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Són molts encara els ciutadans que, enlluernats per la brillantor de certes formules, tropessan amb els obstacles i cauen
din el fanc de la mala ordenació municipHl que 'Is envolta. Hi
ha que atraure '1 atenció de tots vers la ciutat, la vila, el poble,
que són els ferments i 1' essència de la grandesa dels Estats i els
punts lluminosos qui marquen, a demunt els mapes, el grau de
pivilitzacio i cultura d' un pais.
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(Manifest convidant al primer Congrés de Govern Municipal).

Sitges 6 de Març de 1915
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Mancomunitat de Catalunya — la Fora col·laboracions amb governs
antiga, la gloriosa Generalitat — i centralistes; a casa i fer Patria.
que deuen exigir per ella totes les
I aquest camí — de no ésser el
facultats (en Instrucció, Obres pú- més natural i llògic — seria, tambliques. Beneficencia) que actual- bé, l'iínic a seguir car fatalment el
ment r Estat detenta i no exer- marquen els governs d' Espanya,
ceix, es reserva i ha demostrat, els partits centralistes, els desenParlem-ne de la significació de
I fora del Parlament: la Assamrepetidament i contínua, estar in- ganys soferts i 1' adhessió dels alles properes eleccions de diputats blea econòmica de la Mancomunicapacitat per a actuar. Al voltant tres pobles de l'Estat espanyolen
provincials, de tan interés per nos- tat, i nostres corporacions econòde r unitat de Catalunya anar aquells governs, la seva sumissió
tre districte i sobre tot per Cata- miques. Cambra de Comerç, la de
creantinteressos materials: camins, al caciquisme d'aquells partits i de
Industria , Foment del Treball,
lunya.
ferrocarrils secundaris, carreteres, la seva indiferencia i apatia malEI Govern d'Espanya, al tan- Federació Agrícola-Catalana-Bapantanos...; anar realitzant anhels grat els desenganys rebuts.
car, darrerament, les Corts, fal- lear, etc., dirigintseal.Govern amb
esperituals: escoles, biblioteques,
¡Si en tenen, doncs, d'important a totes les promeses — en el clams d'engunia, portant iniciatisuperior cultura ... ¡ quina tasca tancia les eleccions del dia 14 del
Congrés fetes i en forma solemne, ves a la Junta, per a que al restar
més noble! ...anar fent Catalunya. corrent mes de Març Ml
— prescindint de tots els proble- oblidades entre el paperam de la
Per nostra Mancomunitat, doncs,
A votar, doncs, amics, amb els
mes, concedint primacia a la tran- burocracia madrilenya, constitueiels més dignes, els més actius, els ulls fixes en la Catalunya del perquilitat i pacífic usdefruit — usur- xen un escarni pel poble, en hores
més capacitats, els més patriotes. vindre.
pació podríem dir-ne -— del Poder de fam i desesperació.
sobre les necessitats de vital imNo, indubtablement i certa, no
^í^^^^t^^^^^
^^^^^^^ ^í^^¡^^^^^ ^^^^^^^¡^^^^^^^^^^^^^^^¡^^'¿^^
portancia per a Catalunya, obliga podia arribar-se a una més sincera,
a tots éls politics catalans, d' ací a una més noble, més honrada
endavant, a rectificar el camí sua¬ col·laboració amb aquella gent del
La fi d' un expedient
Centre i„ noresmenys, el ..Govern,
, ra seguit.
"
. ,
Ningií com els représentants suicida, informal, amb veritable
dels partits anlicaciquistes de'Ca- abiis'de confiança, prescindint de
talunya, com els homes de la Lli- la seva dignitat i befant la seva
ga Regionalista especialment, ha- paraula, tanca les Corts — engavia portat a la infecta política es- nyant als nostres representants i
EI ridícul recurs, fill directe del
«Resultando que en 16 del próximo papanyola una tan gran quantitat de ensemps al poble ( car no deuen despit dels julianers, ha tingut la sado Febrero la Alcaldía de Sitges inforbona fè, d'optimisme, de confian- ells les actes al Ministre de la desastrosa fi que era d' esperar. ma que procede desestimar las pretensiones de los recurrentes en razón a que si
ça en sí meteixos i en él poble. Governació) i es llença a viure i La sens raó del seu engendra- estiman desacertado algtín acuerdo del
No se plantejà;— en el Congrés i fruir el pressupost.
ment, transparentada en la docu- Ayuntamiento, contra él les da la ley m e en el Senat—-un afer d' interés
Davant d' això nostres polítics mentació que s' esmenta, ha tin- dios para acudir en alzada ante la Supe
rioridad y que respecto a la conducta de
per l'Estat espanyol en el que nos- ja han marcat 1' orientació; d' ací gut el pagament que 's mereixia,
la Alcaldía ésta tiene puesto al servicio de
tres homes deixessin d'intervenir; endavant, una política de malfian- deixant anorreats als seus autors la Municipalidad toda su buena voluntad
ajustando todos sus actos al mandato im
tothora llur veu fou la més auto- ça, de rezels. Prou de col·labora- de la manera més llastimosa.
ritzada, llur orientació salvadora, cions que infructuoses taquen i
Vegi-s, si no, el contingut de la perativo de las prescripciones vigentes
pata, dentro de ellas y conciente de los de
llur sentit polític el més seriós, el deshonren. Enganyats un cop, dos resolució recaiguda, dictada pel beres que le impone el cargo, guardar a
més honrat, réflexe i seny del sen- però, seria massa.
Sr. Ministre de la Governació i todos las consideraciones a que se hacen
tir de Catalunya.
S'imposa, doncs, tornar-nos'en q u e ' s transcriu en el document acreedores por su conducta, procurando
ante todo la buena marcha administrativa
Darrerament hó hem vist: polí- a casa, robustir nostra Nació, nos- que a seguit copiem':
y la mejora de la población de Sitges, a
tica menuda, qüestions de familia, tre poblé, prescindint, en lo possi«El Excmo. Sr. Ministro de la Gober- cuya obra coadyuva en la medida de sus
mesquineses, xerrameca buida... ble, d'un veïnatge bon xic molest, nación con fecha 15 del actual me comuni- fuerzas seguro de que cuenta con el con
curso del vecindario en general y con la
i nostres representants, o no hi deixar al Govern la,responsabilitat ca la Real orden siguiente :
Consideración de la mayoría de los Conce«Visto el recurso de alzada interpuesto
eren, 0 callaven contrets els ros- sencera de la seva política mesquijales, y por último que los cargos que haante este Ministerio por D. Buenaventura
tres pel fàstic...; anhels de rege- na, de la seva miopia, del seu Julia j» Masó y otros tres concejales del cen contra el Secretario carecen en absoneració, de cultura, problemes ad- egoisme, de la traïció al Parlament Aipuntamiento de Sitges, contra providen- luto de base y fundamento, derivados únicamente del despecho por haber desempecia de ese Gobierno referente al proceder
ministratius o econòmics — aquets i al poble.
ñado antes este cargo uno de los Concejadel Alcalde y Secretario dc la Corporación
esdevinguts de capdal importancia:
Mes Catalunya i menys Madrit, a que pertenecen, sobre varios extremos les recurrentes y que las actas si de algtín
conmoguda l'Economia Nacional car per col·laborar es precís veure relacionados con la Administración Muni- defecto adolecen es el de ser demasiado
prolijas, puesto que con frecuencia inserde Catalunya per la conflagració i sospesar la dignitat i noblesa dels cipal.
tan literalmente las discusiones de los
«Resultando que en 26 de Enero de 1914
europea i mai mancava la veu po- altres, car per pactar és precís tinConcejales, pertenecientes a mayoría o
cuatro señores Concejales del Ayuntalenta, autoritzada, esperançadora dré fè en l'honradesa d'aquell amb miento de Sitges presentan instancia an- minorías, debiendo ser más locónicas y
sobrias si han de ajustarse a las disposiqui es pacta.
d'algiin dels nostres.
te V. S. suplicando ordene a la Alcaldía
ciones de la Ley Municipal y no a los c a Robustir la Patria catalana i sal- que cumpla y haga cumplir las leyes; que prichos de los que intervienen en las dis
Recordem-ho : problema del
evite toda agresión personal entre los
cusiones y acuerdos.
Marroc... en Cambó; autonomia var-la, que no vol nostra Nació
Concejales; que guarde y haga guardar
universitaria... en Fargas; secreta- seguir els viaranys de perdició i toda clase de consideraciones a las mino«Resultando; que V. S. por providencia
riat municipal... en Bertran, nostre ruina amb que 'Is homes de Ma- rías, amp irándólas en sus iniciativas y de- de 21 de Marzo último, acordó desestimar
estimat diputat; subsistències... en drit porten als pobles d' Espanya. rechos y por tjltímo que ordene igualmente la instancia de que queda hecfio mérito,
al Secretario, D. Claudio Mas y Jornet,
Per-això adquireixen tanta im- proceda con fidelidad en la redacción de declarando no haber lugar a lo que en la
Rahola; transports, banca. Zones
misma se pide en razón a que los denunfranques, "drawbaacks", crédit, portancia les properes eleccions. las actas, apeicibiéndoJe que su cargo le ciantes no han acompañado prueba alguna
Se tracta de nomenar les perso- impide significarse en las contiendas de la que justifique los hechos en que fundan
sals potàsiques... en Cambó, Rao- |
localidad bajo apercibimiento de ser sussus quejas, y a que por la Alcaldía se han
la. Ventosa, Sedó, Garriga, Fer¬ nes que tenen de governar i admipendido de empleo y sueldo si reincidiere
presentado certificaciones y antecedentes
rer-Vidal...; projectes navals... en nistrar casa nostra, que deuen con- y de serle aplicados los demás correctivos que desvirtúan los cargos formulados por
tinuar la tasca patriòtica de la a que diere lugar su proceder.
los reclamantes.
Macià; etc....

Les

ponsabilitat dels res-

eleccions

ats provincials

Resolució important

«Resultando; que contra la preinserta
resolución, han interpuesto recurso de alzada ante este Ministerio el señor Julia y
los tres Concejales antes citados, suplicando se revoque la providencia gubernativa que impugnan y en su lugar se acceda
a lo pedido por ellos en su primitiva reclamación.
Resultando; que s e ha cumplido con lo
que dispone él artículo 25 del Reglamento
provisional para la ejecución de la ley de
19 de Octubre de 1889.
«Resultando;, que durante el período de
audiencia, l o s recurrentes y la Alcaldía
presentan nuevos escritos en los que repio
ducen las alegaciones que tienen hechas
en el curso del expediente insistiendo a la
v e z en las pretensiones que tienen formuladas.
.
,;
«Considerando; que no aparecen com
probadas las, denuncias formuladas según
expresa ese .Gobierno y siendo a éste a
quicít corresponde la inspección sobre la
Ad.iT)jnisti-acion Municipal con arreglo a la
Ley,¡VIuti,icip,^I,^ste Ministerio ha de limitarse a, desestimar, el recurso de que trata
este expediente.
,
, . o, >
»S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien desestimat; el;recurso interpuesto por
D. Buenaventura Julia y oti;ós de que se
deja el hecho mérito.
«De Real orden lo digo a V. S. para su
conocimiento y efectos.» , j .
Lo que se traslada a V. para su conocimiento y el de la Corporación Municipal y
demás efectos.
Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona, 26 Febrero 1915.
R.
Andrade
Sr. Alcalde de Sitges.«

Devant tan senyalada victoiia,
filia Ilegítima de la Justicia, rebin
nostra més entussiasta i sincera
felicitació els dignes Srs. Alcalde
i Secretari municipal, nostres particulars amics D. Pere Caiboiiell
Mestre i D. Claudi Mas Jornet,
quines respectives gestions, ademes de transparentarse documeiitalment en tots els seus actes,
mereixen r aplauso sincer .íe la
majoria consistorial, filla directe
del vot popular de la majoria dels
veins de Sitges.

Mossèn Jacinto Verdaguer
( R e e o r t s d e i s s e t a n y s darrers d e s a vlda>

Mossèn Cinto es un astre esplendorós
que ha brillat en lo cel de nostres lletres
amb tal força, que aponentada sa vida en
care llur producció es llum i gala de la
literatura catalana, i va a riscos de no
veurer's emboirada.
Com dels grans homens agrada coneixerne les més petites coses, crec del c a s
aportar a la Critica tots los elements de
judici de que disposo, coadjuvant a deixar
ben cizellada la figura del poeta, que al
igual que nosaltres, admirarán los venidòrs, i per aixó m'he deixat convence pels
amistosos requeriments dels qui venen demanantme que compti la manera com vaig
anar conceptuant a mossèn Cinto a travers
de set anys de tractarlo íntimament, dtíiant
la época més atzarosa de la seva vida.
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BALUART DE SiTGES : 2

Il-lusttaré aquest treball amb autògrafs
de Mossèn CintO; sempre que'm sia possible; no son tants com voldria, perquè no
n'he sabut negar mai cap als innombrables ^
admiradors què me n' han demanat; mes,
crec que bastarán per a palesar nostra in
limitat, i amidar per tant 1'alcanç de les
meues revelacions. Alguns n'hi han, però,
de valor inestimable que provarán complidament lo meu propòsit.
No vull irassar un pian, sino avençar
un judici. Vaig trovar a Mossèn Cinto~
sempre resignat amb la seua dissort, vam
parlar dels Senyors Marquesos de Comilles, del Bisbe Doctor Morgades, dels
P. P. Jésuites, i demés personalitats lo
nom dels quals se barrejava en la historia
de sos infortunis; mai li vaig sentir que'n
digués mal; li facilitaren armes per a feriries, com demostraré, però ell h s va
refusar gallardament en nom de la caritat
evangélica que s'esforsava en practicar;
en una paraula, 1' estela que deixà a son
pàs per la terra, segons he pogut personalment apreciar, e s tan lluminosa que
sempre ni' hà semblat que Mossèn Cinto
ordenava tots sos actes no mes que per a
gunpar lo c e l .

puny del destí, que és aqui la propia v o
luntat del qui canto, me '1 separa d' aproo
meu...!
Vos contorbeu? Amunt els cors! Qije'ns
arriba un substitut ple de joventut g e n e rosa!
Jo soc aquell qui des de l'any 1871, enlairat gloriosament, i circondat de gessamins, geranis, plàtans, palmeres i un pi
magestuós, entona cada matinada el cant
de la santa Continuïtat.
EL GALL

J^*^^

¡ MiMine; oh ffli Amado !

La he visto deslizarse hacia el templo
del Señor.y la he seguido
lentamente.
Dia festivo, la nave llena, una vaga claridad la invade.
¿Dónde se sentará la amigaf Al instan
te los ojos ávidos de contemplaciones
divinas profanas la admiran arrodillada delante del Redentor
de la
humanidad,
humedecidas las amorosas pupilas y tinti-'
neando el rosario en las delicddas
manos
Tocaré els punts que directament puga
que florecen come azucenas de cinco pé :
tractar, que serán sobre fets que vaig pre,;, .
senciar i aciuar, singularment los que fan talos.
La
boca
fragante
balbucea
una oración.
referencia a la época en que vàrem publi
Pedirá
gracia"^
Ella
está
llena.
Implorará
car La Creu del Montseny, setmanari s u perdón?
¡Tiene
el
alma
inmaculadat
fragat per una empresa sacerdotal afina a
Derritiéronse
los cirios, secó.se la lámM ürMón i llur director don Segimón
para
votiva
que
proyectaba
un rayo fulPey-Ordeix amb el qualconvivirem, en
gente
sobre
el
Crucifijo,
y
su
incansable
cert modo, memre va sortir la esmentada
rodilla
permanecía
postrada.
No muy
revista literaria catalana.
tarde oró asi, tenuamente :
Si Mossénjoàn Güell, autor de una Vida
— ¡Miradme, oh mi
Amado...!,—
intima de Mossèn Jacinto Verd"guer, tro. HE RODI A S
va nous datos p e r a afegir a la historia de
son ilustre cosi, com algún t e trovará
quan conti els darrers moments en els
quals vaig interVindre. prengui nota de sa
absoluta veracitat, No'm proposo pro noure polèmiques, ni refutar escrits d' altres,
ni de cap manera molestar a ningú, encara
que citaré noms i fets; ja he dit que no
més vull aportar lo meu tribtlt, per humil
que sia, al eselariment d'rquèix temps de
vida del fill de Catalunya, que tanta gloria
li ha donada, per a ajudar en lo possible a
fermés coneguda i més venerada sa m e moria.
VALERI SERRA I

M Pla

BOLod

d'Urgell.

\- C A N T
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Jo soc aquell qui des de l'any 1871, e n lairat gloriosament, i circondat de g e s s a mins, geranis, plàtans, palmeres i un pi
magestuós, entona cada matinada el cant
de la santa Continuïtat.
Cal que la meva veu fendeixi avui T espai i arrivi amb tot el vigor d'una afirma
ció en els llocs més recòndits de la vila
blanca.
Quan brunyit i calent llueix el sol, una
major vitalitat m'inonda; ni vents ni tempestes poden res contra mi- Tinc la cresta vermella i sanguina, el plomall ric i
abundós, el&asperons agullencs, els galla
rets d'or i el pit enfora.
El meu ull incansable domina el pla i la.
montanya. Veusaquí perquè sé d' amors i
abnegacions i de vides disciplinades i correctes dedicades al meu servei.
/Soc inmortal, peró enutjosa em seria la
inmortalitat si no pogués compartiria amb
el puntals de la meva casa pairal; i ara é s
hora de compartiria especialment amb qui
junt amb mi ha saludat l'auba cada dia, fill
del meteix clos, criat en el meteix ambient
i que ha respirat com jo els meteixos aires
— del qui he rebut, en fi, grans alegries
recreantme amb miísiques i festivals i fent
atraure vers la meva estada lo més preciós
d'aquests tresors hermosíssims que'n diuen
dones. I mireu si n'és de meu que fins ens
denominem igualment!
No somrigueu, sitgetans, per la meva
ingenuïtat, doncs «ón paraules que'm surten del cor. Tant-de bo que cadascú de
vosaltres capis aquella filosofia que ell ne
és senyor : la filosofia de I' home qui treballa i juga incessantment. Ara el veieíi
regint la seva empresa, ara dirigint els
acords de les trompes i els clarins, ara
canviant afectuositats amb els amics, i
sempre a l'ampár d'una dolça i entesa a u toritat, antorxa del món.
«Hi há un moment a la vida — molt
semblant a tants d'altres — l'aire é s pur,
el cel blau — res sospita de res — mes dé
sobte el desti — deixa caure d' enlaire —
el seu puny eternament sospés.—» I aquest

bes

Cuba

En anteriors correspondències ja deia
als llegidors de BALUART DE SITQES que
corrien remors de que anava a organitzarse una Associació de fills de Sitges; avui
puc dir que això és ja una realitat.
Una comissió d' entusiastres sitgetans,
integrada pels senyors Lluis Soler, Salvador Carbonell, Agustí Ferrer i Josep R u birosa, posaren una crida en els diaris de
mès circulació d'aquesta ciutat, convidant
a tots els sitgetans a reunirse als .salons
del Grop Catalunya per a fer un canvi de
impresions. En aquesta primera reunió
molts foren els que hi acudiren, acordantse tirar endavant el projecte de la Comissió, i nomenar als joves Francesc Bartés
i Josep Masip per a ajudar a les tasques de
organització i estudi del Reglament.

Victoria de las Tunas, San Liiis, Puerto
Padre, Nuevitas, Palmarito de Cauto, Palma Soriano, Esperanza i altres llocs aon
resideixen fills de Sitges, i nomenar als
senyors Domènec Balaguer i Joan Llopis
Selva delegats viatgers de l'«Acoblament
Silgêà..
L'idea ha tingut una franca acollida e n tre els sitgetans, essent moUs els que se
han inscrit en les llistes de la nova entitat.
El senyor Josep Vidal i Vidal, gsdantment. ha fet el sagell de I' «Acoblament»,
en el que.q.ue, com ja pot suposarse s'hi
destaca 1 escut de la vila blanca.
De la marxa d'aqiTesta Associació tindré
al conent als nostres llegidors.
PIMSÁ

nya, i que calia qne a la Diputació da
Barcelona hi <*nessiii homes prou capaços i prou abnegats per a laborar per sa
riquesa i dig-nitat. (Xardorosos aplaudiments coronaren el bell parlament del
nostre Diputat.)

Santiago de Cuba, 5_de Febrer 1915

Ai meteix temps s* acordà que per a ,
cojnpl 'tar la candliatur», els conservadors de Vilanova nomenessin un Candidat, arnb el ben entés que aquest té de
comprometre's a atendre primer que als
interessos di- p·irtit als de Catalunya.

,»^

*^

' ^ ^ ^

La filla de l' flmor
En la deserta cantonada
tremolejíint de fam i fret,
la veureu sola abandonada
bot recolzada a la paret
Per més que'ls ulls obre amb desfici
no ha vist encar del Cel la llum;
cega i eiïsernps al mig del vici
guarda en el cor verge perfum.
Deu ho ha volgut per a guardarla
en ignoscencia i castedat
i dels perills poguer salvaria,
de la perfidia i la maldat!
Dú una guitarra esgavellada
amb que acompanya lo seu cant;
té una veu dolça, ben timbrada
ont bat quelcom de pur i sant.
Aixís amb l'ànima sospesa
sos cants s'aixequen per 1' espai,
cantant el plany d e i a tristesa,
glosant la llum que no ha vist mai!
Apar en dolça melangia
un sér angèlic dels dolors :
Mai son accent és d'alegria
car no coneix més que tristors.
En la dissort i desventura
l'honor que guarda no ha perdut :
Conserva i'ànima tan pu'-a
com aquell sOl inconegut.

Rell·lcion^it ¡imb els dos candidats que
b'hiivíen lie proposar, parlaren els seNVORS Tl·LXONEIA, de Viladecans; Rodón,
de IMu in>< (le Rey; Badosa, de Gavà, i
C.IRBNIIEIL (l'aquesta vila, quedant unàNIM l'.\s.-i:imblea en proclamar a

D. Antón Jansana Llopart
y

D.Josep M. Basols Iglesias

Per les noticies qne després s'han tin
g a t , eis conservadors de la veina població han nomenat a

D. Pau Alegre i Batet
com a candidat sen.
Una Comissió de I'Assamblea anà a
buscar als candidats Srs. Jansana i Bacsols, als quals, per representació, els hi
comunicà l'acort el Sr. Taxonera.
Dits senyors a requeriment del senyor
Rodóu exposaren llur manera da pensar.
El senyor Jansana esplicà la seva actuació a la Diputació Provincial, fent
esment de la col·laboració profitosa del
senyor Sostres^ de qni, digué, si bé en
la seva vida política havien estat disconformes, en els úítims temps de la metei
xa treballà amb fè per Catalunya i,com
sempre en profit dels interessos del Dis
tricte.
Estudiant 1' actuació del seu anterior
company de candidatura, nostre amic
D, Josep Font i G u m à , esmenta que
si bé en algunes cuestiona de detall o
procediment s' havien distanciat; s e m pre en ell hi havía trobat al carinyós
amic, amb el qual han compartit els treballs en pro del Districte, trobantlo
sempre dispost quan la mutua col·laboració ho ha precisat.

Així com se diu : «De nit tots els gats[
són pardos», es pot dir «Davant de una'
dona tots els homes són lo meteix».
La bellesa de la nit consisteix amb el
vel queia cubreix; lo més admirable de la
dona és la castedad.
Encara té la dona una semblansa més
bella com ia nit. La nit espargeix damunt
nostre lo bàlsam que reanima les forces i
alenta lo sentiment que vivifica nostre cor,
La una ens diu : viu; 1' altre ens diu : ES'
tima.
La nit empeny a 1' home cap a la seva°
estada; la dona l'atrau cap al si de la fami
lil.
La nit e s veu a totes parts, lo meteix que
la dona a qui s'estima.
Es veritat que la meitat de les nits teneti
lluna; pró mes de la meitat de les dones
tenen llunars.
Ens fá seus la nit poc a poc, carn itiii
dona.
La nit és la sombra de la nostra ànima.
¿Voleu un retrato fidel de la nit? Donci
tanqueu els balcons i lès finestres i la nit
se us presentara en vostre aposento. ¿Vo
leu un retrato de la dona que estimeu!
Tanqueu els uíls i la veurèti dibuixarsi
perfectament al fons de vostre cor.
La nit ens rodeja de sombres per a qui
sols poguem veure a ella. La dóna e»
volta de ilusions per a que no poguei
veure a altre.
Els ulls ceguen en les tenebres de la nil
com el cor en els carinyós amorosos à
una dona.
La nit cubreix de rosada la terra per m
passa. La dona omplena dé llàgrimest
camí de la vida.
La nit ès la meitat del dia, com la don
la meitat de l'home.
Les nits es divideixen en clares i obscí
res, lo meteix que les dones en blanques
morenes.
Per a conèixer la meitat del genre bi
mà, no hi ha més que fer un viatge al en
torn de una dóna.
Si no hi hagués nits, 1 home viuria sens
estrelles; i si no hi hagués dones ¿quiít
sería 1' estrella de t' home?

Feu un elogi complert també de don
Eduard Micó i Busquets, trobant en ell
un bon company quan de treballar en
profit de Catalunya i del Distrecte s' ha
tractat.
I alçant el cap amb la put^esa
El senyor Bassols, amb paraula el' del lliri blanc fot just en flor,
gant i sobria pronuncià una bella oracanta l'anhel de la tristesa
ció d'amor a la Catalunna j o v e i forta,
ella que és filla de 1'Amor!
Després de quiscunes reunions cn el
prometedora d'un avens i cultura supeEMILI
meteix local del Grop, i quelcun canvi de
riors q u e ' n s farán dignes parions arab
impresions entre nosaltres sitgetans, se
els pobles més eivilitzats d'Europa, e m acordà la constitució definitiva de la nova
penyent la nostra terra cap a una força
• S ^ ^ ^ ^ ^
'Jl^
entitat en mitj del mès gran entusiasme,
económica qne indubtablement es traposàntseli per nom el de «Acoblament Sit
duirà en nn millorament general.
getà» a Cuba.
Tots els oradors foren coralment feliAquesta entitat s'ha constituit per a aju
citats per I' Assamblea, vist el resultat
dar a Siíges, cooperant a l'establiment de
de la qual, tots ens prometérem una esCou ja diguérem en nostra anterior
cases per a escoles i per .I biblioteques
c a t a n t victoria, afirmativa de l'estat de
cases barates per a obréis, protegir a la edició, el dissapte passat a la tarda a la opinió regnant en el Districte Electoral
LLIGH Rogionalistrt de Barcelona es pro- de Vilanova • Sant Feliu.
gent de mar i contribuir a tot lo .que re
clamai'fm elis candidats regionalistes pel
dundi a favor delinillorament de la vila,
Districte Electoral de Vilanova - Sant
i ajudar als sitgetans que per manca de
Feliu.
salut i de recursos es vegin impossibilitats
Els elements Antonomistes dels d i f e de trasUadarse a la vila nadiua etc., no
rents pobles del Districte electoral estaintervenint per a res en cap política local
ven representats a l'A.'ssanibíea per més
ni nacional
DE setanta «ielegats, la qiiàl convocà i
El primer acort prés pel «Acoblament»
presi lí eldig-ne diputat per HQIIEST disfou nprnenar socis de honor a 1' insigne
Les dones i les nits s'afavoreixen les
tricte, D. Josep Brtitràn i Mn.sitii.
escriptor i pintor En Santiago Rusiñol, al
unes
a les altres, com si haguessin fet un
Aquè-I', dpsprés d' e'.^NIETITAR brillantmestre compositor Enric Morera i Viura i
conveni
niútuu.
Mr. Caries Deering, en atenció al bé que ment els motius que'l decidiren a fer la
De
nit
totes les dones són agraciades.
convoííatoria
passà
a
estudiar
profond»han fet a la vüa.
Entre
les
dones totes les nits són herüient
l'importància
Qae
tenien
les
proTambe es procedí a la elecció del Conm
i
s
í
s
.
peres
Eleccions
Provincials.
Entrada
jn
cell Directiu, per a l'any 1915.
La nit li diu a 1' home : dorm; la dona :
Catalunya en LA capacitació del seu GoEn el domicili del Vispresident primer,
vern,
entenia
qne
les
eleccions
properes
somnia.
En Joan Catasúi, prengueren possessió
tenien que ser d'«mor, qne en EL seu
La nit està plena de misteris i la dona
dels seus respectius cárregs els individuus
Govern hi havien de col·laborar homes de secrets.
que formen la Directiva. En dita reunió se
de totes les tendències, per In qual, enLa nit desapareix entre la llum dei sol;
acordà nomenar el Concell que i'«Acobla
ment» tindrà a la vila pera que l'assessori, c i r qne podríem treure triomfants tres la dona davant la realitat. Les unes afalacandidats, entenia que, seguint prece
guen nostra fantasia, ITS altres adulen nosacordantse pèr unanimitat formarlo de la
dents anteriors, eslía oferir un puesto
tres sentits.
següent manera :
als conservadors de Vilanova, esmenA travers d' aquest vidre màgic que la
Delegats especials, Artur Misas Rosés
tant de passada que '1 catididat republi¬
nit posa damunt de nostres ulls, tot ho
i Rafel Llopart; un representant del «Pracà D. Eduard Micó Busquets, qu' EN tots
veiem distint de com és. A qui mira els
do Suburense», altre de «El Retiro», altre
moments ha POSHT IH seva represeutacicí ulls d' una dona li succeirà lo meteix.
del «Foment Sitgetà», altre de les Socie
al servei de Catalunya i del Districte,
Les nits ens treuen ia llum i les dones
tats Obreres i un altre per a cad t un dels
convindria sortís triomfant en la reelec- ens ceguen.
periòdics que a Sitges es publiquin. Adeció a que's presenta, doncs el sen talent
Res més terrible que una nit de desvetmes s'acordà també nomenar President de
ijels seus presti is el fan mereixedora
llament. Res més crudel que una dona que
honor al senyor Alcalde constitucioítal de
QUE torni a la Diputnció representant
la vila.
no ens deixi ïomniar.
aquest districte.
Les estrelles resplandeixen en el firmaEn dita reuiiió s' acordà posar delegaPer últim digné que 'Is moments acment, com les mirades dels ulls de una
cions als poblés següents : Havana, Guantuals eren de grart interès per a Caîalu- dona hermosament simpática.
tànamo, Manzanillo, Mayarí, La Maya,
La gent la guaita. . de passada;
boi que ningú li ofrena res...
sent com mormolen : «desgraciada!»,
tot apartantse'n més i més...

Proclamació de candidats

Les dones i les nits

RAMÓN DE P E N Y A F O K

«S^^

*i¡^Í^^^^t¡^*3^Í^^

Sessions de rAjuntameí
ORDINARIA DEL

De segona convocatoria, fou presidii
pel Sr. Alcalde, D . Pere Carbonell Meî
tre,concorrenthi els regidors Srs. Paren
Soler, Carbonell Soler, SelVa, Julià
JVIiyans, l actuant de Secretari, per mi
laltía del Sr. Mas Jornet, 1'Oficial í
Secretaría Sr. Torres.
Llegida i aprovada l'acta de la ses
anterior, el Consistori "va enterarse í
que en el repartiment provincial de
Diputació e n g u a n y havía sigut aumei
tat altra vegada el contingent relatiu
la nostra vila; acordantse amb tal moli
fer les gestions necessàries per a eviti
que vaigiu continuant aquets succí
sins auments que des de uns quan
anys ençà la Diputació imposa, eocii
q u e j a la Presidencia exposà les caus
més 0 menos raonables a que dessegi
obeeixen els auments de referencia.
Acte seguit va donarse lectura a i
comunicació—que en altre lloc d'aquí
número publiquem—dei Governadorí
la Provincia trasladan! una R. 0. J
Ministeri de Governació per la que
desestima el recurs interposat per
minoría julianera-socialista contre
providencia dictada pel Sr. Governaí
desestimant el recurs de queixaji
temps enrera la propia xurrigueres:
minoria formulà devant de aquella 11
toritat contra el procedir de l' Alcaldí
el Secretari del nostre Ajuntament.
Acabada la lectura de tal docuij^íi
quee pels Srs.Julià
'
i Mitjans .fou escó^
amb
ib la meteixa «satisfacció» qne-^|
ellss es tractés d' una sentencia de^K
el Sr. Carbonell" Soler
i eproposà
< ^ que<^!
!
constar en acta el g o i g i 1' agradq^i
que '1 Consistori acabava d'entera^
tal resolució, altament satisfactoríí^p
irîî^p
als dignes Srs. Alcalde i Secreta)^,
'ta(^,
conducta dels quals, en extrem a
tj
at_^li
correcta a tot'hora, la minoria s'
s'^I
atrevit a posar en interdicte devaá
'a^i
Governador i del Hiaistre —no arii^i
irt^i
a feiho devant del Pare Sant perjj^K
derarhho tal vegada massa cleric^^l
dels flr
Armants de la queixa quelwí
sempre
re contra tot lo q u e ' s relj^i:
anih 1» Iglesia Catòlica,
í

B A L U A R T D E SITQES : 3
Cultes relligiosos pera aquesta
setmana,
veres anhelem el prompte i complert preciares virtuts, gosa ja de la gloria
Fora una tontería manifestar—perqué d», i és d'esperar que tothom s' ho miri
—Dijous comensen les Quaranta Hores,
eterna,
la
recomana
a
les
aracions
dels
com a cosa seva procurant que no se ' n restabliment de la seva salut.
sobradíssimaméut ja pot suposarse —
descobrintse tots els dies a ¡es nou del
lectors.
malmeti cap.
que ' l j senyors Julià i Mitjans es declamati i reservantse a les set del vespre.
DIJOUS
Tots els dies a les dèu Ofici solemne de
raren acèrrims contraris de la opinió del
En la sessió celebrada avui, han briQuaranta Hores i a tres quarts d e s i s de
Sr. Carbinell Soler, com avans s'havíen
•}• R.'b cristiana sepultura 1'apreoiallat, per la seva ausencia del Consistori,
la
tarda Rosari, Trisagi cantat a veus i
declarat contraris de la dnl Si^cretari. de
b e co •ipalrici Kn Josep Mareé i Mareé,
els socialistes Duran i Bosch.
orga, sermó pel Rvnt. D. Lluís Munné,
la de 1' Alcalde, de la de Govertiailor,
qne morí air di'spiés de. Hurga i penosa
Maliciem q u e ' l fnllo del recurs de la
P v r e . , Vicari de aquesta Parroquia, i
de la del Ministre, de la del Rey... i si no
malaltia, als 37 anys d' edat.
minoria julianera els ha espaventaf i
reserva.
fins també de la del Pare, Sant, ès pels
Elis associeiri al d o l de sa atribulada
han considerat que io m é s cómodo era
Al mitjdía de demà, diumenge, vindran
motius ja exposats.
Dilluns a les dèu Missa al Vinyet.
viuda, ü.° Josefa Ca'-boneil Mir»! (UIT, i
quedarse a casn,.. sense perjudici de
a Sitges els candidats regionalistes s e Aprovada la proposició del Sr. G'irboDimars a les nou Missa a S. Sebastià.
demés fainiliíi.
dissimularho convenieniment en la sesnyors Jansana i Bassols.
nell tíoler, i després de que 'Is Srs. Julià
1 dimecres, de dos quarts de set a les
x,*^ Per ser avui úitim dia de Ft-brer sió Vinenta.
i Mitjans s' havien desfog-at al seu gu.st,
nou, misses per a 1' ánima de D. Aleix
f
ha Unit un sol esplèadit precursor d'iina
aprofitantse p e r a exercit»r amb escreix
Per haver rescindit el contracte
Vidal Quadras i Ramon.
***
Soptadament, dilluns morí a Sant Cugat
Primavera deliciosa. Amb tot, seniim In
aquell dret que s e 'u diu del «patalí'o»;
com arrendatari del Café i Diversions
liecessitat de la plnj*»; veurem si el Març del «Casino Prado Suburense» nostre del Vallés la respectable senyora D.^ J o se aprova un compte del Regidor diposi
sefa Pujol, viuda de Xercavins, mare del
n'ès més pròdig.
tari dels fondos comunals, per premis a
estimat amic D. Josep Carbonell Rigual,
zelós Sr. Regent de nostra Parroquia, a
matadors de animals danyíiis.
s' lia fet càrrec de tal empresa D. Antón
qui acompanyem en la justa pena que amb
A continuació el Sr. Pi'-rera exposa aí
Torrens Mirhbent.
Tot prenent cafè al Casino del Prado
tal motiu 1' aclapara.
Consistori els datos a 1' efeci;e recullits
havem
estret
la
mà
del
rodamón
català
de part del corresponent operari de toru
En Joan Domingo Llavería, natural de
amb referencia a lo que costaria la repaEmbarquen a Barcelona en el vapor
De l'Estació Enològica de Vilafranca del
Reus, que des de 1' any 1900 volta a
ració dels desperfectes ocasionats en el
*Conde
Vifredo»,
cap
a
la
illa
de
Cuba:
Penades,
tan encertadament dirigida per
Matadero pel bofarut de la setmana pas- peu per les quatre psrts del globo a fi lie
la
simpàtica
i
agraciada
compatricia
nostre
amic
el distingit enginyer D. Cris> a ü-a.s
SHd» ...i ppr les desastroses condicions optar al premi Rastchihi de 150.000 frs,;
D.'
Glotilile
0
ivella
Seler,
q
u
e
ha
c
o
n
tòfol
iWestre
Artigas, hem rebut un inte!
" ..j ca-Œ
de eonstriiceió de que, com altres de la es dirigeix a Madrid, terme del sen viat
* S 3 a o «-1.2
tret
matrimoni
en
procura
amb
el
jove
ressant
follet
ilustrat
que
conté
la
ressenya
«eva època, adolfix aquell edifici piibüc; ge. Ha sigut atès per }' arcalde D. Pere,^^
D, Ricard Niirià;. D.* Assutnpció José
dels serveis realitzats per aquell Establí• g o » a » «-«.g
acordantse buscar els medis per a que Carbonell i pel president de la referida
de Cusiné i les seves filles Maria i GUÍT
meiit durant el passat any de 1914, i que
societat
D,
Artur
MÍSBP,
les reparaciotie m é s precises puguin
i'ermina, i la senyoreta D.^ Margarida han consistit en treballs químics; contestaA l'empendre la tal epopeia I' ncora
efectuarse sense demora, a 1* objecte de
Bertrán i Sala.
ció de preguntes; assaigs, lacrat i precinpanyaven un francés i un a n g i è s els
evitar desgracies.
tat de envasos de vi; experiències de la
La
enhorabona,
a
la
primera;
i
felís
Bn Mitjans deniana l'arreglo d" una quals hi han perdut la vida.
Vinya i vinificació en els cellers de que 's
viatge i a reveure, a totes!
acera; se l'entera de que )a está pròxima
,1,*^ Couiensen en nostra Parroquia
disposa a l'efecte; missions especials; en•j- Vivament emocionats ens enterem
a ésser arreglada més i millor encara de els cultes dedicats a Sant Josep, concorsenyança ambulant; publicacions repartide qu.í acaba de morir a Vilanova a les des; registres d'entrada i sortida efectuats,
io que ell proposa.
renthi molts fidels.
¿ • g a s a «,«3 as
i
quatre de la tarda i després de deslliurar
Eu Julià prega que 's faci constar la
etzétera, etz
n
DICDHRS
uu preciós nen, la distingida senyora
seva disconformitat afnb el modo com—
Conté ademes, apart d'un bon nombre
o
No hi hà vianant que no deturi ei seu donya Gertrudis Güell Soler, esposa del
atenent concells dfds tècnics—han sigut
de gravats relatius al propi establiment,
nostre
amic
caríssim
i
excompany
de
pàs
al
creuar
el
Cap
de
la
Vila,
peia
podats els arbres dels passeijo.'; son cosí
datos i detalls que fan referencia al Cursos
Redacció En Frederic Font Torralbas.
Mi'jans se adhereix a lo e x p o s . t per ell, contemplar la façada de la casa de n o s de Viticultura i Enologia per a aparcers i
tre'amic Carbonell, quines primícies de
Com si la rescent mort de la mare
com sempre té per costum; i, llestos j a
petits propietaris, que s'hi han donat; com
amantíssima del benvolgut Frederic no
els aí-sumptos per a tractarse, s' aixeca estuc donen viva idea del bou gust qne
també altres respecte a les pràctiques mefos prou pena, vetaqní un altre dolorós
IH sessió al cap de tres quarts d' haverse
dominarà a l'exterior.
tòdiques de degustació i reconeixement de
començat.
EQ la nostra freqüent visita a les esdeveniment que ha de amargarlo de
vins, i al Curs breu intensiu d' Enologia^
manera considerable.
obres de la sumptuosi capella de PHosque van tenirhi efecte.
Nosaltres, que havem viscut amb ell
pital, havem vist com els empleats mn
Completa l'esmentat follet da llista del
nicipals embellien els encontorus de la TINTES hores de trevall i de llnyta, ès
personal tècnic a qui està confiat el funplaceta aon hi està enclavada la caseta-, b'UIJUST que 1'acompanyem amb tota cionament d'aquella Estació, l'importància }
l'ànima en el trastorn que l'aclapMra.
dipòsit d'aigua potable, plautanihi balade la qual queda sobradament demostrada
Era, la dif'inta, una doma virtuosa,
dres, ebónimus, mimoses i altres arbres
per tot lo exposat; calguent dir, per si
senzilla, de tracte agradabilíssim, i do
" » o
de ombra.
això encare no fos prou, que compta amb
dots exemplars, tot lo qual la feya més
Molt
bé,
senyor
Parera.
una biblioteca, oberta al públic tots els
OISSfllPTB
agradable a quants tingueren ocasió de
dies, en que hi hà més de mil diferents voPels peons miinicipals iia donat c o coneixeria.
lums escrits en diversos idiomes, que
mens la plantació de pins novells en el
BALUAHT BEI SITGES envia la expressió
tracten
de Vití-vínicultura, ademes de les
Des de air s' allila nostre entranyable
pinar de la Ribera, hav.eníse'n colgat
del setï co'ndol a l s s e u s desconsolats: e s principals
revistes nacionals extrangeres
i distingit amic el digníssim Secretari
mès de cinquanta i obert clots per a al
pòs, mare, germana,, pare polític — el què's publiquen dedicades a aquella ma
de aquest Ajuníam.ent, D. Claudi Mas i
trustants.
venerable eompatrici Don Felip Font
œi a a
teria.
a s S-o 5 2 «
Jornet, a causa de patir uu atac grippal,
33Vagi nostra felicitació al digne presiFalp—i demés familia; i encar que creu
propens
a
esdevenir
pulmonia.
dent de la Comissió d' 0 . i 0 . , nostre
fundadameut que la seva ànima, per ses j
Inútil creyera consignar quant de
particular amic En Josep Parera I n g l a - 1
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D e m a n i s a totarreu del m ó n

, Representant

L

a Sitges:

" Joan M i r a b e n t 1
LECHE CONDENSADA
— marca EL LEON —

model n.° 1
n.° 2
3

6 mesos,
6
6

ptes. 2 0 ; u n a n y .
p t e s . so
30
30;
80
eO;

L'arrendatari podrà practicar-hi les operacions que i convmguen
duíant totes les hores de despaig : En les o temes del Banc en era= ràn de les demés condicions que regularitzen aquest servei. =

Sant Bonaventura, 19 ; Sitges

© U s p u r s d« © H v a

LH OLIYBRH: Major, 21s S i í g e s

de Siíges

m a l D a s í a

de 1' acreditada casa

S'oferéix al piiblic per a servir
ràpidament tota classe d'encarrecs
entre les dugues poblacions .

Joaquim

íDipó Hpgtntef

Parelladas,18

PLATA DEL RHIN
QRFEBREmA D' ART

L' H O T E L ^ I L A ^ E S A , d e
Liuis C a r b o n a i i y Sole?- ,
ha quedat ja definitivament i-staiat en rl

(fundada en 1547)

SITJES: carrende Jesús, núm. 16.

CAMBRA DE SEGURETAT

L·LOPIS

Se'n ven a IQ r a l s litro
y també embotellada s

Sitges : Major, 4 2

a eáfpec de tJaume R a v e n t ó s P a g è s

^anc de Vilanova

Malvasia de Can

— L'ESPARDENYER DE VILANOVA —

a Vilanova i viceversa

Calle Mayor, 21; tienda LA OLIVlîRA

Ja instalada la primera secció de compartiments de Caixes delloguer
en la Cambra de Seguretat construïda de poc, queden a disposició
del públic per a guardar títuls, documents, joies i demés objectes de
valor, amb arreglo a la següent tarifa:

Josep Rull Calvet

Rçcader de Sitjes

^

Carrers de Jestís, 1, i S. Bartomeu ^

E n c à r r e c s rápits a p r e u s b a r a í í s i m s
RECADER d e S i t g e s
a Vilanova i Geltrú

SITGES

Carrer dç Jeiús, 4 2 : S I T G E S

^oiel Subur
Telefono

San Gaudencio, 5

rebuda directament de Nuremberg (Alemanya)

370

Especialidad en gelatinas alimenticias
;: p a r a e n f e r m o s y c o n v a l e s c i e n t e s ::

Representació exclusiva per a tot Catalunya:

• • •
]oie5 i rellotges de totes classes i preus

V9a.íSllls Oe francisco Torí : Sííges Walesljiy

ealle L a u r i a / 7 4
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elíxir - inyectable

RECONSTITUYENTE g r a n u l a d o
O

g

ROBERT

PHOSPHORRENAL
Fl A

J : 3 1 s c u i t
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-A. C
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B A R C E L O N A WEÍ

B A L U A R T D E SITGES : 4

' Máquinas SINGER
para coser y bordar

y parà toda

clase de Industria en que se emplea la costura.

ñ CEDEN TODAS LOS MODEl.OS A
2 ' 5 0 pesetas semanales
P Í D A N S E C A T Á L O G O S ILUSTRADOS
Las hay Indutriales, Domésticas
Rotativas, Oscilantes,
Vibrantes y Pamiliar reciproca.
Représentante e n Silge» :

J O S E S E L V A : Calle Augua, 4
en donde encontrarán, como siempre, toda; clase de
piezas, agujas y demás accesorios exclusivameen
para las acreditadas máquina s de la CASA-SINGER

asno
1

3

:

Durante la guerra europea la CASA BASTIDA establece unas grandes rebajas de'
RTEFHNHL.°?i„'"f'/'n'"'",''-''-?,'' ™
Sastreril Norteamericana!
con el doble fin de facilitar al publico grandes y oportunas ventajas y a la par aue
• ——
poder dar trabajo a nuestros obreros,
, —
TRAGES y ABRIGOS hechos con una perfección compatible con la mejor de
—
medida y con tela de GRAN CHIC estilo inglés.
P R E C I O S i l o s d e 3 0 , a 15; l o s d e 4 0 , a 2 0 ; y l o s d e 5 0 , a 2 5 p t a s .

Impermeables Ingleses aes9e 25^ peseías.
Sorras inglesas 8es8e 1'45 pías.
Sombreros ingleses flesfle 2'95 peseías.
Camisas clase fluena 3 por 5 pías.
Una flocena fle cuellos y puños por cinco peseías.
Oapaíos forma americana a 12'95 pías.
euaníes ingleses a 0*95 pías.
Trajes iníeriores flesfle 2*95 peseías.
Calceíines mefliaflocena1'95.
6emeIos, alfileres g corbaías al precio que quieran.
Chanclos fle goma a 3*95 peseías.
HOI{AS DB VENTA
de g a 7 y rnedicb déla tarde.
j
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Variados regalas al com-prador
se
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Boôe|as 15 SiÍGETílNS ôe 3uan Ma|rans
iDB©i^.A:aia:o r

Cali® d e

ñr&uan,

3 3 9 , üliafián a B a ü é n i B A R C E L O Ü A

Moscaíel dulce y seco • MJlüasía de Siíges superioF
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E

CSTEBflNELL

H A R C E T

- - - E L E C T R I C I T A T
C o m p l e t e s instalaeions d e llum eléctricaí t e l è f o n s ,
iimbr-es, p a r a - S l a m p s , e t c . • V a r i a t a s s o r t i t
eiectriisitat i b o m b e t e s

mstvca

Sfiaterials d e t o t a e l a s s e

ventiladors,

de aparells per

ÜARCET (fabricació

concernents

al r a m

de

a

especial)w

Lampistería.

Rosado • Vinagre

Carrer de Sanf Pere. nunr\. 11 : S I T Q E S

(Catalunya)
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