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Sa germana D.* Magdalena, germà políticli D. Antoni Catasús y Soler, oncles, tias y demés parents, agrahirán als seu?
amichs y coneguts se serveixin assistir á alguna de las missas qu' es celebrarán per descaas de la seva ánima, d e m i dillums a l a
Parroquia d' aquesta Vila desde dos quarts de set á las deu del matí, essent las d' ofe-tori de nou á deu.
fio s ' i n v i t a p a p t i e u l a p m e o t .
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Carme, 1, y Rambla de las Flors, 37.-BARCEL0NA
lia S e t m a n a

Santa

Dinou segles han complert que el que era
tingut per-fill
un pobre obrer d> una ciutat
de Galilea en la Paletina fou prés, martirisat y
y crucificat en Jerusalem, y dinou segles que
no ha passat any, mes, setmana, ni dia en que
no s' hagi fet conmemorado d' aquell acontei
xement, en casi totas las regions del mon, per
moltas de las rassas hirmanas y en tots los idiomas coneguts.
Y tot aixó perqué? ¿Qui era aqueix m:.rtal,
que ha deixat al passar pel mon lant forta impresió? Jesús

de Nazareth

fill

de

Maria.

La vida, doctrina,,passió y mort d'aqueix
home Deu, anunciat pels profetas, esperat per
las nacióUS y perqué fou regenerada la humanitat, no desapareixárá de la memoria deis mortals; y ni las revolucions dels pobles, ni 'Is cam-

bis de las nacions, ni'ls cataclismes, podrán
esborrar lo recort del pás de Jesús per aqueix
mon.
Sa divina moral, sa santa abnegació en bé
dels homes, estant encarnadas ab 1' existencia
de! llinatje humà, y podém y debérh estar segurs que aq jeixa moral se conservará fins á la
consumació dels segles.
,
: Mestres tant las generacions que van succehintse recordan ab veneració y reconeixement
la vida exemplar del Ilegislador mes eminent
que per contribuir d' una manera mes positiva
á son goig y'felicitat va volguer ferse home
Pero particularment las escenias dels últims
días de la seva vida, d' aquells dias en los cuals
hi vá recapitular pràcticament tota la sublimitat
de sa moral, fins á donar sa propia vida en
testimoni de la veritat de sa doctrina en lo més
afreatós dels suplicis, son las que: meditem, los
que 'ns gloriém de seguir lo seu Evangeli

^Si bé 1' Iglesia recorda cada dia los aconte;xaments de la passió y mort de Jesús, entre any
té uns días consagrats à fer eonxemoració ó
recort especial d' aquells misteris reproduhintIcs d ' u n modo rnés notable y fins ab formas
materials per impresionar més 1' ánima dels
fidels Aqueixos dias son la Setmana San'a.
xxx.

Sitges, Mars 1902

SQLETAT
Mireula allí, sola, tota sola en son desconhort y es hermosa, y aclaparada pel sutrimentplora, plora ab Uágrimas cremantas á son
fill del ánima, y lo seu pit esclata de penuria ab
la frebre, p e r u n dolor fort, inme'ns, y per tot
veu sanch, y per tot creu sentir aquells crudels
cops del feixuch martell, y lo tambaleijar furient dels trons, y els udols de la tempesta, y la
infernal cridòria, y lo cruximent del mon; y
per sa pensa hi rodolan sinistres ideas, mes no
de guerra puig no pot guardà rencor á aquellas
famolencas feras que li roban lo que mes aima,
á n' aquells sos propis butxíns, donchs es mare
de tots, y á tots los perdona, á tots los vol, á
tots los estima y per tots prega.
¡Incomparable criatura!; los àngels la rodei"
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jan, las estrellas s' amagan, y el Sol ofegantse
'en las tenebras no Uu sos raigs, y 1'univers
entre vels negres la contempla mut d'espant,
y Ella sufreix, sufreix molt sense tenir consol.
Y clamant al cel y alsa sos ulls y allá hi veu
soletat, y mira á la terra y soletat hi troba, y
en lo aire, y en lo mar soletat, y per tot soletat
aterradora, per tot la mes negre soletat.....
Mireula, mireula allá sola, tota sola en son
desconhor, y es hermosa, y aclaparada plora,
plora ab llágrimas cremantas á son Fill del
ánima, á nostre Deu, al mártir Redemptor del
univers.
AGUSTÍ CÜLILLA Y G I L .

Bacelona Mars 1902

ímpresions del Divendres Sant
(Del Llibre

íntim).Sitges—1900.

Sota la rolta estrellada,
Sitges, la blanca Sitjes s' ha dormit.
Quina nit de primavera!
Quina bella nit!
S< ha dormit la blanca vila,
y s' aixeca al dolç encís
allargassantse per 1' espay, tranquila,
la persistent cansó del mar llatí.
El cant de las «nadas
que moren en la platja, desmayadas,
oom ilusións qu' han atrifeat al fí.'

Las cucurullas no las vull.
Las cucurullas ao m' agradan.
Jo ho vull tot franch y tot obert.
El seu misteri no -"m diu rés á 1 ' ánima.
Aquest soroll de las cadenas
arrossegantse pel carrer,
no arriba al cel ni fa basarda.
Què • s treguin aquest vestit,
que mirin fit á fit al infinit
ab el rostre tranquil y '1 pit enlayre.
Las cticuruUas no las vull.
Las cucurullas no m' agradan.
V
La processó 's va allunyant...
La gent m' ha deixat t o t sol,
y tot sol séntoun goig que m' ubriaga.
Y miro dintre meu
y trobo un cor enamorat, ardent!
Miro al mar... y s' aixeca la cansó,
la «ansó persistent de las onadas.
Miro cap á montanya
.

Qué 'm plau aquesta nit!
Y no durará gayre...
Si jo pogués portaria ab mí
á la estimada!
Si jo pogués portaria ab mí,
cóm la faria mirà enlayre!
Me 'n vaig tot sol, Ja la veuré,
me 'n vaig tot sol
envers el mar sospirador.
Cap á montanya. . allí es més fosch.

.

.

. allí es més fosch.

Aixeco 'is ulls al cel, un cel de goig.
Y quina nit tant estrel'ada!
R. SURISACH S E N T I E S

Oesde Sant Pere de |{ibas

I Quina nit més suau!
Surto al carrer tot sol.
Gap á montanya, allí es més fosch.
Abaix á mar, allí es més blau,
, d' un blau plé de misteri y d' esperansa.
Si are sortís el sol, quina recansa! ~

SVmiSS

21 Mars de 1902,
En el curt período de vuit dies ha disminuit satisfactòriament la gravetat que presentava 1' enfermetat de la
tan apreciada senyoreta Rosalina Bertran Robert.
De veras ens alegrem de 1' aytal millora, esperant
S i g u i aquesta el bon y segur camí pera arribar al tan
desitjat per tothom complert restabliment.
—Dias passats se presentà un gos hidrofob'ch que
mossegà á algunas personas d ' aquest vehinat y també
algues gossos; essent afortunadament mort al poch rato
d' estar pera aquf.
Com de resultas de lal visita podria sob-evenir a l guns serios disgu tos, es de cieure que nostres autoritats
adoptarán las midas que scn apropiad i s { n aquestos
casos.
.
X. •

, 1 1
Magestuosament
s' aixeca 1' alta església.
Abaix, persistentment,
las onadas s' estrellan
en las rocas fortas—en las rocas fredas.

,

Dintre la nau tot es claror;
una claror que s' ha aixamplat,
una claror que s' ha enlayrat
vensent totas las ombras.

Cada altar sembla un pá d" or
, boy resplandint en sa grogor.
De gent ía esg esia s' ompla.
La gent es negra, d' una negrf r
que dona joya.

III
Ha sortit la processó
tota quieta y lluminósi.
Mirada desde '1 cel
deu sa;nblá ura Uuherna magestUDsa
Nosaltres, els mortais,
sols veyém la claror de las atxas;
Desde '1 cel també 's deu veure
com reflecteixen las ani mas.

La rassa malehida
La creu de Cristo enarbolada es'á avuy en lo Calvari,
de tenebras coberta està la ciutat deicida, dels fons
dels sepulcres y de las entranyas de la terra sobreixen
las peladas calaveras, lo Sol nega.sa llum als mortals,
las ptdres se parteixen, trontollan las rocas, la natura
tota 's conmou y lo poble malvat ni á vista de tantas
maravellas vol reconèixer á son Deu, enppedernit quedà
scn or per lo execrable crim que acaba de c o m e t e r ;
¡desgraciada de tù, Jerusalem! i 'esgraciada de tti! la
sang d' un Deu á qui acabas de sacriflcí.r cauri sobre ttí
y sobre 'Is teus fill ; oh ras'a malvada, te condemna '1
Ce! y 't condemna 1' historia, sobre ton front descarregaran e ernament los a.nh.itemas del Ilinatje .humà y las
nacions del pervindre al sentirse avasalladas per ta negra
mí avara y codiciosa d i tots los Iresori de la terra s'
alájr n furiosas contra tu ,sens que una vea contoladora
c i mi 1' amarg dolor de ta agonía y las cristianas g e c e ruci..ns a'.e.rorisadas de ton crim, postradas al peu de la
víctima te coneixerà per rassa deicida y 'c S 2 n y a ! a r á ab
lo dit com á ras a malehida.
UN CRISTIÀ.

Al devant e's capellans
— vidas per sempre á 'n el amor tancadas.—
Després venen las noyas, sorarisents,
—poncellas que serán esbadelladas. —
Y passan uns ulU negres de dolsor
y un pit sospirador plé d' esperansas.
Arc passa un capet d^ rinxos d' or,
are uns llabis vermells com la magrana.
Y entre aquest jardí joyós
vaig buscant una flor, neguitó»,
— la dona que anyoro, la dona adorada.—
Ja la veig, ja la veig;
ja 's va apropant. . silenciosa... esbelta...
ab ulls brillants... la cara pálida...
¡Qué bella! mon cor jove cóm glateix!
Ja 's tomba—es que 'm pressent —
mira... sospirí y passa...

IV

Sitges, Masí 1902.

Un pecador á la Verge dels Dolors
Dexaume á vostres plantas ¡oh dolsa Mare mía!
contar las amarguras que agrupan lo meu cor;
regar ab plor dolcíssim eix camaril voldria,
tot repassant ma vida de pobre pecador.
Més ¡ay! ¡os uUs a'çantne contemplo ennuyolada
la cara més hermosa que i cel ha modelat,
y sobre '1 vestit negre. Rey na martirisada
veig surten set espases del vostre Cor sagrat.
Y en mitg de vostres braços, oberts per sostenir'o
descansa eo vostres brassos lo eos del bon Jesús,
voltat d" tngels que baxan del cel á compedirlo,
plorant la vil duresa d' eix pecador ilús.
La triste recordantsa de tantes agonies

que el vostre cor de Mare causaren n-os pecats
castiga ab greus fiblade» mos vicis y follies
donant dins ma conciencia crits may acabats.
Jo vaig texí de culpes la penetrant corona
que horriblement travessa lo front del Salvador.
Si á voltas li arrancaba, texía una segona
la nova recayguda, doblant lo seu dolor.
Fill meu, ¿perqué '1 ferexes?—me deyau amorosa
donant truchs â la porta d' eix cor empedrehit:
y jo rebutjant serajíre la veu tant carinyosa,
tapaba mas orellas del vici ab lo brugit.
¡Malmetre d' aqliest modo lo vostre cor de Mare
clavantli cada dia la clau de un nou dolor!
Sentint las vostres queixes ¿resistiría encare.?
mo« ulls ¿perqué no esclatan en amarguíssim plor?
Lo pés de tantes culpei m' enfonza en la tristesa,
aufegan mes paraulas la pena y lo negnit.
jDonaüme una mirada! dexant de nou encesa
la llum de lá esperança que alenté mon esprit.
Perdó, perdó reclama, ¡oh Verge adolorida!
tanqueu ab vostra pknta la gola del infern,
¡salvaume del abisme! plorant un fill vos crida
no permeteu que sía tió del foch eteru.
Mes llàgrimes recullen les vostres maijs divines
com perlas escupides pe ' 1 mai del meu dolor:
á mí vingan les penas, los claus y les espines,
travesseu ies espases de part á part mon cor.
La santa escalforeta de vostre çor rebuda
ab flama misteriosa encén lo meu esprit,
y creix ab tal ardencia que no trobant cabuda
de goig batent les ales, yol eibotzar mon pit.
¡Que trist fore recaure dins la mortal fanguera
hont llarga temporada visqui tant enfonzat!
No permetau, Maria, que inmunda polsaguera
taque de nou 1' estola (Jue ab sanch s' ha blanquejat.
Abans d' esgarriarrae per lo camí que 'm resta
bebent de nou lo ealzer d' enmatzinadas flors.,
voldria jdolça Mare! vingués la mort ben presta,
morint baix vostre manto de Verge dels Dolors.

H M. V. P.
Sitges, S I de Mars
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de segona convocatm-ia celebrada el dia
20 d' aquest mes.

Fou presidida pel alcalde D . Gayetá Benapréj, assistin'hi els regidors senyors Carbonell y Batlle, Coll, Catastas, Robert, Concabella, Montserrat, Carbonell y Company y Mitjans.
Llegida 1' acta de la sessió precedent, va quedar
aprovada ab una rahonab'e esmena del senyor Carbonell y Company.
El Consistori va enterarse d' una comunicació del
Ilus re senyor Rector Dr. Joseph Bricallé, invitant al
Ajun'ament ptra las fu-.cións relligiosas q u e durant la
setmana santa 's celebrarán en nosíra parroquia.
S' acordà ges'ionar el prompte arreglo de la plpssa
existent devant 1' estació del ferrocarril.
Concedida la parau'a al senyor Coll, manifestà sa
disconformitat, en que las sessions se celebrin á dos
quarts de vuy% proposant que 1' hora reglamentaria sigui
com fins are, á dos quarts de se'.
Els regidors socia.istas ab arguments y rahons dignes
de ser a'esas s' oposaren á la proposició del senyor Coll,
que després d' una amp íssíma discussió quedà aprovada
ab els vots en contra de's senyors Concab;l'a, Carbonel
y Company y M tjans.
Va nombrarse una Comissió c o m p s t a d i l a'ca'.de
y els quatre presidents de las respectivas comissions pera que estudiessin ab tota detenció el Reglament presentat per la nova Junta del Hospital. A proposta den Mitjans se fixaren trenta días com á plasso mínim, pera que
la Comi-sió emi ís el corresponent dictíraen.
Aquest acort résulta extremadament ridícol, puig conegut es de tothom, el propòsit que tenen els nostres reegidors de refusar l' esmentat Reglament, tínica garantía
ía .Í2
que quedava als in'e esios benéfichs. El cacigíteí ho
lé
disposat aixís y allí no hi h í mej voluntat que la seva
a.
iQuanía farsa!

N O T I C I A S
co
Conforme podrán veurer en la sjcció de no
lo'jcias
^
religiosas, las funcions de la Setmana Santa revestirán
ifestitán
gran esp'endidés y severitat responent á la fama
i q u e t e c5
alcansada la costra vila de conmemorar ab tota dignitat
"O !
aquestas diadas tant conmovedoras pel mon cafolich.
Molt es d'agrahir la iniciativa del senyor Rect or y ¡
.
co I
demés clero parroquial en haver restaurat aquestas prác
rácticas religiosas que tant nom donan à Sitges.
Per passar la Setman» en aquesta vila ja han arrivât

BÀLTJART D E

SITOEÜ

Grazits Magatsems
LLANERIA,

SEDERÍA,

LLENCERIA

Y

Al teatre de la Comedia de Madrit s' ha estrenat ab
brilaot exit lo drama «Llibertat» de 'n Santiago Rusiñol, traduhida al castellà per don Jacinto Benavente. Lo
senyor Rusiñol tingué dé surtir una infinitat de vegadas
á las taulas, especialment al acabar los dos primers
actes.
Rebi l'amich Rusiñol la nostra mes entussiasta enhorabona.
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varias familias forasteras, que segurament aumentarán
considerablement en los dias successius

á las 9 del matí tindrà lloch 1' acte de benehir las p a l mas y rams.

Ab motiu de passar las vacasions de Pascua se troban
en're nosaltres los simpatichs estudiants sitgetan".

Las funcions del Septanari de la Mare de Deu de
las Dolors que varen donar fi el divendres passat, foren
d 1 tot üuhidas, sols faltava que ^Is sermons haguessin
estat en català, que per cert va es'ranyarnos molt.

Hem vist en el «Boletín ' Oficial» una circu'ar del
Governadçr civil conmitant enexigirlis responsabilita s
á varis alcaldes, entre quins hi ha '1 d' aquesta vila, per
la tardansa d' enviar certs datos, á que venen obligats
ferho puntualment.
Senyor á'Calde, molt cuidado y no dormí.
Pel seu bé li diguem.
Cosas de l'Agutzilet—tEl
Eco de Sitges» deya la
setmaua passada. «El artista don Santiago Rusiñol anda
por las Baleares desde larga fecha preocupándose no solo
de ¿itrenar su celebrad» sátira social, «¡Llibertat!» s i n o
también de traducirla al ESPAÑOL......
Y efectivament, el mateix diumenge que V Agutzilet
escrivia aquell enfi'all de ximplerias, en Rusiñol andaba
per Madrid sense preocuparse gens y esperant tranquilament el dillums pera que li estrenessin «¡Llibcrfat!»
traduhida al CASTELLÀ. Al castellà ¿ho tens entés tros
de coniam?
Una mica mes amunt diu el mateix Agutzilet parlant
de «Las Caramellas» y del éxit obtingut per en Morera,
«...., fué llamado multitut de veces al palco escénicoi
demostrando el público CORTESANO... .» (¡!)
Are ja n o m ' estranya que temps enrrera, confonguessis els tertometros ab els barómetros y els tapa rabos ab els saca tapos.
Per xó devian darte la creu del Merit Naval.
Per que ets ua LLÚS deis mes grossos.
Pins are son cuatre las collas de caramellas que hi
ha organisadas per surtir á cantar el dissapte de Pascua,
La colla del Café Cátala del Cap de la vila ha sigut batejada ab el mon de «L' Esquella» pel motiu de que en
la caramella hi h i una part de solo d'esquellas. La
mitsica y lletra es original del. compositor y poeta de
Vilanova senyor Toldrà.
La dels pescadors y el coro «La Lira Sitge'ana», la
lletra es del nostre colaborador el poeta don Francisca
Huguet y música del pppiílar mestre don Joseph Carbonell, en totas aquestas tres collas donará música la nutrida banda del Prado.
La colla de caramellas del Retiro la lletra es dsl
nostre company Antoni Escola y la música del mestre
Amadeu Cuscó.
Durant el passat mes de Febrer hi hagué '1 següent
moviment en la estació d' aquesta vila.—Viatjes sortits:
Bitllets ordinaris, 1.° c'ase, 16; a." clase, 102; 3.» clase,
699.—De viatje rodó, 2." clase, 18; 3 * c ase, 95 - E s p e cials sencills diaris, 2 » cl^se, 26; 3 . ' clase, 104.—Especials sencills festius, 2.* clase, 113; 3 . " clase, 390.—
Abonos y de qui'ómefros, 3,» clase, 4.—To'al general^
1.» clase, 16; 2.» clase, 259 y 3 a clase, 1292
Mercancías sorddas y son tonelatje: Abonos, 1325
Kms.; Llenyas, 9400 id.; Filats, 4530 id.; Envaios vuyts,
2888 id.j Palma, 2185 id.; Calsat, 23927 id.; Vins,
57796 id.; Varis, 21268 id Tota!, 123369 kilógrams.
El tros del carrer de Sant Gaudenci comprés desda
el de Sant Francisco al carrer de Sant Bartomeu fa molt
temps qu' está çcmvertit lo mateix qu' una riera, y es
una verdadera llàstima que sent un lloch tan concurre •
gut se '1 tingui ab tant abandono.
¿Ahont son els peons municipsls? ¿Perqué serveixen?
La comissió de Foment te la paraula.
La companyia d' aficionats Retirista sembla j qu' ha
dessistit de fer la funció que tenia projectada per avuy
diumenge de rams.
Ab la deguda solemnitat en 1' iglesia parroquial avuy

L'agrupació socialista d'aques:a vi'a el dia 19 de
Mars va celebrar ab un breñar ea el 9eu local de baix á
mar 1' aniversari de la Commune de París.
• Segons se diu per las vinentas festas de Pascua una
societat de Barcelona que passa de 100 socis farà una
excursió á aquesta vila; dita societat está c o m p o s t a d '
una secció coral ab banda de guitarras y bandurrias y
un altre secció dramátiea.
L ' objecte de l' excursió es la de visitar els llochs
mes vistosos de la població y després d'obsequiar á las
primeras autoritats ab una serenata donar un concert en
el teatre del «Prado Subirense» Junt ab el ball que s'
acostuma á fer en la nit de Pascua
El nostre estimat confrare «La Veu de Catalunya»
diu lo següent: resulta que '1 Deute espanyol puja á la
espantable xifra de 8 . 9 2 7 . 4 9 2 . 3 5 0 p e s s e t a s y que en tres
anys y mitg ha anmentat 3 , 1 3 5 . 4 7 8 . 4 0 9 pessetas.
Suposant la població d' Espanya de 18 milions d '
habitants, tocan de deute á cada un aprop de cinch.
centas pessetas, lo que vol dir que unas familias ab altres
deuhen uns cinch cents duros dels que pagan mes de
vint duros cada any d'interés.»
, E l diumenge passat la secció d' aficionats "Lo R e brot» vá representar en el teatre del «Prado Suburense»
el drama de A. Gallissá «Amor de Pare»; el senyor
Gaixé estigué notable en el paper de dcn Agustí, lo
mateix que 'Is demés aficionats Salvà y Monfort, el
senyor Bosch modest y discret com sempse, la senyoreta
Marin no podem dirne gran cosa perquè n o l i varem
sentir la veu.
La comedia «Un dinar à Miramar» tingué una exec u c ó molt acabada ahot\t el senyor Guixé va lluhirse
molt en el paper de Fraccisquet que feu un borratxo ab
molt boaa sombra, qus li valgué molts aplausos, essent
cridat á las taulas una infinitat de vegadas, també varen
guanyarse ap'aasos el senyor Salvà y el simpa-ich jove
Mariano Carbonell que en els papers de gomós hi está
clavat, igual que '1 jove Parcerices qüe comensa bé.
El drama y la comedia varen ser dirigidas pel notab'e aficionat don Andreu Guixé.
El drama «Muralla de Ferro» que per segona vegada
va representarse el dia de Sant Joseph va obtenir mes
éxit qne '1 dià del estreno, essent ovacionats tots els
retors al final del seguu acte.
La comedia del inmortal Pitarra «Cosas del Oncle»
va ser mol del agrado del pub'ich.
La concuirencia que va assistir en las duas funcions
omplí casi tota la platea y part de la ga'ería. Las pessas
qu' executa la b .nda del loca' foren molt aplaudidas.
Aquesta tarde com á últiira funció de la temporada
se representará el drama en tres actes original deLnostre
distingit amich 1'Ignaci Iglesias »L'escursó o y la molt
ap'andida com sdia en un acte del Emili Vilanoxa «L'
Aseldel Hortalá»; la^ funció mo pot ser mes escu'Lda y
sembla q r e cridará molta gent.,
Las senyoras Verdict que pendran part en la repre •
sentació dé «L' escursó» son ¡as mateixas que varen
estrenarlo en la companyia den; Tutau.
A demés el senyor Bosch representará el monolech
«Entre Tenebres.»
Per donar cabuda als origünals que molts estimats
amichs eos han enviat per aquiest número, per falta d'
espay deixem de publicar un article politich y bastantas
noticias locals.

Han contret matrimoni á Calella '1 nostre dis ingit
amich y entussiasta company de causa don Frederich
Boix ab la hermosa senyoreta d'aquella vila donya
Irene Comas.
Per cailsas molt agenas á no;tre voluntat no poguérem donar compte en el número passat de la repartició
de premis á Llotja, de Barcelona, en la que nostre estimat amich y company en Joseph Vidal en la secció
d' escenografia, obtingué,el premi de la Cartera de viatje,
premi distingit y que honra en gran manera al aprofitat
amich.
Per l o tant ens complasquem en donarli nostra mes
afeC(Uosa felicitació per aytal p r o v a d e lluhiment en els
seus estudis, en els que li desitjém un felis resultat com
es segur d' esperar.
Begistfe Civil.—Llista d' inscripcions durant el mes
de Febrer.—Matrimonis.—^Joan Marsal y Brunet y Erailiani Fontana's Escofet.—Vicens Mercader y Musté y
Francisca Serra y Saumell. —Saturnino Bertrant y R o bert y Mercé Ame'I y Jacaî .—Mariano Carbonell y
Rosell y Antonia Ferret y Soler,—Jaume ' Carbonell y
Rosell y Maria Pages y Rius.
Naixements.—Bonaventura
Milà y Mirabent, fill de
Joseph é Isabel. —Antoni Fernandez y Gavina, fill de
Manel y Carmen.—Fèlix Fortea y Catalán, fill de Félix
y Maria. - Ramon Guillamont y Ferrer, fill de Pere y
Concepció. =Joaquina Corella y Ibafiez^ filla de Manel y
Joaquina.—N. Mtintaner y Vi'anova, fila de Pere y
Concepció.—^Jascinta Carbó y Dalla, filla de Joseph y
Jascinta.—Francisco Vivó y vendreli, fill de Llorens y
Dolors.—N. Turrello y Esteve, fill de Joseph y Ramona,
—N. Santis y Ferro, fill de Joseph y R o - a . - N . Paretas
y Almirall, filla de l'au y Marta —N. Reverte To, à, fi U
de Simó y Teresa —Maria De'gado y Paretas, filla da
Félix y Josepha.
De/MwdÓKs:—Joseph Borrell y Bundó, 45 anys, casat
—N. Muntaner y Vilanova, morta al nàixer.—Joseph
Farrán y Llopart, 70 anys, casat—Joseph So'er y Mestres, 52 anys, Casat.—Josepha H i 1 y Juliana, 7 4 anys.
viuda.—Josepha Portas y Busquets, 7 4 anys, viuda.—
E teve Català y March, 45 anys, casat.—Magdalena Cartró y Roig, 81 anys, viuda.—N. Torelló y Esteve, morta
al nàixer.—Bonaventura Portas y Busquets^ 83 ar,ys, viuda.—N Santés y Ferro, morta al naixen—Josepha Rúfols y Font, 6 8 anys, viuda.—Josepha B.ri Ro^és, 35
anys, casada —Gracia Saburit y Soler, 70 anys, casat —
N. Paretas y A'mirall, morta al na'xer.—Eugenia Bartroh y Lluís, t 4 anys, soltera.—Pere Civil y Milà, 18
mesos.

NOTIGIA3

E^BDIGIOgHiS

Avuy á las nou del mat! solemne benedicció de rams y
palmas fentse tot seguit la professo ab lo curs següent sortint
per lo portal de Sta. Catarina carrers de FonoUar, S. Jo;.n,
Devallada, Barcelona, Aigua, Plassa y Iglesia entrant per la
porta principal.
A lai 10, ofici cantantse lo Passió ab la solemnitat de costum estant encarregada la capella de música dels versets
del Poble.
A las 4 de h tarde, Rosari, es'acións del Via-Crucis y
Sermó Cuaresmal per lo Pbre. Escolapi Esteve Calonge.
Dillums á las dos de la tàrde, sortiran dos sacerdots per
fer lo Salpds á las Massías de la Parroquia.
A las 6 de la tarde, Rosari y estacions del Via-Crucis.
Dimars, festivitat de la are de Deu baix lo titol de 1'
Anunciació, á las lo del mati, ofici, á las 4 de la tarde, Rosari,
estacions del Via-Crucis y sermó cuaresmal.
Dimecres á las 2 de U tarde, tres Srs. Sacerdots ab los ornaments sagrats seguirán la població fent lo Salpds á cada
casa; á las 6 y mitja del vespre. Rosari.
Dijous Sant, á las 8 del matí, ofici solemne en 1 Iglesia
del Sant Hospital exposantse Nostramo al monument.
A las 10, en 1' Iglesia parroquial se donará principi als
divins oficis distribuintse lo Pa Eucaristich als fiels j posantse
de manifest lo Ssm. Sagrament en lo monument y fent tot
seguit la rubrical expoliació dels altars.
A las 4 y mit'a de la larde, solemne cant de maitines Pasos y «ermó del Mandato.
A las 9 del vespre surtirá de 1'Iglesia Parroquial la solemníssiraa é imponent professo de la Passió ab tots los misteris ó improperis seguint los carrers de FonoUar; S. Joan'
llevallada, Barcelona, Aigua, Major Cap de la Vila, Parelladas, Bonaire, Ribera, S Pere, S. Bonaire, S. Pau Ribera,
Nou, IVlajor, Plassa y entiada á 1' Iglesia per la'porta principal.
Divendres Sant. A las 6 der mati, sermó de Passió. A las
8, en 1' Iglesia del Sant Hospital donará comens 1' ofici de
- ¡resanctificats íentie solemnement la reserva del Santíssim
Sagrament.
A las 10, tindrá Uoch en la parroquia ab la solemnitat de
costum la dita funció.
A (as 6 de la tarde, funeió sacra ab meditació, ab intermedis de música religiosa ab instruments d' armanium y corda sermó de - oletat.
A las nou de la nit proifessó portanse bai.t talara la Verge
dolorosa, seguint lo mateix curs 1' del dia anterior.
Disapte á las 7 y mitja benedicció del focli nou y consagració de'1 aigua bautismal seguint desprès de las Uetanias
dels. Sants 1' óSoi ds gloria, esventant las campanas al punt
de las nou.
A dos quarts d' cuatre de 1» tarde Exercisis d» la Sabetina
y Salve al Santuari del Vinyet. A las 7 del Vespre Completas
solemnes Diumenge á las 10 ofici solemne ab orquesta y
sermó.
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Capital s o c i a l 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
Rcsepvas y ppimas 13.294,501'73

pessetas

Fondos colocats en inmobles á Barcelona y valors de major garantía
Sinistpes p a g a t s , 6 . 2 8 3 qae impoptan 7 . 6 3 2 , 2 6 0 ' 3 9 p e s s e t a s
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G R E S H A M

' Companfía inglesa de sepíos sobie la ia f de rentas iâliclas Pólissas indisputables

Beneficis capitaiisats

punaada en i884

Primas molt moderadas

La Gresliam té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía per sos
assegurats á Espanya.
,
Oficinas pera Catalunya: Plassa Catalunya, 9, Barcelona.
A Sitges: J o a n Amell, Carrer de St. Pere, 7
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Companyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidents
Oficinas pera Catalunya, P L A S S A D E C A T A L U N Y A , 9 A SITGES,

JOAN

AMELL.
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El ANTI-FERMO

B STONERS, FERRO.S FORJATS, etc. etc.

Reproduccions antigues-en plats, àmfores y gerros hispano-arabes,
ete.

PDHSiSoS

La Salut es el tresor de la vida

C Á T A L A

]IDCO£{A,

Y

El ANri-FER\IOcura rali^almsat els mals del Estómach
El ANTI-FERMO alivia y cura las enfermetats crónicas
Neurastenia, realas dificih ó nulas, estrenyiments, rnalas digestions, inapetencia, debilitat general, impotencia, etz.

O B I E C T E S DE'OR.VTIÜS, BUSTOS, GERROS,

ITHDIHN^,

DDOOsnEBg

Dormitori St. Francesch, 27; Barcelona

ete.

FabricaQÎà ë' âbjestes á@ cerámica ée iota classe sobre ëibuix
Camisería y Corbatería

es un remey enérgich pera combátrer totas lis en'ermetat
que prevenen dc la i npuresa de !a sang, del -ist ma nervios
y del Estómach.
Després de haberho probat tot, no desconfihéu de vostra
racució, donihs el ANTI FERMO será la panacea de vostra
élut y ab èll obtindreu robustes, energía y salut coniplerla-y
evitareu las enfermetats infecciosas.
Tot las familias deuhen possehir una ampolla d' aquesta
maravellós remey.
enta en las principals farmacias y
droguerías.
Dipòsit general pera Espanya: Grau y Ci", Cristina, 9,
entressol. Barcelona.—A Pitges, en las duas farmacias
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Gran assoitit cn Camisa?,
Corbatas, Mocadors y tots els articles
pertanyents á n' aquest r a m .

Cran bsratyra de preus
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C A T A R R O
L ' Anticatarral
días la Coqnrh'che,

Borbonet,
Bronquitis

D E L S

N O Y S

es el verdader específich acreditat pera curar en pochs
y tota classe de tos deis noys.

- D I P Ò S I T S : Dr. Andreu, Dr. Casassa y Rambla de las Flors, 4, B A R C E L O N A . A Vilanova y Gsltrú farmacia del autor

ALBERT BÊRTÈ3 7 BOTA
E n s.a calitat de Succe.ssor del difunt don Barto
m e u Bassa y Carenys fa á saber al públich de Sitges y
á tots els compatricis que resideixen k Barcelona que
desde avuy y en lo sucsesiu se dedicarà á tota clase d e
treballs de pintura decorativa, y especíalidat á la imitació de las fustas, ab tot el gust que requereix, y á
preus sumament económichs.
Carrer de Sant Gaudenci n.° 8. SITGES

Rellotjería y Joyería de Fran »• X Tort
S A N T

__*

P A U ,1 .=

S I T O H Í S

Faix present al públich sitgetá que he comensat
á vendrér tots els articles existens en ma casa
ab uua rebaixa del toper !O>, sóbrelos preus marcats
Gran assortit de medallas per la prifnera cominió]
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IllEiSterla lle Salvador Olivtlla
SANT GAUDENCI (cantonada al carrer de Sant Bartomeu
E n aquest establiment hi trobarà el públich tota me
n a de mobles k preus baratissims, t a n t els construhits
còm fets d e encárrech.—Objectes pera regalos, picas
abrassaderas, transparents, Stors y fot lo concernen
al ram d' ebanistería. També 's fan adobs ab tota p e r fecció.—Preus y calitat sens competencia.
ECONOMIA—BON G U S T - P E R F E C C I Ó
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