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Carme, 1, y Rambla de las Flors, 37.-BARCEL0NA
C I N I S M E
Lo debat que ab motiu dels últims s u c cessos de Barcelona s' ha plantejat á las
Corts, donà la mesura exacta de lo que pot
esperarsen dels politichs. Semblava que devant de l'inminent perill que á la societat
amenassa, davant d' aquest problema social
quina solució buscant ab delit tots los homes
pensadors, la realitat s' hauria imposat, fent
compendrer als qui s' anomenan r e p r e s e n tants del poble, que la serietat és la primera
condició pera que de la discussió rabonada
de un conflicte 'n surti la llum que ha de guiar en lo pervindre 'Is passos dels gobernants.
La desilusió ha sigut complerta: lo Congrés
espanyol ha demostrat als d' aqui y als de
fóra, qu' és un organisme inútil, una proba
mes del desballestament que regna en aquest
Estat empobrit, malalt y decrèpit.
P e r a ningú és un secret que si de alguna
manera s' ha de resoldre la lluyta avuy encesa entre '1 capital y '1 treball, ha de ser
cercant la germanor y la concordia y fugint
dels odis y dsls apassionaments. Donchs, los
politichs espanyols no ho ertenen aixis, y ab
1 excusa del problema obrer se combatent
los uns als altres, posant de m mifest que no
Is anima ni 'Is fa moure cap més preocupació
que '1 afany de gobernar, 1' afany de seguir
explotant hipòcritament al poble, fentlo víc
tima dels seus desacerts y disbauxas.
Si per damunt de las nostras conviccions
y dels nostres desi'josde reivindictció pàtria, no hi surés un sentiment de Uástim',
sería aquesta la mellor ocasió pera alegrarsen de lo qu' está succehint, perqué no hi ha
dup'e que á cada nova desilusió de la gent
honrada y sensata, los idcinls autonomistas
van afondint las sevas arrels á 1' enseiiips
que 's corseca més depressa 1' arbre nefast
del centralisme burocrátich que patim Mes,
ay! que no és tan sols lo règim lo que perilla,
ni las institucions que '1 gobernan ó semblan
gobernarlo; és la mateixa vida de 1' Estat,
la mateixa existencia d- Espanya la que reb
fortas trantoUadas molt difícils de resistir
en aquest período d' anemia aclaparadora,
cada dia més y més accencuada, qu' a t r a vessa desde fá tant temps
Per aixó 'ns causà fonda impresió de llàstima y de tristesa á 1* hora, la lectura del
desgraciat discurs de 'n Dato, 1' ex ministre
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conservador, 1' home funest, que procurà
enverinar 1' odi de classes entre 'Is fills d'
aquesta t e r r a , pera deturar la creixensa dels
ideals catalanistas, que portem tots i m p r e sos en lo cor y que comensan á brollar dels
nostres llabis, com aspiració d' un poble que
vol gaudir la plenitut de sa vida nacional
pera ocupar lo lloch que de dret li pertocaSi, ha sigut en Dato '1 qui en plé Congres
y ab tot lo cinisme propi del polítich m e r c e nari, ha dit que '1 p r o g r a m a de Manresa és
tan utópich com lo socialista y més perillós
que 1' anarquista; y encara que suçosém que
aquestas paraulas sian inspiradas'en 1' i n s tint de conservació, molt arrelat en los ho.
mes que 's reparteixen bonament la gobernació de 1'Estat espanyol com s i ' s t r a c t é s
de propis y privatius interessos, may po
drém perdonarli al Sr. Dato que d' uaa doc
trina com la regionalista, respectuosa ab tot
lo que significa tradició y ha encarnat en la
vida del podle, d' una doctrina que respecta
y garanteix la propietat y totas las institucions fonamentals de la societat, n' hagi volgut fer tan insustancial befa, comparantla
ab altras que 's basan en 1' odi de classe y
pretenen destruhir lo més sant y lo més sa
grat, lo qu' és, per dirho aixís, com la pedra
angular de r edifici social.
Ben mirat, no li fa tava rahó á n' en Dato
pera expresarse de la manera que ho feu,
puig que al cap y á la fí, com á polítich vividor, defensaba 'Is seus interessos y i s de la
seva colla, que no podrán surar com avuy,
lo dia que s' organisi 1 Estat d' acort ab los
principis adoptats pel catalanisme. Aquesta
és sa constant preocupació, 1' únich ressort
que is fa moure, la sola rahó d ' a q u e s t cinisme que desvergonyidament passejan amunt
y avdll devant del poble.
Per sort nostra 'Is temps van cambiant y
actualment és moltdifíci enganyar á la gent.
Tothom sap ja, que la viciosa organisació
de 1' Estat és causa de tots los mals que ha
sofert y vé patint 1' Espanya per aixó '1 poble, mentres se prepara á donar la gran es •
combrada, desprecia com se mereixen los
cínichs atreviments dels que í a tants anys
que viuhen á sas espatUas y 1' arruhinan.
Vagin sembrant odis los politichs espanyols, que '1 t e r r e r está molt ben assahonat
pera que s' hi arrelin y creixin, y esperem
sense impaciencias 1' hora de que a q u e t s

mateixos odis ofeguin la véu dels que avuy
cridan ab apassionanients de sectari y procuran satisfer baixas venjansas
No será pas
lo primer cas que h a u r e m vist á Espanya.
De Lo Camp de Tarragona

üa potoera

vella

Días ha qu' es aquí la Primavera
y encare no veig flors á la pomera
jnés alta y més garrida del meu hort.
Potsé aquest any la pobra 's queda enrera;
potsé com qu' es tant vella s' hagi mort.
Las altras que son jovas ja floreixen;
las altras presumidas ja 's guarneixen
de fuUatje vert fosch q u ' escampa llum,
y, ufanas de verdor, ni 's compadeixen
de la trista campanya que 's consum,
Qu' es vella ja! Quí sab quan van p'anfarla!
Quí sab quí va cuUirne '1 primet fruit!
L ' hortolá l' any passat volgué podaria
y al véurela tan vella va deixaria
farsida d' esporguíms en gran descuyt.
L ' haguéssiu vista avans de sembar morta
(que 'Is aucells 1' amoixavan ab cansons)
ressistí 'Is frets tardans, y ardida y forta
lluytá ab el vent airat quan t o t ; s ' ho emporta
boy defensant las flors dels branqui Ion».
L' hagiiessiu vista â n' ella alt'as anyadas
boy cuberta de fullas luxariants
ab las brancas feixugas, repènjadas,
totas plenas de pomas blanch-rosadas
cjm 'as frescas galtonas deis infants!
Avuy que no te sava ni t e forsa,
ni aquell brahó de avants petque ha envellia
el vent fentla brandair la vol retorce,
poch a poch li ha caigut 1' abtich d' e.corsa
y ningú veu lo molt q u ' ella ha florit.
No sé perqué la Vida es tan avara
que al forts no més pressecva deis perills •
La pomera no mor: vol viure encare.
^
Morirá cor-secada com la mare
qu' en son pit ha alletat un mon de filis.
Morirá quaa las altras, las novellas,
per 1' ai e espargiran olors de me!;
y per més que V arrenquin de prop d'' ellas
encare que al hivern se 'n fassi estellas
¿no 'n guardará la terra cap arrel?
Potser no morirá, pobra pomeral
Potser si 1' hortolá com anys enrera
volgués cuidarla bé y ab farsa am or,
avuy que ja es aquí la Prima ver a,
tornaria á fer fruyt ab nou vigor.
Més no, que 'Is hortolans tambs s' adonan
de que 'Is arbres cansats floreixen poch,
y per 1' ansia y la feyna que ocasicnao,
comptat y debatut casi no donan
,
y així que j a 's fan vells son bons pel foch.
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Desde Sant Pere de Ribas
14 de Mars de 1902
Las Bocietats de joves del Centre y del Cassino estant ensaijant bonicas caramellas pera la Pasqua propvinenta, cuals son dirigidas per els professors de música de Vilanova senyors Marti y Escofet respectivament.
També 69 molt piobable que 'Is joves estudiants
organisin un petit chor en el que's cantarán algunas
de las antigás pessas catalanas.
—A primers del mes corrent fou traslàdat á Palau
Tordera el que desde alguns anys venia desempenyant
el cárrech de prífnera autoritat militar ribatanens».
Tot el poble »n massa ha sentit 1' aital traslado;
proba evident de las moltas simpatías que entre nosaltres gosaba (?)
No cal que refereixi molla de lo transcorregut durant son iíarcft mando an'aquí. Donchs de sobras tothom n' está enterat, essent al propi temps recordat ze.
losament. iQue Deu li prengui en bél
De veras li desitjém que li provi la nova quef atura,
pera que, entre altres motius, no li vinguessin ganas
de tomar; tenint en compte lo molt qne promet satisfer, donadas las inmillorables cualitats que per aytal
cárrech posseix, lo seu substitut á qui desitgem feMs
arribada.
—Se trova gïay«nient malalta la simpática y gentil
senyoreta Rossalina Bertrán y Robert.
Durant los^as que porta de llit ha sigut objecte de
contintals viliíàs y de general preocupació de tots
cuants laconeixen.
Desitgem de tot cor ua prompte y felis restabliment.
, •
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En altres, 1' autor, per volguer remarcar
massa sas tendencias de redempció, fa que no
apareixin tant brillants com las que hem parlat
avans, yes una llàstima perquè l'Iglesias, si 's
deixes de certs prejudicis que moltas vegadas
ofusqueixen sas composicions, seria un poeta
per tots conceptes notabilissim.
ï l llibre, que está primorosament editat á
«L' Avenç», ha obtingut un éxit liegitim y
unanim.
Franciseo Pi y Margall, per F. Pujóla y Vallés.— La notable revista «Joventut» acaba de
publicar un interessant llibre, en quin hi ha
recopilats la séria de articles que sobre en Pi
y Margall escrigué '1 distingit escriptor don
F. Pujóla y Vallés en aquell periódich.
L' obra es de propaganda autonomista, y en
alli '1 senyor Pujóla tracta d' una manera conciensuda 'Is següents temas;
Estudi del medi ambient en que 's mogué
en Pi; Espanya y Catalunya.—Las obras Las
Nacionalidades,
Estudios sobre la Edad
Media, Reacción y Revolución, Las luchas
en nuestros dias, Historia de la pintura.,
etc.—Consideracions sobre cada una d' ellas —
Sa personalitat.—Pí y Margall y '1 Poble.
El llibre va precedit d'un notabilissim prolech del president del Concell regional federalista de Catalunya don Josepg M.* Vallés y
Ribot.
Se ven al preu de 50 cèntims estant á punt
de acabarse els exemplars de la primera edició.
C.

Los set diumenges de Sant Joseph, per Mossen Gayetá Soler.—Degut á la vida regular per
la cual ha passa la llengua catalana, y sobre
tot,
tenin en compte la rigurosa imposició cenMissenyora, doneume la mà,
tralista
que per conseguir los seus fins admotqu' UB bés y una baga vos hi vui posà.
Ilava
la
pietat á la oficialitat ab detriment i e la
El bés oom invisible papellooa,
primera,
cohseguia que las pregarías, las orala baga com dolcíssima corona.
cions, aqueixos sentiments mes delicats del cor
EI bès per qué s' endinzi en vostres venes,
la baga com á simbol de cadenes.
huma fossen dirigits á Deu ab una llengua que
Et bés en vostres venes per aimarnos,
no era propia, resultant de tôt aixó que las
ia baga com cadenes per lligarnos.
ánimas senzillas no sabían acomodarse ab
Lligarnos amb cadenes amoroses
edicions castellanas per obsequiarais Sants, per
com 1' or brillant; com violes flairoses.
exposar á ells sas penas per demanarlsi especials
Mon bés, soltadament, vos semblará
favors perqué aixó te que ferse ab la llengua
com un joiell qü' en vostre cor destelli;
del bressol, ab 1' idioma de la terra. D' aquí
la baga brillejant en vostra ma
que 1' Iglesia sapientíssima fins en ses disposialtre joiell que '1 nostre amor segelli.
cions
á primera vista de menys importancia,
I, esclau del nostre amor,
recomana
ab insistencia que la pietat y la
esdevindrà mes lliure nostre cor.
paraula kivina deu ser transmesa á tots los fiels
X A V I E R VIUKA
en llengua nadiva, en la paraula de la patria.
Lo tomet qu' ha rebut nostre Redacció y
que
porta per titol «Z,os set diumenges de
BlBüIOGHAFÍA
Snnt Joseph per Mossen Gayetd Soler, ve
á satisfer aqu«sta necessitat, omple del tot aquet
buit tant lamentable; restablerta ja nostra llenO/y^n^s.—Poesies de Ignasi Iglesias.—Un
gua á son passat esplendor en totas las manigran aconteixement pera la literatura patria ha
festacions literarias. Mossen Gayetá desitjós de
sigut la publicació d' aquet llibr^ del amich
contribuir al desvetllament de la parla catalana
Iglesias, ea quin ha recopilat una munió de
ha baixat á ia práctica publicant en català
poesias que tenia dispersas en diaris y revistas,
aquet llibret de la devoció dels set diumenges de
ptoro juntantlas ab altres de inéditas, formant
Sant Joseph.
d conjunt un aplech de inestimable valor.
L' Iglesias com á dramaturg te la seva fama
En ell poden molt bé, considerarshi dos
ben cimentada, yare, ha conquistat un liegitim
fins, el de la devoció envers lo Sant Patriarca y
triomf com á poeta d' empenta, vibrant y llu'1 desitj gran de contribuir al desvetllament de
minós.
la parla catalana fent un bé á la pietat deia
Obrim el llibre y al recorrer sas páginas una
terra que, per esplayarse en aqueixa devoció, no
fruició expléndida s' apodera de nosaltres, que
tindrà qu' enmatllevar l' idioma que no 'ns pot
•ns delitem al assaborir aquell devassall de vida
sortir del cor.
que ñoreix de totas las composicioAS, aquell
Los devots del Sant hi trobaran en aquet
ritme qae repercuteix com el cristall y aquells
llibret á mes dels «set diumenges» un «triduo»
versos robustos y concisos, impregnats de bey un exercissi piados pel día 19 de cada mes,
llesa.
acabant lo llibre ab las Missas de la Festivitat y
Alguna de las composicions, tals com «La Patrocini del Sant Patriarca, psr tot lo cual y
pomera vella», que publiquem en aquest núper son infim preu creyem que tots sos devots
mero, «La tragedia dels aucells», «El cant dels
s' afanyaran á procurarsel.
humils» (que publicarem dias enrera) y altres
X. X. X.
a^^iauient hermosissimas, tenint la cadencia
Sitges, Febrer, 1902.
œi^stuosa dels grans clasichs, la plástica sen*
"(^l^de la infinitament bell.
(Del aplech «Catlçons senzilles> posades en música,
j)er Josep Maria Carbonell. )

Sessió del

fljaotament

Celebrada el dijous, día 13 d' aque A mes
(turno impar, día de moda)
La. fundó comensá á dos quarts de vuyt del vespre y
per falta d' ensaijos sigue de segona convocatoria. E n trarem en el saló y ¡oh espantosa soledad', apesar deis
reclams y promesas del alcalde que en la passada anun.
ciá nous debuts y programa variat, eram tretze, (niímero
fatídich) els espectadors disposats á sufrir resignadament
els discursos den Mitjans y á, contemplar els dots excelents que la Providencia ha concedit á n ' en Benaprés,
pera dirigir las laboriosas discusións de nostres impetuosos regidors.
Aquesta vegada estavan presents els senyors Carbonell y Batlle, Robert, Montserrat, Carbonell y Company
y Mitjans. Per enfermetat del senyor Julia, á qui desitjém prompte millora, actuà de secretari D. Franciseo
Gorgas dant lectura â 1' acta de la sessió anteirior, que
fou aprovada ab una petita adició demanada per en
Mitjans.
S' autorisa á 1' alcaldía pera formar expedient d' ex¬
propiació iorsosa d' una finca quin duenyo 's nega r o tundament que en la seva propietat s' hi coloquin Jas canyerías y tubos necessaris, pera la conducció d' ayguas á
nostra vila.
El senyor Carbonell y Batlle com individuu de la
Comissió de Governació, 's mostrà partidari de que en la
plassa mercat, pera millor comoditat del publich, quedin
instaladas tres taulas ab els corresponents lletreros,
ahont s' hi venguí cabrit y crestó en 1' una, anyell y
moltó en 1' altre y ovella en la tercera. E n aquesta manera va quedar aprovada la proposició.
També va aprovarse el conveni celebrat ab D. Jaume
Oiivella sobre la recaudado del impost de consums y
arbitri de matansa de bestiar boví, cabria y de llana.
Se llegí un dictamen de la Comissió d' Hisenda, accedint á lo que demanava el Jutjat Municipal, en la solicitut presentada en la sessió prop-passada.
Al dar coneixement de uns comptes atrassats de don
Eurich Busquets, el senyor Carbonell y Company demaná la paraula y ab molta energia v a queixarse del en gany manifest y solapit ds que havían sigut víctimas els
regidors socialistas, al ferloshi firmar la célebre MeHtoria,
en quina no hi constan els comptes 'que ha presentat el
senyor Busquets, ni segurament els que vindran darrera.
Protestà ab justa indignació de tant innoble procedir,
dolguentse, encare que una mica tart, d- haver estampat
la seva firma sota d' aquell document [rninós, embustero
y demostratiu tant sols de las disbauxas d' un Ajunta ment, que va crear un deute enorme sens esplicar ab la
deguda claretat el seu origen ni las causas que '1 moti varen.
El senyor Carbonell y Batlle convertit, ab gran dolor nostre, en defensor del caciquisme procurà ab rahons que no van convencer á ningií, treure importancia á las va'entas paraulas del senyor Carboaell y Com
pany.
En Joan Mitjans després d' adherirse á las anteriors
manifestacions, suplicà al alcalde que fés cumplir als
coniratistas d' obras lo qus la lley te precepluat y la rahó
natural aconsella, en la construcció dels andamiatjes á fi
d' evitar deplorables accidents á que están exposats els
obrers que 's dedican á n ' aquesta mena de trevalls.
Y com ja ho havíam enllestit tot, 1' alcalde digué:
prou, y els tretze parroquians abandonarem silenciosament el saló, quedant juramentáis pera el pròxim dimars, de trovarnos reunits en aquell lloch y á la mateixa
hora.

N O T I C I A S
El passat dijous arribaren á Barcelona, procedents d e
Madrid, éls diputats catalanistas, els nostres respectables
amichs Bartomeu Robert y A. Rusiñol, havent sigut rebuts á Ja estació per gran niímero de companys de causa.
Els senyors Robert y Rusiíiol han rebut moltas felicitacions per sas darreras campanyas al Congrés, felicita "
cions á que nosaltres ens hi adherim ab tot entassiasra e.
' Aquesta tarde se representará en el tealre del Prado
el drami «Amor de pare» y la pessa «Ua dinar á Miramar», quina execució corre á círrech de la companyia
«L' Artísrica Rebrot».
Lo vinent dimecres, à la tarde, festa de Sant Joseph,
se representará per segona vegada 1' aplaudit drama
«Muralla de ferro».
Ahir dissapte varen comensar en 1' iglesia parroquial
las solemnes funcions del Septenari de la Mare de Deu
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B. Carlsonell y Batlle
Plassa Marqués de Mont-Roig, 1
de los Dolors, quins sermons están á cárrech del distingit
orador sagrat el reverent don Maxtmiliá Magriñá, Capellà del Asil Naval de Barcelona.
La capella de música estrenará un Stábat Mater y altras composicions de música sacra.
El setmanari saiírich Cu-cut publica bonichs dibuixos
dels renombrats dibuixants Cornet, J. Llimona, Costa,
Llaverías y altres ab escrits intencionats de distingits es
criptors.
Varis vilanovins han remés un telegrama al president
de la república del Transvaal Mr. Kruger, concebut en
los següents termes:
«Kruger.—La yictorla se apropa. La superba Albió ja
está abatuda pel valor del vostre poble.^Gloria als boers.
Vilanova y Geltrú os saluda.»
Hem rebut una atenta comunicació de la Lliga Regionalista de Lleyda, que s' acaba de constituhir, oferintnos
son concurs pera la consecució dels ideals patriótíchs
que perseguim.
Molt de veras agrahim 1' entussiasta saludo de germanor dels nostres companys lleydatans.
Segons havemt vis 1' Alcaldia ha fet públich que
fins al mitj dia del 18 d' aquet mes estará esposat en
las oficinas municipals el Padró de las personas obligadas á pendrer cédula personal, pera que puguin exa
minarlo y fer per escrit las reclamacions procedents que
's consideren en dret â dit Padró.
També estará de manifest fins el día 2 5 d' aquest
mes la llista dels propietaris y culliters ab la cuota que
à cada un correspon pera el V Í negre de la seva propia
cullita que consumeix durant 1' any, á fi y efecte de que
puguin examinarla els interesáis y fer dintre del p'asso
senyalat las reclamacions que creguin oportunas.
En la fábrica de ciment y Cals hidráulica que s' está
construhint en las planurias de Bellcayque propietat de
1'acreditada casa de Barcelona M . C. Butsems y Fradera, aquesta setmana s' han comensat á fer las provas
de las calderas qu' han tingut un éxit satisfactori.
Dintre de poch quedará llest el gran forn qu' ha de
courer la pedra per la e'aboraoió del ciment; també s'
está treballant ab molta activitat en el terra pié q u ' h a n
de travesar las vagonetas per treurer la pedra de las
canteras.
Ab tot y haver sobrevingut la mort del senyor But.
seras, la societat continuará ab la mateixa rahó social.
Ha tornat á reaparèixer el valent setmanari catalanista «Llevor» que 's publica á Sant Feliu de Guixols,
á qui li desitjém molts anys de vida per lluytar en bé
de la nostra causa. També havem rebut «La Avanzada»
periódich democrátich federal de Tarragona, «L' Autonomia» de Sarrià, «Patria y avant» de Lleyda y «Vida
Nova» de Sant Martí, als que deixem establert el
cambi.
Está acabada del tot la carretera que conduheix á la
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pintoresca ermita de la Santíssima ^Trinitat poguentse
fer el viatje en cotxe fins al peu de 1' iglesia mateix. Es
una de las milloras que creyém q u ' e r a de tot punt necessària pera mes comoditat dels romeus, que farà qu'
aquell punt sigui molt mes visitat y que honra en gran
manera als seus administradors que 1' han portada á
cap, sens mirar cap classe de sacrifici.
Per nostre part no podem menos de felicitarlos,
igual que 'n els bons compatricis qu' han contribuhit á
fer tant gran millora.
El diumenge passat á la tarde la secció dramática d'
aficionats «L'Artisfa-Rebrot» ab 1' ajuda dels distingits aficionats senyors Guixé, Salvà y de la dama jove
senyoreta Garriga varen representar al teatre del «Prado
Suburense el drama català en tres actes y en vers del
inmortal autor don Josep Feliu y Codina «Lo mas perdut» , quina execusió surti bastant arrodonida, mes per
aixó va notarshi la falta d'ensatjos, principalment en
las escenas mes culminants de 1' obra, ahont alguns
estigueren bastant insegurs en sos respectius papers; ab
tot varen distingirse en els papers de «Erasme», «Rafel», y els senyors G uixé y Monfort; la senyoreta Garriga ab tot y sapiguer el paper de memoria no 'ns va
satisfer del tot; per la comedia aniria mol millor que ' n
el drama.
L ' escena molt ben presentada. La banda que dirigeix en Joseph Carbonell en un dels intermedits va
estrenar el pas-doble «El maestro de Obras» que fou
molt aplaudit.
La comedia «Com mes serenó mes riurem» ó la
«Cartílaginotalgia» del malaguanyat escriptor don Conrat Colomer va fer passar una bona estona á la molta
concurrencia que va assistir al local del carrer de Jestís.
Del nou periódich democrátich catalanista Germanor
copiem la següent notable carta del doctor Robert:
ISR.

pausat, y donarem forsa als nostres contraris, als d' aquí
y als de fora d' aquí, perqué tots tindran empenyo en
fomentar nostras discordias.
Queda de vostè affm. y s. s. q. b . s. m,—Bartomeu
Bobert.v
Un Jove de li edat d ' u n s catorze anys, que treballava
á la fábrica de filats en el departament de las cardas, el
dijous d' aquesta setmana ve tenir la desgracia que IB
máquina li arreplegués la má, quedant ab quatre dits
tots maguUats. Tot seguit fou portat al hospital de Sant
Joan, ahont el metje de torn va creurer convenient operarlo, fins al extrem de tallarli els dos dits de la má qu'
havían sufert més, per la gravetat que revestia y evitar la
gangrena.
El digne diputat catalanista per Barcelona, nostre
particular amich don Albert Rusifiol, en els discursos
que ha pronunciat aquestos días en el Congrés, entre altres qüestions d*^ ordre polítich y económich, ha fet atinadas observacions sobre 1' estat precari en que 's trovan
els nostres agricultors y ha solicitât del ministre de Agricultura la tant desitjada concessió del lliure cultiu del
tabaco com á medi segur pera millorar la classe agrícola.
No cal dir la satisfacció ab que han sigut rebudas, péls
nostres propietaris, las expressivas declaracions del senyor Rusifiol, á qui felicitem calurosament pel bon zel
que ha demostrat en aquest assumpto.
La setmana passada, la Guardia civil, sorprengué á
dos entussiastás cassadors sevillanos, que contant ab la
desidia proverbial de nostras autoritats, infjinglan escaiidalosament lo que la lley té preceptuat en época de veda.
Després del abandono y poch interés que durant
tants anys hi hag«t, en fer cumplir la lley de cassa, es en
extrem consolador y molt digne d' aplauso, el recte procedir del celosíssim cabo de la Guardia civil senyor
Ruiz per las ordres terminants que ha donat en aquet
sentit.
Ab motiu de celebrarse dim'ecres vinent la festivitat
del espòs de Maria lo gloriós Patriarca Sant Joseph desitjém un dia felis y no sols per aquet, sino que també per
molts anys á tots los Peps y Pepas, als carinyosos Pepitos y á las tendras Pepitas, als graves Josephs y á las serias Josepiías, ais amables Pe2}ets y á las simpáticas Pepetas, á las elegants Josefinas á las delicadas Josefitas, y á
las primorosas Fifis y á tots aquells y aquellas que tenen
la ditxa d' esser cridats ab aqueix nom tant simpátich falaguer y comú.
Lo passat divendres en lo vapor «Lulio», va regressar
de Mallorca, ahont ha passat una llarga temporada,'1
nostre estímadissim amich doa Santiago Rusiñol. En
l'exprés del mateix dia va sortir c a p á Madrit ab 1'
objecte d' assistir al estreno de son dram» «Llibertat»,
que 's verificará próximamení.
Els diaris de Barcelona publica van dias enrera la
noticia de que la policia havia detingut al conegut anarquista Pelegrí Joseph y Bartomeu, fill de Sitges.
Per mes que hem investigat no hem pugut sapiguer
qui es aquest subjecte, y aquí Sitges- ningú 'l coneix.

D . Manel Marinel-lo

Molt distingit Sr, meu: A propòsit de la próxima
aparició en la prempsa de Barcelona de la publicació
catalanista titulada (remawor me dispensa vostè la honra
de demanar mon humil concurs, solicitantme ua article
pera '1 primer número que té de publicarse el pròxim
dia 15.
La premura del temps per una banda y per 1' altre
mas nombrosas ocupacions, no ' m permeten cumplir 1'
encárrech en la manera y forma que jo vold'ia, més, a i xís y tot no puch prescindir de trasmétreli las següents
manifestacions:
El moviment catalanista, á pesar d' obstacles casí
insuperables, ha arribat ja á un gran desenrotllo; més,
pera que representi una verdadera forsa, quan tingan que
resoldrers los grans problemas que tením planteijats á
Espanya, gracias á las ineptituts dels partits polítich.·?,
que desde llarchs anys venen turnant en el poder, s' ha
de vigorisar encare molt més.
Una major energia en 1' acció, solsament podrá conseguirse ab la suma de tots los elements afins, que senten ab intensitat 1' amor á Catalunya, posposant á aquet
efecte tot lo demés. En lo substancial tots tenim d' agruparnos al voltant d' una mateixa bandera, fent si es n e cessari i sacrifici ¿e nostvas simpatías personals.
L' enemich que tenim de combàtrer no es tant feble
coni alguns se pensan, mès, podrá ser vensut ab nostra
tenacitat y la nostra unió L ' actual moviment català es
un sentiment patriótich més qu' una vulgar qüestió política, y per lo tant, hi caben totas Has personas de bona
voluntat que senten batre sa son pilt 1' afecte á la nostra
terra. L' acció per '1 protnpte té d' esser aunada pera
que no resulti estéril y la paraula «Germanor» ho sintetisa tot. A Catalunya sols hi ha d' haber dos bandos, c a talanistas y no catalanistas, pero los primers han d"^ anar
à la una en apretadas rengleras y n o separats per la discordia.
Si tots ens penetrem d' aqueixa imperiosa necessitat
anirem endevant, si caminem dividits el triomf será més

L' actiu repartidor de Baluart de Sitges, Don Cristoful
Rubirosa. la setmana pasada vá tenir la mala sort de caurer produhintse una forta sotregada en el bras esquert que
li ocasiona fortas molestias.
Desitjém al amich Rubirosa una prompte milloria.
Feyna del Camp,—En el minvant de la lluna de F e brer es bo tallar las canyas y vimets pera fer cistellas, y
per obras grossas es millor ferho en |o minvant de Janer;
se poden podar las vinyas y cavarlas, arreglar las parras,
podar los arbres qüe son tardans y reconèixer las arnas
de las abellas, com no fassi m a l temps.
Las últimas plujas qu' han caygUt Sobre aqüet terme
han deixat los camps molt assohonats que pujan ab molta ufanía, lo mateix que las vinyas qu'en alguns arresérs
ja els barrons esclatan ab molta fórsa, lo que fa creurer
qué la brotada anirà bé.

N O T I C I Á I S ]^BI;IG=I03HiS
Avuy diumenge de Passió, á las 10 del matí, ofici. A laâ
4 de la tarde, Rosari, y ab Exposició de Nostramo sa.fárán
los solemníssims exercissis del Septenari de la Mare de'Deu
deis Dolors, cant del Stabat y Ave María ab orquesta y sermó que predicará I'orador ja anunciat.
Continuará tots los días aquestas funcions fins á divendres
inclusiu.
Divendres, festivitat de la Verge.dels Dolors, P llustre
Congregació dels Dolors de Maria ejtablerta en aquesta parroquia honrará á sa Patrona ab los cultes següents:
A las 8 del matí, Comunió general de tots los congregants ab práctica preparatoria per 1' orador del Septenari. A
las 10, ofici solemne ab orquesta. A las 4 de la taíde. Rosari,
Corona deis set Dolors cantada ab orquesta y sermó de
conclusió.
Dissapte á las 10 del Matí, Missa, excersissis de la Sabatina y Salve al Vinyet.
Diumenge de Rams, á las 9 del mati, tindrá lloch la ceremonio litúrgica de la benedicció de rams y palmas, acte' áeguit sortira la professo que recorrerá los carrers de costum. ••
A las 10, ofici y cant del Pássio interpretantse uns versets
de Poble qu' ha compost éx-profeso lo mestre d« Capella en
Amadeu Cuscó.
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Companyia de segurs contra incendis y explosions á prima fixa
Establerta

á

Barcelf2n&,

Dormitori de Sant Francesch,
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PE^OPISTAT

í capital social 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
^ R e s e r v a s y pPinoas 1 3 . 2 9 4 , 5 0 1 ' 7 3 p e s s e t a s

Fondos colocats en inmobles á Barcelona y valors d e major garantía
S i n i s t r e s p a g a t s , 6 . 2 8 3 que importan 7 . 6 3 2 , 2 6 0 ' 3 9 p e s s e t a s
AGENCIA

DE

SITGES:

—

LA

VICEMS

MORAHDO

BESTRAH

GRESHAM

Eoiipanp inglesa de seguros sobre la ia | de rentas vitalicias
Pólissas indisputables

Y

Beneficis capitaiisats

= Fondada e n I S S Í

Primas molt moderadas

!i P i a n o s

La Grestíám té constituhit el dipòsit exigit per las lleys fiscals y vigents com garantia per sos
""^^^^
assegurats á Espanya.
Oficinas pera Gatalur\ya: Plassa Catalunya, 9, Barcelona.
A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. Pere, 7

LA

PALATINE

Companyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidents
Oficinas pera Catalunya, PLASSA DE CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A SITGES,

JOAN AMELL,

CARRER

DE S A N T P E R E , Número 7

Dormitori St. Fransesch, 27; Barcelona

La S a l u t t s el tresor âe la

F A Y A N S
Gmnvía,

CÁTALA
289.^BarGelona

O B J E C T E S DECORATIUS, B U S T O S , G E R R O S ,
Bí^STONERS, FERRO.S F 0 P . 1 A T S . e t c . f í e .

EeprodüGcions antigues en plats, àmfores 7 gerros híspano-árabes,
ITHL·IHN;S,
Falrisasii

JÎDGO^A,

à' ebjeetes de e e r á m c i

etc.

etc.

de teta elasse selire
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El ANTI-FERMO cura radi^almsat els mais del Estómach
El ANTI-FERMO alivia y cura las enfermetats crónicas
Neurastenia, reglas dificih ó nulas, estrenyiments, malas digestions, inapetencia, debilitat general, impotencia, etz.

é'àm

es un remey enérgich p3ra combátrer totas las en'ermetat
que prevenen dj la i .ipuresa de la sang, del .-iitïma nerviós
y del Estómach.
Després de haberho probat tot, no desconfihéu de vostra
racució, donclis el ANTI FERMO será la panacea de vostra
élut y ab èll obtindreu robustes, energía y salut complerta y
evitareu las enfermetats infecciosas.
Tot las familias deuhen possehir una ampollad' aquesta
maravellós remey.
enta en las principals farmacias y
droguerías.
Dipòsit general pera Espanya: G r a u y G.°, Cristina, 9,
srtressol, Barcelona.=-A Sitges, en las duas farmacias.

Camiseria y Corbatena
Boquería, 32."Bnrceloua
x » x
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G r a n a s s o i t i t en Ci misa?,
C o r b a t a s , M o c a d o r s y t o t ? els a r t i c l e s
p e r t a n y e n t s á n' a q u e s t r a m .

•

Êraff b í r a i u r a de preus

La G.miseria ^-a^ VÎH més ba*ato de Barna.
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C A T A R R O
L ' A n t i c a t a r r a l Borbonet,
días la Coqueluche, Bronquitis

D E L S

—DIPÒSITS: Dr. A n d r e u , Dr. Casassa y Rambla de las Flors, 4, BARCELONA.—
A Vilanova y Geltrú farmacia del autor

ALBERT B â E T È S I

ÜOTA

Eellotjería y Joyería de F r a n
S A N T
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Salvador Olivella

SANT GAUDENCI (cantonada al carrer de Sant Bartomeu

X- Tort
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Faix presant al públich sitgeta que he comensat
á vendrer tots els articles existens en ma casa
ab uua rebaixa del lo per I 0 3 , sóbrelos preus marcats.
.^¿_Gran assortit de medallas per la primera cominiój

Avis:

U

N O Y S

es el verdader específich acreditat pera curar en pochs
j tota classe de tos dels noys.

E u sa calitat de Successor del difunt don Barto meu Bassa y Carenys fa á saber al ptiblich de Sitges y
á tots els CDmpatricis que resideixen á Barcelona que
desde avuy y_ en lo sucsesiu se dedicará á tota clase d e
treballs de pintura decorativa, y especlalidat á la imitació de las fustas, ab tot el gust que requereix, y á
preus sumament económichs.
. Carrer de Sant Gandenc} n.° 8. SITGES

m

E n aquest establiment hi trobarà el públich tota m e
na de mobles á preus baratíssim.s,' tant els construhits
com fets de encárrech.—Objectes pera regalos, picas
abrassaderas, transparents, Stors y tot lo concernen
al r a m d' ebanistería. També 's fan adobs ab tota perfecció.—Preus y calitat sens competencia.
ECONOMIA—BON G U S T - P E R F E C C I Ó
-^PUNTUALITAT—
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