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El gran eseriptor rus Novicow pubHca a la
Sevue un interessant estudi de propagació de
las sevas doctrinas, y un deis putots que 's d é t e
á analisar es précisaient la qüestió de las nacionalitats.
^
Én veritat, pensis com se vulgui, es molt
absolut defensar 1' organisació d' aquets grans
estats que tot ho absorbeixen y esborran ó pretenen esborrarho, fins las lleys y la fesomia dels
pobles petits, a voltas més avensats y perfectes
que *1 conjunt dé 1' agrupació política de que de
bon b de mal grat forman part.
Aixó cada día 's va reconeixent més per tothom; y ia que tantas vegadas en nom de la Uivertat y dél progrés se defensa '1 centralisme y
l'absoreió de las regions, crech convenient retreure las eonsideracions dels polítichs y pensadors extrangers de partits, y doctrinas radicals,
pera compararlas ab altras que s' expressan sovint én nostre país y veiirë quinas son mes atractivas, més Uógi cas y més humanas;
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En Novicow diu: Que '1 principi fonamental
del socialisme consisteix, en considerar 1' Estat
eom existent únicament pera assegurar la felicitat de tota la nació ó de las -massas populars.
La primera condició pera assegui'ar la felicitat
del ciutadà consisteix en respectarli els seus
drets. Aixís donchs, de tots els drets, el que té
més gran importancia pels pobles civilisats es
r independencia nacional.
Lo que '1 socialisme donará al mon, segons
en Novicow, es, en primer lloch, el reconeixement formal del principi de las nacionalitats, es
a dir, la Uivertat colectiva de las agrupacions
humanas. En efecte, resulta del ' tot anormal,
que si avuy dia, en els pobles civilisats, tot individuu pot triar la nacionalitat qué millor li
sembli, una provincia ó una regió, que no son
més que agrupacions d'individuus, no pugui fer
lo mateix y careixi d' aquet dret.
Y ¿per qué no podeu fer lo mateix la sregió y
là provincia, podém afegir? Senzillament, perqué a n' aquestas hi existeixen riquesas materials y d' ellas precisament ne té necessitat l'Estat pera esser gran; es a dir, que aquet Estat

gran basat sobre l'unitat, que tant ponderan alguns radicals, té de subsistir violant aquet dret
essencial, reconegut ja al individuu, que '1 socialista rus considera com a «primera condició
per assegurar la felicitat dels homes.» .
La constitució dels grans Estats s' apoya sólzament, avuy en dia, en el règim capitalista; el
comers, monopolisât y representat pel capital, (0
necessita apoderarse de mercats nous pera explotarlos y atrauren llurs riquesas. Es la guerra
comercial, ab tots els seus paranys, rQemplas- O
sant a la guerra de conquesta, y trayent partit
de las victorias económicas, alcansadas ab .l'a- •a
menassa constant d' exèrcits ds milions de solrenta mi- to
dats, y d' acorassats qne costan fins a trenta
c
lions.
ern.a (que ^
Per aquest regim de la societat moder
1'
a fi de comptes es menos inhumà que 1 antich,
consistent en apoderarse de las riquesas a la for- •oo
sa, després de las batallas), subsisteixen els grans
Estats a quins pretenen imitar certs polítichs co
radicals. Aquestos, d' un costat, fan la guerra al Q
capital apoyantse ab la classe obrera, y del altre
costat somian un Estat gran, un Estat que n '
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pot tenir altre punt d' apoyo que *I mateix capitalisme comercial que combaten.
¿Hem de volguerlo aytal Estat, ab nn gran
exèrcit y una costosa marina; formant part del
concert europeu y disputantse ab ell provincias
y colonias pera teñirlas sotmesas al nostre comers y ferloshi pagar la nostra grandesa? Suposant qu' aixó fos possible donada la manera d*
ésser de 1' Éslat espanyol, sols podrían aceptarho els que no renegan del present estat social',
els que no pintan millor vida (sovint exageradament) a la classe obrera a qui predican...
Peró 'Is que obrin aixís o 'Is que creguin de
bona íe, sense impaciencias ni iutemperancia,
que '1 present estat social, basat en la guerra
económica desenfrenada, passarà com I' antich,
fundat ab la guerra de conquesta, no poden abonar els Estats unitans qu' esclavisan las provincias y tiranisán els pobles pera engrandirse.
En Novicow sosté, com he dit al principi,
que lo primer que '1 socialisme donará al mon
es la Uivertat colectiva de las agrupacions humanas. Y '1 gran escriptor rus es un socialista;
no es cap reaccionari. .
F.
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{De La Renaixensa.)

pallas petídudas
L'altre día vingué a las mevas mans un" llibre que m'entregá temps enrera un estimat
amich meu y que no havía tingut encara ocasió
de llegir. FuUejantlo se desprengueren uns papers manuscrits ab llapis, ja mitj borrosos alguns d'ells. La curiositat m'incità a saber lo
que deyan aquells fulls; eraii borradors d'una
serie de cartas dirigidas totas a una mateixa dona: era una historia d'amor Tenint la seguritat
complerta de que l'amich no hado pendre a mal
que hi dongui publicitat, m'atreveixo a copiarne
una qu'altre.
^Octubre de
—Estimadissima Magdalena: Ha passat ja un mes de la hermosa y felís
tarda del 5 de Septembre, es dir, la tarda en
que per cop primer vaig poguer estar y enrahonar ab tu llargament; y dich felís y hermosa,
perqué el trovarme aprop teu es per mí un goig,
sens límits, y ademes, perqjtie vareig poguer
sentir las paraulas que, sortidas de ton noble
cor, varen fer de mi el més ditxós dels hómens.
Ja veus: fa tant temps, y fins al present t' he
vist solzament dugas vegadas, y encara per
breus moments. M' hi haig de conformar, sent
per mí molt dolorós, j tenir sempre esperansa,
puig tota la confiansa tinch posada en tú, qu'ets
l'ilusió y '1 consol del teu ¿***.»
«.Décembre de /á"**.—Amor meu: No pots imaginarte ia gran alegria que vareig tenir al rebfer la teva carta, y no trovo paraulas pera demostrar mon etern agrahiment. Quedaren las
paraulas en ella escritas tant gravadas en mon
cor, que no desapareixeran may, y quin recort
está tant fixo en mon pensament, que las trasmet al oído, repetintlhi constantment lo molt
que m' estimas y pensas ab mí. Ja sabs, idolatrada Magdalena, que tambó mon únichlafany
es el poguer disfrutar de ta dolsa companyia, y
qu' estich ab verdadera ansia esperant el mil
vegadas venturos día en que poguém juntarnos
fent de nostres ánimas una sola, confonentse
nostres pensaments y desitjós.—C***.»
«.Janer de 48**.—Magdalena meva: ¡Que trista 'm queda 1' ánima mía quan m' en vaig d'aprop teu! Voldria que fossin inacabables las horas qu' estém junts, y passa tot lo contrari...
¡qué breus son! La més gran felicitat es el poguei estar al teu costat, respirant l'ayre que tú
respiras, recullint las miradas dels teus hermosos ulls y 'Is sospirs de ton cor. Ma vida entera

dugas parts, acabantse a quarts de dugas, y la
dei «Retiro» de tres,finalisantse ben entrada la
matinada.
A la tarda dei dilluns al «Retiro» se celebrà
'Mars de /***.—Trovo tant de consol al es- un ball, representantse al acabar la sarsuela den
criuret, Magdalena del cor, que no puch passar Quimet Benaprés y'l mestre Morera, Nit de trons,
sense ferho, puig al temps en que t'escrich fu- què obtingué 1' éxit de costum.
gen de mi las ideas tristas, renaixen en mon
En la tarda dei dimars se donà a las sociepensament els bells días que 'ns esperan, es dir, tats recreativas lluhits balls.
el temps que siguem l'un dei altre, en cos y
A la nit sortiren las eomparsas, regnant gran
ánima. ¡Quín pervindre tan ^hermós ei viure ab animació. La dei «Prado» se componia de trenla dona estimada, ab la dona objecte de totas ta cinch parellas, y la del «Retiro» de dinou,
mas aspiracions! El recort de ta hermosura, de executant las bandas dels senyors Carbonell y
ta bondat, de ton amor, es io que 'm fa viure, y Cuscó ayrosas raarxas;'se trova tan gravat en mon cor, que 1' iwatge
' Eis balls, sobretot el del «Prado», se vegeren
teva es lo primer que ai despertarme ocupa mon
niolt concorreguts, no parant 1' animació fins a
pensament, y ai dormir 1' últim que desapareix,
las cinch del matí, hora en que s' acabaren.
millor dit, se desvaueix pera tornar a reaparèiTant a las éórapàrsas com ais balls foren esxer durant el somni. ¿Será degut a que al ador- •
cassos els trajos de bon gust que s'hi vegeren.
mirme guardo junt ai meu cor els teus cabells,
A causa dei mal temps, no 's pogué verificar
ò será que 1' ánima se troya sempfe desperta, y
la nit del dimecres 1' enterro del Carnestoltas.
encara que hi hagi pérdua de la conciencia durant el somni, i' ánima reproduheix en ei pensaa - A . V A . I i O A D A .
ment i' ánima que té gravada, donant lloch als
Ab motiu del vent huracanat que feya la nit
més bells somnis? No ho só; peró aixís passa,
del
dilluns, tingué de trasladarse a l'endemà cap
degut a misteriosa influencia que deurà existir
al
tart,
que feya un temps expléndit, resultant
entre 'is sers que s' ayman ab cor y ánima.
un espectacle grandiós digne d' una gran ciu»Te contaré un somni que vareig tenir días tat, per sa explendidés y'l bon gust que presidí
enrera; Eram ja casats: ja erats ia companya de en tots els detalls, Uensantse tot Sitges al carrer
tota ma vida; en una cambra que no podré des- per véurela.
criurer per la diversitat d' objectes que hi havía
La Cavalcada s' organisa a la plassa de l'Esal entorn, estavam sols, ben sols, sentats l'un al tació, sortint a las sis tocadas y oferint un hercostat de 1' altre; ei teu preciós busto reposava mós cop de vista. Obria la marxa un xino monsobre 1 meu pit; dels encantadors ulls teus tât a cavall, seguit d' un quants mascarots ab
queyan Uágrimas despresas per i' alegría que grans fanals japonesos y humoristichs ab alusubriagava nostres esperits; ja havíam arrivât al sions a fets caciquistas de Sitges, seguit d'una
terme de nostres ideals, ja eram felissos per com- banda de grallas y timbals y una comparsa de
plert. Llavors te vaig preguntar: —¿M' estima- ^pallassos ab trompetas, que ab sos tochs alegrarás sempre del mateix modo que i n s ara m'has van contínuament la comitiva.
estimat?—Tu respongueres: —¡Sempre, eternaDesprés venían una infinitat de breaks, cament!; ja res ens separará, ni la mort, puig
rretel-las y carros artísticament adornats y enaquesta podrá separar únicament nostres cossos,
tre quins s' hi destacavan els següents:
pero jamay nostras ánimas, que se trovarán uniUna gran cuyna ab una munió de cuyners
das a 1' altre vida y gosaran d' eterna felicitat.
que condimentavan el grau número de banquets
-=S' eniiassaren llavors nostres brassos en estrefets pels Ajuntaments caciquistas sitgetans, pata abrassada,ai mateix temps que ressonavan...»
gant el poble, y un gran lletrero anunciant el
(Ei tros que segueix es tan borrós que no 's pot
carro ab el \m\\\ Cwyna de la, Casa de la Vila.
copiar.)
Un' altre titolat Pare y Padrí. Al devant hi
M. G. P.
anava el i^ffire, representat pel ex cacich, y al
• (S' acabará.)
darrera el PadiH, simboiisat per un famós socia-

passaria contemplante, y a cada segón que passés trovaría novas perfeccions a ton bell rostre
y a 1' ánima teva qu' es angelical.—C***.»

Eis preparatius y animació observats entre
la gent jove en ia setmana anterior a la del Carnestoltas, feyan preveure uns íes'tetjos superiors
a anteriors anys, lo que 's va confirmar plenament en els dias de bullici acostumat.
Després del ball de societat dei «Prado Suburense», que, com ja diguérem, fou molt animat, seguiren els del passat diumenge en dita
societat y en ia dei «Retiro».
Abdós salons se vejeren aquella nit plens d'
alegres mascáretas qu' escampavan arreu i' alegria, junt ab ias anomenadas fardos, que ab sa
misteriosa personalitat distreyan als uns y intrigavan als altres.
Avans de comensar els baUs dels dos mentats locals, sortiren las acostumadas cx)mparsas.
La dei «Retiro», anomenada del Barret de co-pa,
que constava de divuyt parellas, produhía molt
bon efecte, especialment per la blancor dels
trajos de ias máscaras, y ia dei «Prado», composta, com ja s' havia anunciat, per casats y
solters, que ia componían quinze parellas, recorregueren buUiciosament els carrers de la vila,
escampant animació entre '1 gran número de curiosos que, agrupats de llarch a Uarcií dels carrers, esperavan ansiosament veurer desfilar, al
só de bullanguers passos-dobles, las lleugeras
parellas.
Ei programa dei baU dei «Prado» constava de

lista ab una bota al costat, y a terra dos moltons
ajeguts, representació de las escurriallas caciquistas.
Un' altre carro representava el Qran safreig
municipal, ahont varias donas hi rentavan roba
bruta de la Casa de ia Vila, que no s' acabava
may, adornat ab lletreros alussius ais deutes del
Municipi.
Seguía V Enterro del Caciquisme sitgetá. üna
caixa mortuoria, sobre de quina hi havía «la
mano diestra sobre el. corazón», era portada per
baylets, per «cuatro mozalbeties», y a darrera hi
anava formalment el dol.
Un' altre carro simulava'ls ce7e5/*e5 embarchs
del 5 y del 10 0(0, que tant rebombori produhi
en aquesta vila. Un piano y altres trofeus que
foren embargats, coronavan el carruatge.
Y, per fi, un carro tot plé d'escombras ab un
lletrero que deya Mgteja del Municipi, molt ben
guarnit. '
Hi havia també diferents carruatjes artísticament adornats, plens de joves, senyoras y senyoretas elegantment disfressadas, destacantshi
un carro hermosament ornamentat ab plantas
tropicals y vistosas ensenyas, entre quinas se
divisaba l' escut de Cuba, orlat per nombrosas
estrellas solitarias. A dalt. del carro hi anavan
negritos y negritas qne continuament dansavan
balls propis (le son color Un' altre breaA, digne
de menció, portava hermosas egipcias vestidas
ab extremada propietat, presididas, en alt y sever trono, per una reyna ricament habillada, a
quins costats s' hi veyan grans vanos egipcis
que completavan l'adorno. Y últimament un
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gran carro ahont hi anava '1 Carnestoltas sota
dosser luxosament guarnit y de molt bon efecte, voltat de guardas japonesos ab ensenyas propias del trajo y bonichs fanals, tancava la Cavalcada, daifera de qu-ina- hi anava la popular
banda del senyor Carbonell, qu' executà durant
tot el trajecte alegres passos-dobles^
De tots els carruatjes se tiravan continua-,
ment a la concurrencia qu' omplia 'Is carrers
infinitat de serpentinas, confetti, carmel los, etz.,
. y en moltas casas particulars s- encengueren
: 4bchs de bengala al pas de la Cavalcada.
L' espectacle sigué '1 clou del Carnaval: d'
una^^explendidés compocas vegadas s' hagi vist
a Sitges, deixant agrada-bih'ssim feeort a tothom.
La nota satórica anti-caciquista que predominava sigué d' una causticitat contundent.qu'
entussiasmá-a tot el poble, menos al senyor Ventureta, sos incondicionals servidors y el compañera Mitjans.
Felicitem als organisadors.

de l'JIjantdinent

missió de Foment, adoptant midas higiénicas en
la casa denunciada pel senyor Dalmau.
S' áprpvá la proposta de pregoner a favor de
don Félix Delgado, y després d'algún altre assumpto, s' aixecà la sessió a dos quarts d'ana.

El passat dilluns, després d'una llarga y peno^
sa malaltia, va morir el respectable compatrici
don Joan Catasús y Olivella, persona honradíssima que gosava de generals simpatías en aquesta
vila.
Era '1 senyor Catasús un de tants sitgetans que
de jovenetss' embarcaren cap a Cuba, ahont, després d' un trevall nobilissim, logra ferse Una posició independent, retornant à la mare patria estiihat de tothom per son tracte afabilíssim y generosos sentiments, havent desempenyat alguns cárrechs publichs a satisfacció de tot el poble.
Rebi r apreciable família del finat, y especialment nostre estimat, company don Joan Catasús y
Catasús, 1' expressió del nostre més sentit condol,
com el qu' expressà el poble de Sitges en l' acte
del enterro, que 's vegé molt concorregutr

,.3...,
ge del prop-vinent Mars, porta cn sí !a nota dc
prófugo.
Avuy, a la tarda, la conjpanyía "Lo Rebrot"
donará la primera funció deia temporada de Quaresma, havent triat pera sa presentació el drama
den Rovira y Serra, Gent de vidre.
Han sigut contractadas per tota la temporada
las primeras actrius Antonia y Elvira Verdier.
En el "Retiro" també la companyia d'aficionats
representará totas las festas bonicas sarzuelas.
- *

•

Aquesta setmana ha quedat tancada la fábrica
de calsat de donya Josepha Montaner. Havent '
sigut despatxats tots els trevalladors de la casa,
son molts els que ja han marxat d'aquesta vila
pera buscarse feyha en altres punts, donchs segons se diu el paro será llarch. La mentada fábrica ocupava a una porció de familias, per lo que
se'n ressentiran molts establiments d'aquesta vila.
Sentim vivament la clausura, .desitjant que's
torni a obrir quant avans .millor,
,
Ha quedat montada del tot montada la balaustrada del apartador de Vallcarca que comensa
al pont de la via del carril y arriva fins al antich
pas a nivell. L'aspecte de la balaustrada es bonich a tot serho.

Úrdinapia
d i a 16 F e b p é r d e 1 9 0 4
També ha mort e n a q u e s t a yila el conegut
A tin quart dè dot¿e comensa la sessió, de pri- compatríGí don Sebastià Almanya.
Durant la setmana el temps ha sigut variable
.ç.!-'«|^a ;convjç)catoríaí.,p;re^i
per U' Arcalde se(A. C. S.) .
..
del
tot: el cel sempre mitj ennuvolat y cayent
nyor Batlle, ab assiàtencia dels regidors senyors
una
pjuja menuda, a més de vents molt forts y
Misas, Marsal, Magrans, Puig, Dalmau, Benafrets.
Pot dirse que no ha fet un dia bó.
prés, CarboneU y Planas y Mitjans.
Durant aquets días de Carnaval han vingut
•
Llegida 1' acta de la sessió anterior, fou apro- moltas familias de compatricis que resideixen a
Han quedat altra volta paralisats els trevalls
vada per unanimitat.
Barcelona y gran número de forasters.
«
de la Bufera. Sembla que fins al istiu el senyor
Se donà compte d'üna comunicació de la Di¬
•
Ibáflez no vol tornar a fer experiments per la "Hu' putació Provincial pera que 's procedeixi al pago
Havém
rebut
els
volums
V y VI de la notable Ha azul".
del deute que crèiaren ajuntaments passats, y que
*
en totalitat ascendeix a 21.619 pessetas ab 90 cèn- biblioteca "Nova Catalunya", que contenen un
magnífich
relat:
La
*Ella'"
den
Vademécum,
del
•Avisemal
públich
que'ls
días 24, 25 y 26, se
tims, donant de plasso pera sa contestació el ter¬
distingit
escriptor
F.
Pujulá
y
Vallès,
y
£•/
cant
cobrará
a
la
Casa
de
la
Vila
la contribució come de vuyt díasi del
Cigne,
del
gran
Tolstoï.
rresponent
al
primer
trimestre
de 1904.
El senyor Misas demaná la paraula pera proMolt
es
d'
alabar
el
bon
zel
d'
aquesta
bibliote* ;•
¡ posar que la Corporació se posi d' acort ab la Di¬
M o v i m e n t del R e g i s t r e civil d e S i t g e s
: putació pera pactar el pago de dit deute. Ademes ca, que al ínfim preu d' un ral reparteix las millors
d u r a n t el p a s s a t m e s d e J a n e r
el senyor Misas demanà que 's proposés a la Di- obras catalanas y extrangeras.
L* encarregat de la venda a Sitges es en Raputació 1' extinció del deute en el plasso de vint
Casaments:
Nicolau Roca y Romo ab Teresa
anys, pagant ademes del contingent corrent un món Tasis.
IBarrabetx y Bertrán,^Joseph Martínez y Sarda
5 OiO anual en concepte d'atrassos, y que resultaEl sorteig d?l actual reemplás veríficápéÍ pas- • áb Carme tlarbó y Ventosa,--Joseph Almirall y
ria a 270 pessetas cada.trimestre.
sat diumenge a la Casa de la Vila, dona el se- Compte ab Teresa Duran y Camps.—Joseph CoEl senyor Mitjans demaná la paraula pera an- güent resultat:
mas y Carreras ab Teresa Pañella y Fuster.—
yadir una esmena a la proposició del senyor Mi¬
Tètal:4.- '
^
Número 1 Lluis Font Torralbas
sas, consistint en que no 's fixés la cantitat del
Naixements: Juliana îîernandez y Sánchez,
" 2
Joseph Suñé Alaix
5 OiOj sinó que, si aumentes la recaudació de
filla de Miquel y Francisca.—Rafel Lorca y Ruiz,
"
3
Edmond Escodiu Morenillo
1' Ajuntament, podria pagarse a la Diputació un
fill de Pere y Amada-—Benet Cebrián y Blanch,
"
4 Pelegrí Ferrer Pascual
tant per cent major. Parla també '1 senyor Mitfill de Joaquim y Antonia.—Eugeni Bastan y Mo"
5 Jaume Poch Pascual
jans, interposantho en la defensa de la seva esme¬
lina, fill de Manel y Agna.—Fulgencia Avilés y
"
6 Manel Gimeno Gironès
. j . na, de que 1' Ajuntament anterior havía adelanCop, filla d' Enrich y Matilde.—Vicens Ripollès y
"
7 Alexandre Cañameras Ferrer
Ferré, fill de Marian y Vicenta.—N. Arisso y Tatat 16.000 pessetas {?).
.
"
8 Franciseo d'Asís Suflé Bertrán
losana, fill de Martí y Vicenta.—Sebastià Turelló
El senvor Misas rebatí ab argument? incontes"
9 Joseph GuíUamón Miquel
y Esteve, fill de Joseph y Ramona.—Joseph Cartables 1' esmena del senyor Mitjans, fentli veurer
"
10 Pau Tutusaus Almirall
boneU y Rós, fill de Joan y Magdalena.—Total: 9.
que no sols no era la Diputació 1' únich acreedor
"
11 Magí Dallà Raventós
: de r Ajuntament, sinó que hi havía molts4ndusDefuncions: Melciot Cardó y Mirabent, 66
"
12 Marcelí Tutusaus Torrens
trials que necessitavan fer el cobro pera atendrer
anys, casat.—Joseph Raventós y Mirabent, 26
13 Joan Rigol Pañella
sas necessitats, y qüe tal vegada ho necessitavan
anys, solter.—Jaume Olivella y Vía, 50 anys, ca"
14 Joseph Roca Ferrer
sat.—Bonaventura CarboneU y Milá, 80 anys,
més queia Diputació, y qiie si 's recaudava mès,
. "
15 Joan Llauradó Freixas
viuda.—Rita HiU y Altés,33 anys, casada.—Rosa
era molt just y legal qüe cobressin els mentats in"
16 Cassimir Mirabent y Mirabent
Martí y Munté, 15 mesos.—Francisca Masoliver
dustríate. Intervingué en aquesta qüestió el sen"
17 Antoni Brunet Montané
Martí, 28 anys, soltera—Antoni Plana y Panella,
yor Arcalde contra 1' esmena, indicant las possi"
18
Nicolau
Roca
Romo
11 anys.—Total: 8.
bles contingencias a qu' está subjecte una pobla"
19
Silvestre
Mas
Espasa
ció, com son epidemias, guerras, etz., y a las que
"
20 Francisco Gprgas Gorgas
. ; .£stá obfigat a atendrer un Ajuntament.
21 Joseph Julià Pla
En vista de tot lo exposat, fou aceptada per
"
22 Joan Sella Servet
, , unanifHitaí„y eni totalitat, la proposició del sen23
Salvador Satgés Quer
yor Misas, qui feu constar la possibilitat de que la
Avuy diumenge, a las vuyt del matí, mentres
"
24'
Joseph Rovira Almirall
Diputació 1'admetés.
'
se celebrará el Sant Sacrifici de la Misa, se farán
25 Pere Carbonell Soler
els exercicis del mes consagrat a honrar al GloSe presenta a discussió del Municipi un dictariós Patriarca Sant Joseph, y continuarán en els
"
26 Franciseo Mirabent Ferreres
men de la Comissió de Foment aprovant el plano
días feyners a dos quarts de vuyt. A las cinch de
"
27
Pere
Cruz
Amate
Cervera
presentat per don Joseph Suñé deia casa que dola tarda, després de resat el Sant Rosari se farán
"
28
Joseph
Monfort
Escala
nya Agustina Mestre posseheix al carrer de Sanlas estacions deia Butlla, exercicis del Vía Crucis
"
29 Amadeu Torras Ferret
y sermó quaresmal que fará el Rvnt. Pare Frantiago Rusiñoí, donant vot en contra el senyor Mit"
30 Jaume Figuerola Vías
cisca Fray Pasqual de la Concepció Otero.
jans. Defensa el dictamen el senyor Marsal, dihent
Dimecres, a las sis del vespre, Rosari, estació
"
31
Joan
Camps
Poch
que havían aprovat dit plano coii) a transacció en
de la Butlla y sermó quaresmal pel mateix pre"
32
Joan
Duran
Nicolau
.
un assuinpto en que la passada Comissió de Fodicador.
33 Lluís Catasús Soler
ment havia obrat poch sériament, donchs no s'haDivendres, a las sis del vespre, íunció de Qua"
34 Agustí Ferrer Pino
resma que's compondrá de Rosari, exercicis del
via donat ordre de suspendrer las obrassinó quant
"
35 Bonaventura Raventós Pallerols Via Crucis y sermó.
ja havía sigut aixecada tota la paret, y ademes
Dissapte, a las deu del matí, 'Missa, durant la
"
36 Felicia Ferret Raventós
s' havía cambiat 1' eje del carrer dugas vegadas.
qual
se farán els exercicis de la Sabatina, cant
Advertim als interessats que la no presentació dels Goigs
Queda aprovat dit dictamen després d' una llary Salve, al Santuari del Vinyet.
dels minyons al acte de la classificació y declaraga discussió.^ ^
S'aprovà també un altre dictamen de la Co- ció de soldats que tindrà Uoch el primer diumen- IMP. DORIA : CARRER DEL ANGELj 20.-GRACIA
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BAtUART M SITSES

JOAN LLOPIS y PAU SOLDEVILA participan als agricultors de Sitges y aLpúblich en ge-,
neral, que desde'l present any de 1904, tindrAn a
disposició de qui ho soliciti els articles més útils
y necessaris en el ram d'agricultura. Podém proporcionar en condicions inmillorables, tota tnena
d'adobs, ceps americans, arbres de totas classes,
etz., etz.
Aixís mateix ens encarreguem de la correduría defincas,,operacions de peritatge o valoració
de las mat-eixas, y ens proposem facilitar el crédit
agrícola efectuant préstams a interessos módíchs.
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PERA M É SI N F O R M E S , PIRICitRSE A

JOAN LLOPIS y PAtT SOLDEVILA
C a r r e r ó d e n F a l p ( C a p d e l a Vila)

ESFECIÍLITIIT El tlllllStS 1 MDt

GRAN RELLOTGERrA

Y JOYERlA
I N M E N S

El

GANGA

de máquihas de cusir, pi^ópias pera familias Se venen asseguradas, a lOy 12
duros, donantse Hissons de franch- Se venen' baratas per necessitarse'l local.
;
Máquinas a má, de 2 a 4 duros, pcopias pera
regalos a nenas.
Máquinac Jones y Wilson (ííabateras, .aovas),
la millor caJitat del món, se venena plassos. .

EN
PIS

O B J E C T E S
P E R A

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

A S S O R T I T
P R O -

R E G A L O S

CARRER DE GARME, 1 * RAMBLA DE LAS FLORS, 37; BARCELONAI T E N D A

Se ven la ¿asa ..húmero
10 d« la plassa .Constitució (Casia deia Vila), cantonada al carr-er de la
Detallada. — Donarán rahó al e a K K s r d * S a ^ t
BoaeVACittM'í», 6.

ESTABLIMENT DE ROBAS Y SASTRERÍA

L

En el -carrer idel.•Vinyet
hi ha pera Hogar un local molt espayós, que's compon de baixos y primer pis y te surtida a la Ribera.
Informaran en aquesta Administració.

^ - - - ^ SUCCESSOR DE BARCELÓ

a ¥ILIMIOVA Y qpLTIIÚi Ff-x>||Pés, 8 y 10, y Sani Pau, 13 y Í5
H«venti^ê demostrat la e x p e r i e n c i a qtiè pera 'millor sfitvir als nambrosos favoreixedors d e l m e u E s t a b l i m e n t d e
B o b a s depila eompleítaí·lio ab m i a Sa»treri«.,"ni u n m o m e n t he dubtat en instalar el corresponent taller y e n c o n t r s c tar el personal indispensable. A i x i s es que'l taller está aÉ nivell de la Secció d e Robas y el personal es de lo m é s
e s c u l l i t y apte pera la confecció de tota.mena d e vestits; estant aquesta Bastreria montada de tal manera, q u e pugui d e l i a r satisfet ai parroquia de g u s t m é s refinat y exquisit, sense que'ls preus deixin d'ésser tot lo més reduhits
possifble.—Inmens assortit de ^6nero:8 d'Aljba S o v e t a t , tant de senypra com de cavaller, procedents de las més importants fábricas d'Espanya y del Extranger.—Riquíssimíí varietat d'estampats en las diferents classes de teixits de
fil, cotó, llana y seda.—^Géneros de punt.—Prendas de vesitir interior y exterior, pera abdójs sexes.-r-Robas de dol de
totas clíisses.—GlaiSses pera-ornamentar habitacions, e t z . , etz.
JPIitEXT©

E O O I S r Ó M I G I I S

Ins tic
de la eullHa

DON
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de
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Malvasia, seca y dolsa .
Moscatell, sech y dols .
Macabeu, "
"
.

FONT

Itinerari de trens
Sortidas de Sitges pera

Cassadú y Moreu

EXPOSICIONS

.
.
.

2'50. pessetas Litre
l'OO "
"
O'óO "

VENDAS « LLOGUERIS * PLASSOS
DORMITORI DE SANT FRANCESCH, 2 7
BARCELONA

Bareelanà

A las 5'61, m i x t e , de Tarrag.* ab biliets 2." y 3.* classe
A las 7'13, mixte-correu. de Valenci«, ab billots-de 1.*
2.» V 3." classe.
'A las 8'59 m i x t e , dc Tarrag."' ab biljats 2.» v 3.» elasse
A las 11'26, mixte, de Madrid, billets 1.*, 2.* y 3.* classe
A las :16'14. corr<iu de Madrid, billets 1.", 2 ^ y 3." classe
'.A las 1.7'17, mercan, .de Ca.sp, billets do 2.* y 3.* elasse
A la» 20'20, mercan de Tarragona, billet.* de 3." classe
A las 21*22, e x p ' é - , d e Vuli'.icia, billets d e t.* y 2." clajge
Sortidas de Barcelona pera

Sitges

A.las 2'.58, merc. (de Sans) a Tarrag.*, billets 3." classe»
A las 5'15, merc. (del P a s s e i g de Gracia) a Casp, billets
de 2.* y 3 * classe.
A las 5'14, cotrreu, a Picamoixons, billets 1.* y 3.* classe A las 8'48, exprés, a Valencia, billets de 1.* y 2." classe
A las 9'47, correu, a Madrid, billets de L',2.'y 3.* classe
A las 12'14, mercaiic. (l'asseig de Oirâcia) a Tarragona,
billets 2." y 3.* classe.
,
A las 14-26, m i x t e , a Madrid, billets L^, 2." y 3 . * Classe
A las 18'17, omnibus, a St. Vicens, billets 2.* v 3 . ' classe
A las 20'00, corr-mte.,a Valeri.'·,billets 1.» 2.» y 3.* classe
(0

S o r t i d a s de Sitges p a r » Vilanova
A las 5'07, a l a s «'50, a las 8'25, a las 9'46, a las lO'.'ji), a
las U ' 1 7 , a las 16'13, a las 19'27 y a las 21'21.
S o r t i d a s d e Vilanowa p e r a

O

Sitges

A las 5'26, a las 7'01, a las 8"46. a las 11'12, a las lt!'02,
a las Í6'52' a las 19'48 v a las 21'12.

Vermoutb Ç^ilo^Pí del Greco
PER

LITRES Y PER AMPOLLAS

Pundas de palla, a ptas. 1 8 el miler, y per paquets de 25Ü, pks. 5

d e s o r t i d a d e la c o r r e s p o n d e n c i a
pera Barcelona y Extranjer
(Del bussó de l'Administració)
A las 6'42, a las lO'ôf), a las 1.5'43 y a las 20'15.
'Pera Vilanova j Valencia

y

P e r a S a a t P e r e d e Riba«i Olivella

CQ
'

y,CaAalIss

DEL MARQUÉS 0 E MONTROIG

O

•o

A las (i'42 y a las 15'43.
(Del bussó del carrer Major se rétif a JOminnts avans)

PLASSA

I

CD
C

CO

Madrid

A las 6'10, a las 10'28, â j a s t5'40 y . a las 20'48.
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