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Morí el 21 de Mars de 1901 havent rebut els Sants Sacraments
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La viuda D.* María del Garme Golferichs Losada, fills, pare polítich Dr. D Macari Golferichs, germanas, D.* Francisca
Masó \ d a . Grau y D.* Teresa, germà y germanas políticlig, cacles, nebots, cosins y demés parents al recordar al seus amidis
y coneguts tan sensible pèrdua^ els hi pregan la litiguin present en sas oracions y se serveixin assistir á alguna de las misas
que en sufragi de la sua ánima se celebrarán el dijous, 10 del corrent, de 10 á 12 en la i g l e à a de Sant Miquel Arcàngel
y Ntra. S r a . de la Mercé.
Barcelona Abril
ipoa.

El del se desp'sdeix en la iglesia,

.

No 's convida parficiila

universal. la poesia te son camp abonat y 1' es«
perdnssa lis mes bellas perspectivas.
Gnao
Hellotjeria
y
Joyepía
Aixis com neix una fulla, neix una ilusin
La primera 's nudre x de la branca ab que eitá
adherida, creix ufanosa ó migrada segons la
sava que reb y cuant 1' arbre ó arbust ha comInmens
assortit
en objectes
propis
pera
regalos
plert la seva missió productiva, cuant ha seguit
el curs natural del seu desarrollo y arriva altre
volta la tardó, es marceix y cau seca, arrugada,
p2r ser escombrada, llenssaia, del jardi ó paseig
ahont donà junt ab sas germanas benéfica sombra y verdor.
iCuantas vegadas ne trepitgem ab indifeV
específich acreditat p e r a c u r a r en pochs
rencia! mes també lo seu cruixit ens desperte
altres vegadas records, anyoranssas y penssa—DIPÒSITS: Dr. A n d r e u , Dr. Casassa y Rambla d e l a s Flors, 4 , BARCELONA.—
A Vilanova y G-ltrií farmacia del autor
ments que glassan el cor.
Axiscom cau la fulla, moren las nostres ilu'1 baf gelat de 1'hivernada ha despullat de sas
sións, també marciJas, llensadas, sense una
fullas, tots rebrotan y cobran nova sava. El maafecció que las plori, sense un raig de fé que las
lalt que mitg arraulit guaita darrera els vidres
endolsseixi, sense una llitm que las lliuri dè la
Una de
notas mes alegres que 'ns ofereix
aquest esplet cie vida, reb un dols raig d' espetenebrosa fosquetat del o'vit.
la grandiosa naturalesa, es la reproducció en lo
ranssa q u e ' I conforta.
¡Cuantas ilusións apenas nascudas moren
regne vegetal. Cada any al entrar en aquet peCa
Ja
fulla
es
com
una
iluisió
que
neix,
qui
com
flor d' un dia!
riodo que la dolssa primavera deixa joyosa el
sab
sí
per
morir
també
á
un
temps,
perqué
son
Ditxós
mil vegadas el que pot gaudirse d'
seu fresch niu se reprodueixen las mes tendres
tans
inónimas,
que
ilusións
y
fullas
dintre
el
conalguna ilusió encisadora, encare que el vent
ilusións
cert de la vida corren la mateixa sorl; ilusións
gelat del desengany vingiii mes tart á enfonzarlo
¡Ab quin goig veu el pagès com surt la broy fullas, nascudas com per etzár, tenen prima
dintre l abism de la cruel realitat.
tada de sas vinyas que tants afanys li costan!
vera
per
bressol
y
tardó
per
mortalla;
fecundiEl cuadro de la reproducció no es nou enPrimerament el petit burro que poch á poch
sadas
per
mágica
fanta
sia^
el
sol
las
daura,
la
care
qije sempre vingui ab tans variats y nous
va extenent el pàmpol que després cubreix el
brisa
els
hi
dona
misteriosas
armonías
y
el
dematissòs;
es la eterna evolució; es la suau transcep de vcrt ropatje y al mateix temps els novells
sitg
suaus
vibracions
En
aqueix
ritmé
de
lá
vida
formació de la naturaleza.
re,ims compenssació del treball, Los arbres que
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Borbonet,
Qs elyvevdaácr
áiñsAnticatarral
la. Coqueluche,
Bronquitis
tota. cla'ise àe tos dels noys.
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¡Que bonich es el paisatje plé de verdor,
poblat de matisadas flors! Ab son aroma 's dilatan els pulmons y s' enlaire nostre fantasie.
Saludem la benhaurada primavera, que, á
son mágich escalf se fecondisan las novas fullas
y nostres ilusións obrint el cor á 1' esperansa de
novas alegrías somniades ab deleitosa frisánsa.
Passarell
Sitges.., Mars de 1902.

DE

SITaES

celebre Patriarca d' Alexandria que foren fetas
per la celebre escola d'astronomia d' aquella
ciutat, y aquestas son las taulas ab las cuals, d'
aquell temps en aquesta part continua regintse
1' Iglesia per la celebració de la Pasqua.
Sitges. Dissapte sant 1902.
XXX

braren, mítings, vetlladas hi fallo en totes les SoeietatsEl Centre catalaníste sempre animat havents en preparació algunes festes de ias que ja os donaré compte
oportunament.
Nostres amichs los germans Cusíné han obert, la que
fá cinch botigas de roba ab el nom de «La Vanguardia.»
Y aqui plego estimat amich fins á uu altre díe, en
que seré més extens perqué hí haurà mes de que parlar.
SAID
Santiago 3 de Mars de 1902

Historia de la festa de Pasqua
Article ja compost y retirât del número passat per ecxés de¬
original.

La festa solemne de Pascua que celebra encara los juehus, fou instituhida per Moisés per
record?r á son poble tres grans beneficis de
Deu, lo pas del ángel exterminador contra 'Is
egipcis, sens tocar als israelitas,. la sortida d'
aquestos de 1' opressió y de la terra d' Egipte y
lo pas del Mar Roig.
Lo nom de Pascua, en hebreu, ve de la paraula pasach,,
pasar, en siriach
pascha,
transit pas etc.
La festa que celebra ara 1' Iglesia en memoria de la Resurrecció del Senyor, s' anomena tambe Pasqua perquè en los primers
temps del Cristianisme se solemnisaba en la
mateixa època en que los jueus celebraban la
seva Pasqua.
Los apòstols testimonis de la Ressurecció
del Senyor instituireu la Pasqua de Ressurecció y fou mirada aquasta festa com la major
y mes augusta de nostra Religió. Durava vuit
dias qu' ara anomenem Setmana.Santa tota 1'
octava de la Ressurecció. En aqueixos días s'
administraba ab solemnitat lo bautisme el catecúmenos, se dodava llibertat á alguns esclaus
y molts Emperadors manaren que en aquells
días se dongués llibertat als presos per deutes ó
delictes que no perturbavan ó trastornesin 1'
ordre publich.
En el sigle.XI bi hagué alguna varietat en la
època y modo de celebrar la Pasqua de Ressurrecció. Las iglesias del Asia Menoría celebravancom los juheus al 14 de lalluna de Mars,
mentres que 1' Iglesia Romana, las de Occident
y algunas altres, la solemnisavan en lo diumenge
següent. Los cristians del Asia pretenian haver
rebut aqueixa practica de S. Joan Evangelista y
de S. Felip, y ' I s del Occident alegaban á son
favor I' autoritat de S. Pere.y S. Pau.
Aquesta diferencia d' opinions dongué Hoc
á moltas disputas de las cuals n' hagueran resultat funestas consecuencias si la Providencia
na hagués fet sortir lo gran Concili de Nicea
en 1' any 3 2 5 .
Veyent los Pares del S. Concili que al pais
que Roma, Italia, Espanya, Àfrica, Grecia y ge
neralment totas las nacions del mon catolich
celebraban sempre la Pasqua el diumenge, las
de Siria y Mesopotamía seguían la costum dels
juheus celebrantla a l mateix dia catorce de la
lluna encara que no fos diumerige, varen
creurer indispensable que fos un mateix lo dia
de la Pasqua en tota I' Iglesia. Havent, donchs,
examinat quin fós lo dia més propi, conyingueren en que devia ficsarse lo diumenge inmediat després del dia 14 de la lluna que seguis
1' equiriocci de la primavera; perquè es cert
que Jesucríst resucita lo diumenge primer
despresde la Pasqua dels juheus ó siga lo dia que
segueix al dissapte primer després de la Pasqua.
De la solemne decisió del Concili de Níçea
no hi hagué altre variació en la celebració de la
Pasqua de Ressurrecció que la que pogués resultar del fals calcul de
fases deia lluna.
Aquells que no volgueren conformarse ab
aquesta disposició foren tinguts per cismatichs
y prengueren lo nom áQ quart-decimans,
tS"
tradecaíitas,
proto-pasquitas.
etc.
Del sigle IV al V I s'introduhiren las taulas
de Pasqua adoptadas ja molt temps há per u n

Ressucitá Jesús: La Mort vensuda,
Mira '1 sepulcre vuyt y solitari.
La trageria espantosa del Calvari
En joyós cántich d' alegría 's muda.
S' ovira Adán alsat de la cayguda
A que '1 porta son orgullós desvari
Y, com tresor perpé uo, en lo sagrari
S' ofrena al Redemptor per nostra ajuda.
¡Oh ánima que 't veus ja des'liurada
D' aquella esclavitut que t'oprimia
Lligán'e de la cu'pa 'Is feíxuchs lUssos!
Ressucita íelís y pren volada,
Lo paradís que vares perdre un dia
¡Jesús t' el mostra avuy entre sos brassos!.
SEBASTIÀ
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Y

BORL
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Desde Santiago de Cuba
Amich Director: Dies fá que ni yo ni 1' amich Quim
os doném cap modelo que per aqui passe. Y la veiitat
que no fem gens ben fet puig aqui Sitges ahont hi han
tanfs qu' encar hi estem no hi vé ma'ament de cuant en
cuant algune nove pera estampar en I' aixerit Baluart.
Estem ja en vigilias de la Republicà, están ja designats los d'putats, los senadors, aquets proclamats lo die
vinticua're junt ab el Prísident y el Vise-pr.sident.
Aquets son L ' Estrada Palma y en Lluis Es'evez.
Están ja designats los palaus que ocuparán las cambras que segons dihuen quedarán constituidas lo primer
d'Abril.
Semble també que la capital de l' illa de'xará d' eser
U Habana, hi será Sta. C ara per brobarse aques'e al
miij de l' illa. Pera que aixó es fassi més positiu la Vil aclareiia Marta Abreu h i ofert construir tr¿s palaus un
p:;ra la Pres'dcncie un per la cambra de diputats hi un
altra per el de Senadors, si determinan trasladar la c a pital .allá
El comers d' aqtii fins are un tant paralisat semb'e
que ja comens i animarse: Dihuen si un cop constituida
la République es pigará an elexersit llibertador. Si aixis
fós el p<ais rebrie un gros alé de vida de la que fins are
n' ha estat un tant falta^, ni per consequencie él m o himent mercantil serie molt més, hi per resumir, de
retoch cs firsén algun? viatjes deis que á Sitges ni tocarían alguns.
Are tením aqui en el Teatr© Orient la Compañía dramática de !a Lluisa Martínez Casado la qüe ha dona',
eatr' altres representacions las de Terra baixa i Maria
Basa d' en Gu'merá que per cert interpreten molt bé y
d' une manera especial eíla qu' encar conserva sas bones
cualitats d' art's'a, llàstima que no sur,i d' aquestes Americas. En la menta de c o m p a ñ a hi venia com á director
eñ Vico que ja fá une p le de temps que no treballa per
lo seu ma' e s a t de salat, Aqiii ha pasat alguns dias, tant
milamen', que ja el donaven per mort per fi ua tant
retornat hi ajudat per la companyia que dona un benefici
per è'l, sorti ans d'ahir envers 1'Habana no sé si sera
per embarcarse dret Espanya.
¡Pobre home1 De quina manera ha tingut de veurers
cap á Ls seves vellese?; hi encar gracias á la Martín'z
Casado silo s' ha vist més malament.
An aqui no ha deseg adat 1' idea de la directiva del
Foment-Sitgetá de fer dos chalets, puíg es lo que d' un
bon principi ens creiem qu' hauria fet, lo que té qne no
ens hí hem entusiasmat perqué ens semble que no arríVaré á base ¡ojalá! ens equivoquesim.
Dies enrrere vaig tenir lo gust d'enrrahonar una
Largue estone ab nostre am'ch 1' entussiaste defensar de
las aspiracions si'geta as en Pere Termesab qui varem
parlar de la marxa del Baluar^, y de lo desgavello de 1'
ajuntament. De cuant en cuant tením algune sentade hí
cregueu que hi disfruto de debo: Ell va prometem que os
e aviaria algun trevall seu hí m ' encarrega que os saludés
â vós hi h i totr los demés companys.
El dia 24 va ce'.ebrarse l' aniversari del crit donat á
Baite eom á comensament de 1' ultima guerre; es cele-
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El compañero Mitjans, apreciable regidor, gran demócrata y socialista-autoritari tot en una pessa, té
la desgracia de posar bastant sovint els peus â la
galleda. Y aixís 1' hem vist en las sessions que venen
celebrantse en 1' Ajuntament, demanar la paraula
previa y deixar sentir els remors pansats de sa ven
doleisBima pera dir quatre vulgaritats que francament poch més ó menos, no valen l a pena de péndrelos en serio.
Devant de tot aixó, nosaltres hem cregut del eas, en
las resssnyas de las sessions, prescinâir per complert
y deixar de pub icar las moltas xavacanadas y discussions ridiealas que sostenen tots els días els n o s tres regidors, procurant extractar sempre lo ttiés
essencial, que per cert ha sigut ben poch y tractant
tot lo demés ab 1' irocía qne 'ns inspira 1' afany fastigós de exhibirse que hem notat en determinats elements.
^
Aquesta conducta ha merescut 1' aprobació de
nostres constantJ llegidors, pero no ha sigut del
agrado del senyor Mitjans, qui, el dimars passat
en plena sessió, recriminà el nostre procedir y proposà al Ajuntament qne fos cridat el director del
Baluai t de Sitges, pera imposarli segurament nn
cástich terrible. Els demés regidors que en quant á
criteri están á 1' altura del socialista de marras no
tant sols aprobaren la estúpida proposició, sí no que
més tart indicaren al Aloalde,*que amparantse en las
facultats extraordinarias que la lley li confereix en
circunstancias especials (1), busqués la forma de suspendrer la publicació de nostre periódich.
Consignem ab gust que aquesta barrabassada, dig.
ne per tota conceptes de las eminencias que varen proposaria signe degudament refusada pel alcalde don
Gayetá Benaprés. decissió que 'ns plau molt poguerla fer pública. Da tots modos resulta en extrem Xocant que tot un regidor socialista, apóstol de la llibertat y de la democracia, defensor dels drets del
home, enemich dé fronteras, partidari de la menor
cantitat d autoritat possible, que en mtetings y reunions piíblicas ha dirigit cruhents ataohs ab la faria propia del sectari, contra personas digníssimas,
en una paraula, 1' home que sense miraments de eap
mena ha dit sempre lo que millor P hi ha semblat en
defensa de sas doctrinas, es el mateix que ha demanat un escarment serio, per havernos ccupat ab tó
festiu de sa intangible personalitat.
Aquest rasgo de tiránich absolutisme, impropi d t l
que á tot hora té la paraula 1 libar tat á la boca no
necssita oap comentari. Per la nostra part afegim tant
sols que continuarem fent lo que millor ens semb i,
despreciant amenassas, y esperant ab molta ansia
que r alcaldia prengui las midas que cregui convenients en aquest assumpto per 4enir el g u ' t de apéndrelas de memoria,
La valenta defensa que férem dels interessos benéfichs, esmersats temps enrrera pera atendre, no
sabém encare qninas atencions municipals, produhi
gran sensació entre els sitjetants, fins al punt que 1'
alcalde actual fentse ressò de 1' opinió pública y
animat de bons propòsits, ap obá en un fot y feu
seva, la proposició de la Junta del Assilo, que eonsís'ia en assegurar ab garantia ferma las cantitats
pertanyents al Hospital de que s' havia apoderat el
nostre Municipi.
L*^ operació va reallsarse á satisfacció de tothom
y El Eco tant aficionat á esbotzar bombos per
aconteixements sense importancia en aquetta qüestió ha callat com un mort, pero ha promès ocnparsen
mes endevant.
Més si els nostres llegidors volen sapiguer la
oausa que li obliga á guardar aqueix silenci temporal, els hi recordarem que una sessió passada, va
(i) ' Feyan referencia á la suspensió de garantías.
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m a n t e l l i o p s blonda desde

presentarse an non Reglament qae ha redactat la
J o n t a d e l Hospital y com en aqueix Reglament se
declara completament aatónoma & la mentada Janta
y s' estableix, al objecte d' inspirar confiansa als
donataris, qae sigal ella la única poseWdora dels
llegats qae p a g a i a ferse al Establiment, d' aqaf
que '1 projecte de Reglament no prosperarà per
inflaencias del caciquisme, y allavors, pera minorar
el mal efecte y 1' indignació que aixó causará entre
tots els qae han seguit ab interés aquest assumpto,
el caciquet farà, sortir la coraza de acero del Municipi
y demés trastos vells que té arreconats en el quarto
dels mals eudressos.

Baix la presidencia del Alcalde senyor Benaprés, va
comensar la sessió el passat dimars á un quart de vuyt, ab
assistència de tots els regidors á excepció del senyor Bartrolí.
Un cop llegida y aprobada 1' acta de la sessió passada, se
dona compte de la R. O. rebaixant la décima del impost de
consums en els vins, fent constar el senyor secretari que la
supressió de la décima no entrava aquí á Sitges, per quant
els vins en lloch de pagar las 6 pessetas per carga, sols ne
pagan 4 , que recompensa el benefici que concedeix el Govern.

A consecuencia de la denuncia que tenia pendent
«La Veu de Catalunya» el passat dimecres sigué empressonat son digne director D. Enrich Prat de la Riba,
causant la seva detenció gran sensació en tot Cata'unya.

Danema

Armuraf
llana novetat
Liberti superior
Cotelet moda
Flor de llana y Seda
brodats novetat

S ' ^ O

Ptas.

desde
»
»
»
^
»

6
7
15
20
25
30

ptas.
»
»
»
»
»
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Al ofici que 's celebrà á la Parroquia '1 dia de P a s cua hi assistí una comissió del Ajuntament, presidid i pel
alcalde senyor Benaprés.
Al dilluns de Pascua se celebrà al Santuari del Vinyet
1' acos'.umatofici, al que també hi assistí una comissió del
Municipi composta del alcalde y dels regidors senyors
Carbonell, Planas, Concabella y del agutzil Pascual.
Oficià 'i senyor vicari D. Pere Sardá^ havent enaltit
las glorias de la Verge '1 píredicadoj- cuaresmal P. Calonge, fent en la nostra llengua un e'.ocuent sermó dit orador sagrat, que ha predicat en aquesta Parròquia durant
la Cuaresma, despedintse aquell dia, havent deixat grat
r:cort entre 'Is fidels sitgetans. Al ofici hi assistí bastanta
concurrència.

Sessió del ñ j d n t a m e o t

Se llegí una solicitut de don Gaudenci Mirabent demanant
permís pera enderrocar las murallas dél Port Alegre, comensant desde allí ahont hi havía la porta xica de devant del
jardi fins la casa anomenada de can Ressus; per dits traballs
s" ha obert una suscripció entre els vehins d'aquella barriada^
no costant res al Ajuntament, y quina millora es verament
indispensable pera 1' embelliment d' aquell lloch. L' alcalde
feu pres»jnt que tirant la muralla à terra, en cas de que
vingués una guerra carlista no hi hauria defensa. El senyor
Carbonell y Batlle ab molt bon criteri digué que aquellas
murallas, de la .manera en que 's troba la vila, en cas d ' u n i
guerra civil encare resultarían favorables pera 1' enemich, y
que al devant d' una millora tan gran per tota aquella
barriada, aprovava ab entussiasme la solicitut de'n Gaudenci.
Tots el demés regidors foren del mateix parer.
Se tractà de la claveguera que anirà del carrer de' Jesús
al de Francisco Gumá, y de la instancia que ha presentat el
contratista don Gaudenci Mirabent per que se li dongués un
tsnt mes per metro, l'undantse en que are 'Is mestres de casas
trevallsn menos horas y guanyan mes jornal. Desprès d' una
lleugera discussió va acordarse que passés á la comissió de
Foment.
Qjiant el president anava á aixecar la sessió hi hagué la
indispensable nota cómica. En Joan Mitjans, molt nerviós
engegà un discurs, en el que, demostrant que es tot un Í/Í?ífíoV/'íïíà convensut y un acèrrim partidari de la LLIBERTAT DEpensament (F) digué que hi havía un periódich local que feya
broma y es burlava de las sessions del Municipi y dels seus
representants y que DEVANT DE TOT AIXÒ KÍ ell ni els seus
companys podían de cap manera estar conformes ab aquest
modo de procedir del tal periódich' y que demanava ala
Presidencia que enviés á buscar al seu Director pera reconvenirlo. Els regidors hi assentiren tot encongits, y el públich
quedà sense esma, devant d' aquella proposició tant colossal
que honra á n e ' n Mitjans.
Y s' aixecà la sessió á tres quarts de vuyt, y segons vam
sentir á dir á algú que presumia d' estarne enterat, el periódich á que ' I referia en Mitjans era el EL ECO... DEL CACIQUISME,
perqué en las ressenyas que fá de las sessions, que semhla
las escriu el Secretari, solzament s' hí fa constar lo que no
fa cap malai cacich, deixant de consignar tot lo qu3 no li
convé.
Y quina penetració té certa gent.
Fins á un' altre.

N O V E T A T S

Las circunstancias anormals perqué atrevessem eiii
impideix, dir tot lo que voldriam respecte á aquest
assumpta.
Al saberse la detenció, anaren á veurel á la pressó, á
rendirli un tribut de adhesió, representants de T «Agrupació Catalanista» y del «Baluart de Sitjes» desitjém al
company Prat que surti be d' aquest procés.

STIUPATROKAS.
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El ball celebrat el passat diumenge á la nit al Prado
Suburense resultà bastant animat, executant la banda
que tant acertadament dirigeix el mestre Carbonell un es
cullit repertori.
Durant el passat diumenge y dilluns de Pascua se vegeren en aquesta vila moltissims forasters y varias fami ias
extrangeras, que quedareu admira's d e la bellesa de Sitges y del caràcter hospitalari de sos habitants. Sembla
que algunas d' aquestas familias llogaran casas per pasar
la temporada de istiu entre nosaltres.
'El Cau-Ferrat sigué molt visitat durant aguestasfestas.
Conforme anunciarem, el passat dissapte á las nou de
la nit sortiren las cuatre collas de Caramellas, regnant
ex'raordinarli ^animació eatota la vila. Als voltan's âel
domicili del senyor alcalde hi havia una inmensa gentada
qne omp'ii casi per complert el carrer Mayor. Els cants
de las Carannellas agradaren molt, per lo que felicitem
als autors de la lletra y música de la mateixas, havent
sonit to'as cantadas ab gran ajust y co'orit.
Pero '1 clou de las mateixas sigué 'Is cants de la co'la
de La JEsquellaqm sigué la que portà mes crit, havent
sigu' rebuts sos cants satirichs contra P Ajuntament, ab
grans aplausos quant se cantaren per primíra vegada
devant de casa 1' alcalde, aplausos y entussiasme que
demostraren ser una protesta vivay elocuent contra '1 caciqniime diguin lo que vulguin els ajudants y admiradors
del cacichj ditas cop'as municipalescas se farán populars
havent sigui molt felicitat i' autor d e i a llelra y de la música, senyor Toldrà.
Las Caramellas duraren fins a las cinch de la matinada, havent fet totas una bona recapta y regnant una
complerta armonía, lo qce honra en gran manera al p o ble de Sitges.
Al di luns, las diferentas collas feren els acostumats
dinais. La de La Esquella anà al Hotel Subur, e;sent
molt ben servits pel acreditat fondista senyor Urgell, Al
Betiro se servi '1 dinar à 'a colla de aquell local. La del
P r . d o anà á Vilanova y la dels Mariners a h Molins, á 1'
ayre lliure, ahont se cuyná un dinar pels mateixos ma •
riners, molt ben codimentat per cer*, y al que fórem in
vitats, lo mateix que per la colla de «La Esquelia» aten
ció'qua agrahim de veras.
,

En tots els àpats se pronunciaren en'.ussiastas brindis.

Se troba gravement malalt V indgns poeta català Mos
í,eü Jacinto Verdaguer, á qui desiíjém de tot cor un
p.-ompte restabliment, com anhelan fervorosament tots
els catalans.
El passat dijous, en el Convent que las Germanas
Concepcionistas posscheixen á la Bonanova, tingué lloch

el solemne acte de la investidura del habit de dita Comunitat de la Srta. D.* Gertrudis Julià y Mitjans, actuant
de padrins D. Joseph Julià y Mitjans y D.^ Joana Julià.
El Sr. Rector, l'Iltm. Dr. D. Joseph Bricuilé, foú V
encarregat de la ceremonia, á la que hi assistiren nombrosos parents.
Aquesta nit la colla de caramelas del coro «La Lira
Sitgetana» obsequiará á las noyas ab un Huit bail que
tindrá lloch en el espayós saló del Prado Suburense.
El dissapte prop-vinent la colla de caramellas dels
mariners també donará en el mateix local un ball p ú blich.
.
;
Aquestas festas de Pascua alguns treballadors ocupats en el moll de Garraf per no perdre la costura, varen
armar una bronca, sortint á relluhir ganiveís y revolvers
trompejantse molt llarch rato fias que varen acabar las
forsas; després de la pelea varen quedar com á nous,
Hem rebut unas artísticas y patrióticas targetas posta's, que regala '1 periódich catalanista La Bieí'oda pera
conmemorar lo decenari de las Bases de Manresa.
M Bector de Vallfogona, quin primer número tením
á la vista, es un setmanari satirich escrit en cátala que
conté un text escullit y profusió de dibuixos d'actualitat^
La companyia dramática que dirigeix el primer actor
D. Jaume Borras ha fet algunas gestions a b P empresa
del Prado pera representar algunas obras en dit teatre.
Per error d e distribució varem omitir ea el número
passat el titol de Colla del Betiro que havía de anar sobre el Himne á Pascua de las caramellas, lo que creyém
que hauran subsanat e's nostres lectors.
El passat diumenge á la tarde 1' Associasio de Lluisos
d'aquesta vila celebra una funció dramática eo son local
de la Plassa y posant en escena '1 magnifich drama en
tres actes «Baladas del Cor» de D. Joan Costa, y '1 x'stós
juguet «Estufat á la catalana» que obtingueren una
esmerada interpretació, essent molt aplaudits tots els
joves actors. El local estava plé de gom á gom.
La Comissió mixta de reclutament ha senya'at lo dia
i7 d' aquest mes pera l'acte de vevissio de expedients de
exenció legal per lo servey militar, procedeats del districte de Vilanova y Gsltrú,
Ei nostre estimat amich D. Jaume Rovira y Raventós
ens ha enviat un xistós article referent á certas cosas de
1' Agutzilet, y que no publiquem per que jo hem parlat
proa per are de semblant personatje y no val la psna de
diroe res mes.
Compendrá l' amich Rovira el motiu perqué no i c .serlém son escrit.
El passat diumenge al vespre arribaren á aquesta viJa
gran número de socis de la Lliga Catalanista de Reus y
del Centre de Lectura de aquella pob'ació, acompanyats
del nostre estimat company de Vilanova Guillem Torres.
Els excursionistas visitaren quant de notable te Sitges, y
al dilluns al mitjdià, acompanyats pel jovent eata'anísta
sitgetá anaren á la Agrupad 5 Catalanista, essent o t sequia's ab 1'acrediíat Vermouth Balomi, de quin ne
feren grans y merescuts elogis.
Entre 'Is excursionistas y cata'anistas sitgetan'.s hi
regoa franca y entussiasta armonia, propia de's que senten
els mateixos ideals.
Se hostatjaren al Hotel Subur, quedant agradablement sorpre:os de las comodita's y confort de aquella
casa y del bo 3 servey del actiu fondista senyor Urgell,
à qui felicitaren c^ralm£n^
'
La colla de Caramellas «La Esquella» que 's trobava
també á la fonda, los obsequià ab una cantada.
Entre 'Is excursionistas hi havia '1 redactor de «Lo
Somaten'.» de Reus senyor Cavallé qui ha fet en aquell
per'odich uaa brillant resrenya de la excursió, agrahin'li
de tot las alabansas qu^ fa de Sages y dels cata'anistas.
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El passat dillums de P..squa á la tarde, com de c o s tum, els si'ge'.ans anaren á menjar la mona á las eras
de Molins y de can Milà, acompanyant á las collas de caramella', que c:m ja diguérem en la primera hi anaren
las col'as del P r a i o , La Esquella y Mariners, y á la sego.
na la del Retiro. Per tal mo'.iu hi hagué mol'a ' acimació
en aquells punts, ballan'se al ayre lliure, y acompanyant
á la placides del especiac'e el temps primaveral que ha
fet durant las pass.idas festas.
I m p . de P E R E BOFABOLL—Templaris 2 y 4—Barcelona
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BALUART

DE

SITGES

Companyia de segurs contra incendis y explosión^ á prima fixa
Establerta à

Bareelon») Dormitori de Sant Francesch, nùm(ítDIBIGI
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PE^OPieCTAT

Capital*soeial 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
I^esepvas y p p i m a s 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 de major garantía
.Sinistres pagats, 6 . 2 8 3 qae impoptao 7 . 6 3 2 , 2 6 0 ' 3 9 pessetas
A G E N C I A
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S I T G : E S :

VIÇEliS
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Y

BËaTTRÀIi

L A GRESHAM
Coinpanp inglesa de: seguros sobie la ia j dr [entas vitalicias
Pólissas indisputables Beneficis capitaiisats

.

Fundada en i s s *

-

molt moderadas

Primas
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La Gresliam té constituhit el dipòsit exigit per las lleys fiscals y vigents coní garantía per sos
assegurats á Espanya.
Oficinas pera Catalunya: Plassa Catalunya, 9, Barcelona.
A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. Pere, 7

L A PA LÁTI NE
Companyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidents
Oficinas pera Catalunya, P L A S S A DE CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A SITGES,

JOAN

AMELL,

CARRER
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SANT

P B R E , Númeito
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Dormitori st. Francesch, 27; Barcelona
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C Á T A L A

GpaDVia, 289.--BarGelona
OBIECTES

DE'^ORATIUS, BUSTOS,

es un reméy enérgich pera combátrer totas las en,''ermetat
que prevenen de la i -jpuresa de la sang, del sistema nerviós
y del Estómach.
Després de haberho probat tot, no desconfihéu Je vostra
racució, donchs el ANTI FERMO será la panacea de vostra
élut y ab èll obtindreu robustes, energía y salut complerta y
evitareu lis enfermetats infecciosas.
Tot las familias deuhen possehir una ampolla d' aquesta
maravellós remey.
enta en las principals farmacias y
droguerías.
Dipòsit general pera Fspanya: Grau y G.", Cristina, 9,
entressol, Barcelona.—A Sitges, en las duas farmacias.

F E I I R O . S F O R . Í A T S , etc.

ote.

f Reproiuecions antigues en plats, àmfores y gerros hispano-arêtes,
ITHDíHNl?.
Fabfieasiò

d'objeates

de

^DGOÏ^A,

cerámica

ds

etc.
teta

ets.
dassa

vida

El ANTI-FERMO

GERROS,
BASTONERS,

S a l u t es el t r e s o r de l a

El ANTI-FERMO cura radicalment e l 3 mais del Estómach
El ANTI-FER.MO alivia y cura las enfermetats crónicas
Neurastenia, reglas dificih ó nulas, estrenyiments, malas digestions, inapetencia, debilitat general, impotencia, etz.
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Camiseria y Corbatería
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Gran nssoitlt cn Camisa?,
C )rb..tas. Mocadors y tots els articles
pertanyents A n' aquest ram.
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preus

C-MISERIA Q U , V ^ L MÉS BA-ATJ DE BARNA.
J E S

E ' S C X

í LIO?

A

T

— en —

i «i
A L B E R T

B A R T E 3

7

E a . sa calitat de Successor del difunt don Barto
m e u BasBa y Carenys fa á saber al públich de Sitges y
á tots els compatricis que resideixen á Barcelona que
desde avuy y en lo sucsesiu se dedicará á tota clase d e
treballs d e pintura decorativa, y especíalidat á la imitació de las fustas, ab tot el güst que requereix; y á
preus sumament económichs.
Carrer de Sant Gaudenci n.° 8 . SITGES

E e l l o t j e r í a y J o y e r í a de Fran=^ X
SANT PAU, - ¡ . « « i t o b ; ®

Tort

' r i • P^^^ present al públich sitgetá qué he comensat
â vendrer tots,«ls articles existens en ma casa
at) una rebaixa del toper i o 3 , sóbrelos preus marcats.
Gran assortit de medallas per !a primera cominió.
A

AVIS*

u

V i n s Generosos de l a c u l l i t a de

BOTA

»

P r e m i a t s e n v a r i a s exposicions
MaK'esía, dolsa y seca.
.
.
.
.
2*30 ptas. el litro
Moscatell. dols y sech ,
. • .
.
.
i 00 «
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Parelladas,
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20.-SITGES

Se reben encárrechs al carrer del Dr. Dou, 14, Barcelona

del F o m e n t S i t g e t á
S ' está acabBnt la primera edició. Pròximament sortira la
segona ab novas vistas. ,
.
Preu de la colecció: 1 Pesseta.
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íljBiStería le Salvador Olivtll.i
SANT GAUDENCI (cantonada al carrer de Sant Bartomeu
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E n aquest establiment hi trobarà el públich tota me
na de mobles à preus baratissims, tant els construhits
com fets de encárrech.—Objectes pera regalos, picas
abrassaderas, transparents, Stors y tot lo concernen
al r a m d' ebanisteria. També 's fan adobs ab tota perfecció.—Preus y calitat sens competencia.
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