Manel Pascual Alba.—Secretari, D. Joseph Soler vota Novena a Jesús N azaré, per quin motiu se
si el doctor Robert nó hagués costejat el saló del Cartró.—Vocals, D. Miquel Milà Planas, D. J o - '
Consistori, y altres paysans nostres no s'hagues- seph Milà Concabeila, don Antón Fíguls Vila, suprimeix el Rosari a la Parroquia.
sin encarregat de p a g a r altres milloras y adornos. D. Joan Mirabent C:arbonell, D. Antón Clara BusIMP. D O R I Â : C A R R E R D E L ANGEL, 2 0 , - G R A C I A
De mercat no 'n tením desde 'l moment que res- quet y don Antón Pagès Porta.
pon dels irtteressos sagrats del Hospital, donantse
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Zots els días festius hi ha la sens ^ ' w / pasta de mona, única que ha sigut premiada

VENDAS * LLOGUERS » P L A S S O S

en la €xposició culinaria de ^úrdeos. .
Jîvisêm al públich que no tením cap marmanyera ni revenadora que vagi a venare

DORMITORI DE SANT FRANCESCH, 2 7
BARCELONA
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Vitt$ \U0m de Sitges
de la cullita de

DON

FELIP

PREMIATS

tena

sena y

Epquería, 32 * Barcelona
^
Gran a s s o r t i t e n c a m i s a s
corbatas, mocadors
y tots eis articles
pertanyents an aquest ram

Ca gamisería q«e vtn mis barato a Barcelona

VARIAS

EXPOSICIONS

Malvasia, seca y dolsa .
Moscatell, sech y dols
Maeabeu, "

2'50 pessetas litre
l'OO
0'60

SE GARANTISA L.A PURESA

:pju^iòE3LrijuLiDjík.is,

Avis

Gran baratura en el$ preus

EN

FONT

so
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JOAN LLOPIS y PAU SOLDEVILA participan als agricultors de Sitges y al ptiblich en general, que desde'l present any de 1904, tindran a
disposició de qui ho soliciti els articles més titils
y necessaris en el r a m d'agricultura. Podém'proporcionar en condicions inmillorables, tota mena
d'adobs, ceps americans, arbres de totas classes,
etz., etz.
Aixís mateix ens encarreguem de la correduría de fincas, operacions de peritatge o valoració
de las mateixas, y ens proposem facilitar el crédit
agrícola efectuant préstams a interessos módíchs.

ESPECIALIim EN CAMISAS A iOA

" GRAN RELLOTGERIA Y JOYERlA -

EL REGULADOR

PERA

INMENS A S S O R T I T
EN OBJECTES PROPIS PERA REGALOS

MÉS INFORMES,

DIRIGIRSE

JOAN LLOPIS y

PAU

A

SOLDEVILA

C a r r e r ó d e n Falp ( C a p d e l a Vila)

GARRER DEL CARME, 1 * RAMBLA DE LAS FLORS, 37; BARCELONA

GANGA

ESTABLIMENT DE ROBAS Y SASTRERÍA

FRANCISCO RICART
— S U C C E S S O R

de máquinas de cusir, propias pera familias — Se venen asseguradas, a 10 y 12
duros, donantse Hissons de franch. Se venen baratas per necessitarse'l local.
Máquinas a má, de 2 a 4 duros, propias pera
regalos a nenas.
Máquinas Jones y Wilson (sabateras, novas),
la millor calitat del món, se venen a plassos.

DE BARCELÓ

R E P R E S E N T A N T : RIBERA, 2 6
a

VILANOVA

Y

GELTRÚ:

Progrés,

8

y

10, y

Sant

Pau,

13 y

15

Haventme demostrat la experiencia que pera millor servir als nombrosos favoreixedors del meu Establiment de
Robas devía completarlo ab una Sastreria, ni un moment he dubtat en instalar el corresponent taller y en contractar el personal indispensable. Aixis es que'l taller está al nivell de la Secció de Robas y el personal es de lo més
escullity apte pera la confecció de tota mena de vestits; estant aquesta Sastreria montada de tal manera, que pugui deixar satisfet al parroquia d e ^ u s t més refinat y exquisit, sense que'ls preus deixin d'ésser tot lo més reduhits
possible.—Inmens assortit de géneros d'Alta Novetat, tant de senyora com. de cavaller, procedents de las més importants fábricas d'Espanya y del Extranger.—Riquissima varietat d'estampats en las diferents classes de teixits de
fil, cotó, llana y seda.—Géneros de punt.—Prendas de vestir interior y exterior, pera abdós sexes.—Robas de dol de
totas classes.—Classes pera ornamentar habitacions, etz., etz.

OCASIÓ

En el c a r r e r del Vinyet
hí ha pera Hogar un lo-

cal molt espayós, que's compon de baixos y primer pis y te surtida a la Ribera.
Informaran en aquesta Administració..

Se ven la casa ntimero
10 de la plassa Constitució (Casa de la Vila), cantonada al carrer de la

•O

Devallada. — Donarán rahó al eappep d e S a n t

I

V E N D A

Vermouth Paloipí de! Greco

(O

B o n a V e n t a p a , 6.
i—

PER LITRES Y PER AMPOLLAS

Fundas de palla, a ptas, 1 8 el miler, y per paquets de 250, ptas. 5
PLASSA

DEL MARQUÉS DE

MONTROIG

S'admeten anuncis pera
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