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Carme, 1, y Rambla de las Flors, 37.-BARCEL0NA
Antoni Marti y Escala
Tinch el gust de participar als meus clients
y al piiblich en general haver rebut un abundant assortit en géneros de última novetat pera
la temporada d' istiu.
D i p u t a c i ó , 3 6 8 y L a u r i a , 5 9 , 1.% 1.*

Despedida de dol qiie feu Mossen
Joseph Cardona en los funerals
que 's celebraren dimecres passat
en sufragi de T ánima del doctor
Robert (q. a. c. s,)
Ha conrensat (l'orador) per dir que no d;viun haver
e:cullit á ell perquè 'Is acompanyés en aqueix acte de
dol y d' homenatje tributat al doctor Robert, cuant sentia encare en lo profons del cor la punyida que li causà
T esglayadora nova de sa mort; lo dia 11 d' Abril será
sempre mès un dia de dol per Catalunya, per Sitges y també
per 1' orador; exposà que no pretenia fer 1' oraeió fúnebre del gran patrici, ni tant sols presentar una silueta
de la figura del gran doctor Robert perquè cuant lo
sentiment domina la rahó, las ideas mes que de la
pensa surten del cor, lo millor elogi ftlneb'e ha sigut lo
dol qu' ha manifestat tot Catalunya y fins lo mateix
Estat Espanyol, com també l ' a c t e de Sitges ab q u e
aqueix matí ha vingut en lo Sant Temple a enviarli
una llàgrima dels seus ulls perfumada ab una oració
dels seus llabis sobre las cendres de tant gran patrici.
Manifestà com tot lo del mon era mudable, res hi ha
estable fora de Deu y fent un hermós parangó ho comparava ab lo cel qu' ara 's veu seré y rublert d'' estrellas,
ara trist y boirós, ja iluminat per lo llamp, ja psr l'iris,
ja per lo sol, ja per la lluna, ja fosch com una cambra
funeraria; ho comparà també ab lo mar que j i 's presenta blau com lo mantell de la Verge, vert com l' esmeralda, irissat com l' tiltim crepuscol de la tarde,
blanch y espumós ' com flor, de llet de nereyda, negre
com una gola de llop.
Bé ho sabém que la vida es com una sombra que

passa, un vapor q u e ' s dissipa, una flx q u ' e s despulla;
no hi podém confiar massa ab lo qui pot encararse com
una aucella en 1' espay, com un baixell en la mar sens
deixar altre rastre que las bonas obras, paro, qu' homes
del tremp de 'n Bobert un no pot menys qu' admirarlos y
ap'audirlos ea vida y p'orarlos després de morts; puig
que fou ell uaa verdadera gloria Ilegítima, per lo seu
saber, per la seva virtut, per las sevas creencias, ja que
va estimar la ciencia propagantla ab fé, va estimar 1'
honradesa fentse esclau del deber, va estimar la virtut
essent un bon cristià y va estimar la patria sacrificantse
per ella; ab la seva mort lo mont h a perdut un sabi, la
medicina un sjcerdot, l' humarsitat un pare y Espanya
un home veritat, u n esprit alt, un carácter viril, un
almogávar del pensament, y la nostra terra, Catalunya, ab
sa mort ha psrdut un apóstol y la blanca Si'ges ha vist
psrdrer lo seu fill mes gran y predilecte.
Nos recordà l' orador qu' eticara estava humida la
p'oma ab qu' escribían lo seu nom nombrantlo fill p r e dilecte de la Vila, encar es fresca la memoria del jorn
en que li dedicarem lo Passeig d: la Ribera, encar se
sent 1' olor da festa del jorn en que celebrarem 1'
inauguració del hermós saló de nostra casa comunal en
qual dia (com m s fi recordar) nos digué que si no 'ns
podia d o D C T un saló de cent, nos donava un saló de deu,
enc-ir se sent lo rumor dels aplausos en que Sitges s '
unia als aplausos de tot Catalunya y á 1' admiració del
Estat Espanyol cuan ell retornava del Parlament coronat
de llorers en que s' hi amagava alguna dolorosa espina,
y mentres nístres oidos están impresionáis ab aquell
crit unanim de que ell havia d' esser P esperança d j la
pa'ria en temps tant calamitosos com los d ' avuy, n o s
desconsola soptadament lo retruny tetrich y melancolich
de la campana que toca á mores per ell.
Aquí (i' orador) fá 1' historia del doctor Robert en
sos primers anys á Sitges, comensá á ferse home en
aqueix terrer, jugant de petit en nostres carrers y aquestas sagradas parets q u ' e n s circueixen soa t e s ' i m m i v í u
de las primeras pregarías que surtireu d' aquell tendre
cor, si, Sitges pot ilegüimameat gloriarse de contar al
doctor Robert entre ses fills, perquè en sas venas corría
sang sitgetana puig que per espay de tres cents anys los
fpsars de la vila guardan los restos que constituheixen V
arbre de generació, de cual generació havía de sortirne
lo gran Robert, y l'archiu panoquial es una prova
inequívoca de lo que 's prêtent probar ja que hi constan
totas las partidas referents á la familia Robert, inclosa
la partida de pila del doctor que d e Tampico fou tras-

ladada aquí Sitges á fi de que en temps esdeveniders
lo doctor Bartomeu ab orgull pogués dir com deya ab
boca plena qu' era Sitgetá.
Respecte la ciencia del doctor Robert (l'orador) feu
esment de sa brillant carrera, de que al any xexanta
cinch, al entrar al Hospital de Santa Creu, era venerat
dels deixebles, enveijat dels doctors y de que propagava
sa ciencia ja en conferencias particu'ars, ja en. centres
publichs; que ' 1 nom del doctor Robert n o sols era
conegut á Espanya si que també al extranger com
Berlín, Bruselas, San Petersburg y ara mateix nombrat
Vis-president del Congrés-medlch de Londres; sas obras
publicadas,-podrían formar reunidas una Summa médica,
ell será l' etern consultor deis raetjes, pero lo distintiu
de la ciencia del doctor Robert no es aixó; altre cosa
lo consüluheix y es que si en lo mon hi ha dos classes
d' eminencias ó de genialitats la de l' intelligencia y de
!a práctica, ell las ha reunidas totas dos, ell exerceix sa
professió, no per amor á la pesseta s'no per cumpHr ab
lo deber per fer be á l'humanitat y aixís veyém de que
en la casa del malalt hi portava quelcom mes que '1
remey per la enfermetat ja que mes que '1 filantrop
que fá lo bé per especulació, ell animat ab l'espent
cristià, ab Pesperit de caritat, se presenta al capsal del
llit, dols carinyós, amable y amagant que la mà esquer r a no ho sàpiga de la dreta, allarga 1' almonya per la
familia necessitada.
La norma del doctor Robert (segueix 1' orador^ han
sigut sempre la ciencia, lo deber, la virtut, 1' honrades
y per aixó se feya estimar de sos deixebles y admirar de
sos mestres; (aixó en sa vida científica.
Se sent per totas cuatre parts de nostra desgraciada
terra to crit de regeneració y aqueix home de cor noble
y senser que may havía figurat en lo camp de la polídca atret per la noblesa de la causa y famolench del bé
de la Patria, se Ilensá en aras del sacrifici per regenerar
á la Patria; serapre recordará Barcelona son pas per la
Casa comunal no volguen, per cap concep'e fer cónchorxa ab los que han enganyat á tots los que han posf at
fé als seus programas, ni ab los que no han impedit que
1' inmoralitat entrés en las portas da l' administració
essent lo premi d'aquesta exemplar conducta que la
veu de tot un pob'e lo fes rep:esentant en las Corts
per sa enteresa y virilitat â tots aquells á qui dirigia la
paraula, portant en si mateix encarnada l'idea y 1' sspi
ració reivivdicadora de nostra terra.
Es conegut en lo parlament y á pesar de trobar així
adversaris Cy dich adversaris perquè d'enemichs n o ' n
tetía, perquè perdonava) sa figura es respectable y
respetada essent tingut per politich de sa cri.eri y de
nivell superior á molts que figuran en esferas molt elevadas.
Per iltltim era bon cristià, regenerat ab las ayguas
del bauàsme, incliriat per sos pares cn las prácticaj de
la Religió se pol molt ben preseatar¿e com à model de
joves, espill de fills, mirall d' espesos y de pares ja que
aquesta educ?.ció religiosa havía rebut de sos passats y
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gent qu'en llargue catrere omplie la blanquinose carretera; tot fent comentaris del llastimós incident.

Joseph Llauradó y Planas
¡Ha pujat al cel, als 17 mesos d'edat!
Sos desconsolats pares, Simó Llauradó y Josepha P l a nas, avia paterna, Concepció Clara, avis materns Joseph
Planas y Josepha Catasús, oncles, cusins y demés parents, participan á sos amichs y coneguts tan sensible
pérdua, o c o r r e g u d a el dia primer de Maig, d' aquest
any.

El silenci en la vila blanca, sempre alegre y riallera,
era gran.
El ball de caramel'as s' havía sosples, la casa del
malalt era visitade per la gent qu'entrave hi sortie seguint
interesantse per l'infortunat joverA dalt en son cuarto jeye ell vetllat per sos amichs;
el desvari seu seguiye, en tant la Mercé plorave á Uágrime viva condolguentse de no haverlo sapigut estimar
enllepol da per lo boato d'en Joanet á qui malehia y
despreciave......
Al s'endemà les campanes tocaven à morts. En
Joanet veyentse menyspreuat per tothom per los molts
disgustos qu' havía donat al poble, veyent rodo'ar per
terre son orgull de Conquistador hi agombolarselihi á
son voltant les malediccions dels coneguts que '1 tenían
per un esgarria crias s' havía pegat un tret de revolvei á
V ombra d'els molinets.
En Ramonet s'anava curant.
S. C. P.
Pascua de l'any 1902.

PREGARIA
ell fielment l ' h a trasmesa á sos fills y en prova de lo
que dich, es 1' acte que per consol de tots tinch obligaci*
de referirvos y es que lo dia a\ans de morir coneixedor
perfectament d e que 1' enfermetat que '1 aqueixaba tintindría un trist desenlias, com à bon catolich, com á
creyent va confesarse ab lo senyor Canonge Ribas donantse á conèixer al sep¡rarse del confessionari dihent
al confessor que era lo doctor Robert y que ho tingués
present per lo que podria venir.
Senyors, las virtuts dels fills son l'alabansa de's
pares corn diu Virgili y las virtuts dels ciutadans s o n i '
alabahsa dels pobles y per això las virtuts del vostre
doctor Robert es 1' alabansa de T o s t r a Vila; pero lo
doctor Robert ha mort, que dich ha mort, n O j l o doctor
Robert no morirá si es vritat que son cos está e n la
fosana pero lo teu esprit, es de creurer, qu' anat A
buscar lo premi de sas virtuts, aixís com la papellona
trencant la cloica y prenent color sas alas, vola per los
espays, aixís també 1' ánima del doc:or aqueixa ánima
ab que pen ava, ab que penelrava l o s secrets de la
ciencia, ab que s' havia fet gran devant dels homes, ha
volat i. t a s regions de 1' eternitat y la seva memoria no
será may borrada y per aixó feu molt bé (nos digué I'
orador) en volguer aixecarli un monument; aqutix
monument l'haveu aixecat ja en vostre cor, pro convé
que la seva memoria sigui grabada eh bronce y en
marbres perqué las generacions del pervindre, recordin
que nostre patria ha tingut un home gran, un home
sabi, un home honrat en tota l' extensió de la pa¬
raula.
Digué l'orador que havía vist lo cadavre del doctor
Robert moments ants d' enterrarlo, havia vist aquell
c i d í v r e rosat per los plors de la patria, l'havia vist
vestit no ab la toga de catedratich, qu' hauria indicat l '
home docte en sa professió, sinó vestit ab 1' habit de la
Mercè qu' indicava 1' home creyent y al mateix temps
recordava 1' ordre catalana aquel'a ordre dels fills de
Pere Nolasch, Jaume lo Conquistador, Berenguer de
Palou (y com feya notar 1' orador) semblava una c o n cepció divina, una ocurrencia celestial mirar al doctor
Robert servintli de mortalla aquella vestidura blanca
com 1' ánima del j u s t ensemps q e semblava lo cristià
practich fins després de la mort, despertava l'idea de
que aquell vestit era funiforme que usavan los reiemp.
tors dels cauHus y (f orador tot pregant va pensar cuant
bé li escau al doctor Robert per mortala lo vestit de
redemptor cuant tant va triballar per la patria morint
su'íp'ránt per la redenció moral, administrativa y política
de nostra terra.
Aquí V orador va aixecar una fervent pregaria al Altíssim per ía gloria y descans etern de l ' ánima del difunt
donant las gracias als cjncurícnts en n o m de la familia
y excitant al mateix temps á n ' e l s fiels á fi de que lo
tíilguin present en sas oracions.
Requiescat in pace. Amen.
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¡CJuin paisatge més hermós alegrava nostre viste!
(I.)

ginal.

Article retirat de ntiníeros passats per exccés d ' o r i -

Les camareUis del P r a d o pujaban la carretera del
Molins. Acompanyats per la ccpla y seguits d' une [munió de minyonets anavan fent son camí els joves de la
colla conversant y fent gatsara barrejats entre las noyas,
que aixerides y alegróles pujaven ab dalit per assolir
aquelle plasse ahont airoses dansarien un cop la copia
n'arranqués ab un pet de bellugadís vals.
No obstant hi el burgit, en Ramonetfeu sa ruta
sol, trist y cap cirós, la vista fixa en una parella que
amorosa y joganera pujave á pas de tortuga per lo
costat oposat de la polsosa carretera.
Per fl trepitjarem roca y la flairosa olor de las floridas farigoles s'infiltrave j a en nostres poros.
Allá 1' alegria estave en lo seu punt. Grupos campestres es veyen par tot arreu; famil·les enteres, noyes
hi joves tots reuniíls y assentats en terra berenaven ab
dalit aclamant ab gran cridorie 1' arribada de l' estol de
cantaires que ab la típica bandera dels mocadors de
seda, al devant, y ab els coves de la teca venían á
acabar d'arrodónir aquell pintoresch conjunt
L ' orquesta havía comensat ja la sinfonía de las
caramellas, y el jovent es disposava á ballar.
Varias veus s' Èohiren. <Ramone', deyen, puja hi
agafa la senyera»; y als pochs moments es veye sortir
dalt d' un dels molinots, la figure d'en Ramonet, que
vestit de negre y cobrint son cap ab la roija barredna,
pujave tot tremolós la bonique bandere de la c o l e .
«Amunt Ramon, li deihen sos amichs: ¿Qué DO
pots? semble que tinguis por! Vaija, pujabé, depressa hi
que boleiji ben bé., Ell que no havía deixat d'ullar á la
íogose parella que s'anava acostant á la plassa, sentint
los crits de sos companys que tot ho ignoraven pujà en
une arrebolade la seue bandera, l aixecà ben alta, la
feu voleijar, d o n i u n fort crit d a ¡Viséalas caramellas
del Prado! hi mancantlhi forses caigué al anarla aplantar enredat én los virolats colors dels sedosos mocadors.
' Un gros crit sortí de la boque de totes les dones. L'
orquesta parà en sech y tothom esprecipi á al peu del
molí.
En Ramonet s' havía tot fet mal-bé,, el cop sofert
per la caigude havía sigut de mort, tothom s'interesave
per ell, y tots á la vegade no comprenían son desfici.
Tu en tens lai culpa. Mercè
Tií y ningti més,
traidorota, deixe el pobre jove tot sanglotant en son
des vari.
Tan q u e j o t' estimo
el tinch de m a t a r á n ' e n
Joanet... si ell me 1' apressa.... y á n e ' l s lladres, jo els
mato.... Jo en morit Mercè... tií no m' estimes
La febre s' havia apoderat d'ell y cuatre de sos
amichs el ficaren en une tartrane per portarlo á case
seue, mes de repent; lo sorpresa fou gran, una noye
moreneta y ben fete, baixave corrents despentinantse
y xisclan com una boija, obrint la porta de la tartrane
al temps que deixe el vuy no m' el pendren... 1' estimo
si pobret.,. y ell no ho sabía, y agafant son oap, 1'
acariciave posantlo demunt sa falde, omp'intlhi de
petons barreijats ab do'çes llàgrimes.
Aquelle noye era la de la parella que tenie embabiecat an en Ramonet era la Mercé á qui ell estimave ab
tot son cor.
Lo cavall arranca un trot llarch y lo vehicul d e s aparagué. Tothom havía quedat trist, y ningti s' havie
recordat mes de tomar á breñar. Els aucells s' aprofitaren. La música havia plegat las solfas, y aquelle hermosse encontrada anavc quedant abandonadc per la

E l toch de las camparas
es toch de funeral
solemne y de primera.
¿Qui será el tal morial?
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Entrem á veure 'l temple.
¡Quin dol, y cuanta gent!...
Un poble hi ha que resa:
resa y plora juntament.
Segueix de las camparas
el toch del funeral.
¡S' ha mort el Fill de Sitges.
Robert y Yarzabal!....

Jun'en.hi la pregaria
per éll, ab fe y anhel
Si gran fo'i baix la terra,
mes gran pprtemlo al cel.
F . H U G U E T Y MAIMEE

Si ges, 3o d'Ab il, d . 1 9 0 2 .

I N T I M A
Si 'n fá de temps que no t' he vist.
Res sé de tii; no he rebut més ni un mot;
no més oblit,
Qui sap si te 'n recordas de quan juravas estimarme ab tot el cor, ab tota 1' ánima.
Y jo, que era ignocent, gardenia superbiosa,— m' ho creya lo que deyas; escoltava tas
paraulas ab igual atenció que '1 nen escolta
compungit el consell de la mare
Si 'n fá de temps que no t' he vist.
Si me n' has fet de mal y encar t' estimo.
Si algiin jorn te vegés, potser te faria llàstima.
Mes si ja no' t deuré veurer més; si no ho
sabrás que pensant en tu me migro, flor que
m' anemorares boijament, flor que 'm portares
r alegria de sobte per convertirla després en
eterna tristesa.
Que voltas y hi passat pel jardi blau, com (O
deyas tu al jardí de casa.
Quantas vegadas he escoltat ab atenció profonda, el dols resar de 1' aygua per veurer si 'm
deya quelcom per mi ignorat.
Encare hi vaig vora del sortidor^ encare,
més are hi vaig y ploro, no rich ab rialla de ¿ ?
I
joia com avans..., com fá molt temps.
CO
c
Encare hi surto al jardí, sino que are ixo de Ç3
nit, quan surten els estels que 'm semblan llágrimas.
Si 'm vegessis plorar tal volta tendrías com- •a
passió de mi.
Més, nó; à las donas, las llágrimas deis ho- co
mes us fan riyre.
NARCÍÍS ( T I L Î
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El dia 23 d' aquest mes, devant de la Comissió mixta de reclutament tindrà lloch al Palau de la Diputació
de Barcelona, el judici de excencions dels joves d'
aquesta vi'a, y de tot el districte de Vilanova, perteneixeots a's reemplassos anteriors y el actual.

Batlle

Plassa Marqnés de Mont-Roig, 1
Sessió del

N

fljdnfcameot

C a l e b r a d a el d i a 2 9 d' A b r i l

El saló presentava 1' aspecte de las grans solemnitats. Presidits per D. Cayetá Benaprés,
estavan presents tots els regidors, esceptuant el
senyor Carbonell y Company. Entre el públich
s' hi notava mes animació que en las passadas
sessions.
Llegida y aprovada 1' acta en mitj de glacial indiferencia, el senyor secretari ab detriment de la alcaldia, comensá á'fer la calandría, enrahonant pels colzes, dirigint discussions y presidint de fet la sessió.
Varen presentarse algunas facturas de viatjes del Jutjat Municipal, y de las gorras dels
Agutzils, que en Mitjans s' estranyà molt que
encara no fossin pagadas demanant que tots
els gastos que fassi el municipi 's paguin desseguida á fi de evitar el bum hum del poble
rondinayre.
Se llegí una R. O. encaminada á fer més
equitatiu i' impost de consums, basantse en el
cens de la població.
En loan Mit.ans demana la paraula per manifestar el disgust que ha ocasionat á sos correligionaris, la suspensió, per ordre gubernativa, del meeting que teníant preparat pel pri.
mer de Maig, atribuintho tot á intrigas de 1'
autoritat local.
El senyor Benaprés protestà d' aquesta afirmació, retirant el senyor Mitjans las sevas
censuras, pera dirigirlas á las autoritats supe
riors.
P e r f i d e festa el president, manifesta als
regidors socialistas, que havia consultat á sos
companys de consistori la conveniencia de celebrar el l"- de Maig colocant cobrellits al balcó de la Casa de la Vila, y la bandera al ba
luart, obtenint com es de suposar una resposta
negativa.
En Mitjans al sentir aixó s' arreglà el coll de
la camisa, estussegá, y pronuncià un discurs
que produhi 1' afecte d' un narcotich á tots els
regidors. En Benaprés per ferio content, li va
donar esperansas de que potser colocarían la
bandera, quedantse per tant en Mitjans sense
cobrellits, y el ptiblich sense sapiguer com
acabaria aquell saínete.
Després de la sessió per informes que tením
de bon origen va tractarse novament dé fer sortir aquells elevats personatges,
pero en Mit-

L í nota discordant, entre las manifestacions de c o n dol que hi hagut á Sitges, ab motiu de la mort del d o c tor Robert, 1' ha donada el nostre confrare, el periódich
del chantage que 's publica en aquesta vila. Ab to'a la
mjla fé, que nosaltres de bon grat li perdonem, ha d e i xat de publicar la part manifesta que la «Agrupac"ó Catalanista» prengué en el sentiment general, que com es
de suposar va esser la entitat que més extériorisa en
sos acíes, la fonda pena que á tothom aclaparava.
Las provas de simpatia que '1 públich ens ha dispensat, aixia com las espresivas cartas que hem rebut
abominant de procedir tant innoble, son la millor sanció pue podía darse á la conducta indecent seguida pel
periódich de referencia.
El regidor senyor Carbonell y Company, en !a sessió del Ajuntament c-lebrada el d l i 29 del prop passat
Abril, va dirigir una pragun'a á la presidencia, que
avans de fer ptiblica, hem volgut sapiguer quin concepte mereixia á <El Eco de¡ las Clavegueras.»
Pero com aquest ab 1' imparcialitat que '1 caractérisa
no n' ha dit ni una paraula, creyera just consignar que
el senyor Carbonell y Company va estar oportunissim,
fent notar 1' estranyesa que li causava 1' haverse presentat uns comptes endarrerits en concepte de gastos de
escritor!, ab mès motiu, existint en els respectius presupostos una partida molt crescuda pera a t e n d e degudament als esmentats gastos.
Aquesta banderilla sigué la que posà negu'tós al secretari y demés òompanys de g'oriasy fatigas.
La familia del doctor Robert ens demana qne, molt
agrahits per las demostracions d' afecte y part activa
que to'a la vila ha pres en lo seu dol, y sentloshi impossible donar las gracias particularment ho ftm en nom
seu desde ne stras columnas.
Encárrech que cumplim ab moltissím gust.
El governador civil senyor Manzano va prohibir la
ce'ebracó d ' u n meeting que Us socialistas d'aquesta
vila tenían preparat pel passat dijous, ab motiu del
primer de Maig.
Ab 1' objecte d' honrar la memoria del doc"or R o bert, la revista «Lo Teatre Català» ha patrocinat l'idea
d'obrir una suscripció de caràcter popular ab quotas
desde o'5o á 5 pessetas, suma que's destinará à premiar
l'autor del millor projecte de monument al doctor
Robert, quin concurs se celebraria en aquesta vila '1 dia
24 d' agost vinent, diadi de Sant Bartomeu, entregantse
ademes al autor premiat un attistich dip'oma.
Pera fallar en dit concurs se designaria cn Jurat
compost de personas competen's.
L'Ajuntament ha aceptat gustós la iniciativa ds «Lo
Teatre Cata'á.>
El conegut publicista don Antoni García Llan 6 ha
publicat ab lo títol de M Cau Ferrat un folleto de gran
interés descrivint la colecció de ferros antichs que don
Santiago Rusifiol posseheix en son anistich museu d'
aquesta vila, tan coneguda de viatjers y artistas. L'autor
fa una descripció eñ ext ém p i n t o r c L c i del
Cau-Ferrat,

en forma que serveix admirablement de cicerone àls
aficionats á las arts del passat.
També hi ha quatJe reproduccions del interior del
Cau, obra del malograt arquitecte don Francisco de
A. Rogent, un retrato de fototipia de 'n Rusiñol, y
una escullida colecció de fototipias, en número de 3o,
reproduhint els mes importants exemplars de la colecció
Rusiñol, entre ells lo célebre picador de la Casa del
Arcediá y lípichs candelabros deis segles XIU y X l V .
La portada es bellíssima, contenint un bonich—dibuix
alegorich de Triado.
;
L'obra,qu-ha sigut editada lujosament per la-L'ibreria
Artístico-Cieníífico Industrial de don Joan B. Pons, de
Barcelona, ia recomanem als. sitgetans, perqué honra á
la nostra vila, ja que s' ocupa ab grans elogis del monument tant estimat q u e ' o Rusiñol va fer consti uhit á
Sitges, y que tanta gloria y reno.a ens ha donat.
Entre las visitas á nostra blanca vila, aquesta setmana, podem aíeigirhi la del notable organista áú conservatori de Marsella ,don Alexandre Trouchs. Sabam que
ha sortit ben impresionat, desitxant no sigui aquesta 1'
última visita.
P a alguns días que 's nota una forta baixa temperatura degut á. las calamarsadas que han caigut en aquesta
comarca.
El dimars va arribar á quedar blanch el pla de
Campdessens.
Els añcionats del «Rabrot» el dia primer de Maig
varen fer una excursió en «El turó da la Morella» desde
quina altura van disfrutar del bonich panorama que s
ovira.
Els nostres distingits amichs, els esposos don Simó
Llauradó y Clara y donya Josepha Plana» y Catasús, han
tingut 1' inmensa desgracia de perdre al seu tendre fillet
Joseph, preciosa criatura de un any y mitj d'edat, quant
consiítuhia una falaguera esperansa pera sos pares amantíssiras.
L'acte de l'en'erro que 's verifica el passat divendres,
desde i domicili de Barcelona á 1' estació de Fransa, y
1' enterro de 1 estació de Sitges al Cementiri se vegeren
molt c.ncurreguts, prova evident de lo molt que ha sigut
sen ida aquesta desgracia y '1 sentiment ab que s' ha vist
el d )1 de la familia.
H i havía varias coronas colocadas, en un preciós
landeau cobert de b'anch, expressivas ofrenas dais seus
pares, avis, oncles y demés familia, y entre ellas, una de
nostre estimat company don Joseph P.anas acompanyada d' una senti la dedicatoria escrita en català.
Enviem al afligits pares 1' expressió del nostre mes
sentit condol.
S' han fixat els días 11, 12 y 13 d' aquest mes, p ; r a el
cobro del segon trimestre de la contribució en aques:a
vila,
Pew promoure la suscripció del monument del Dóctoi
Robert à la Isla de Cuba, s' han nombrat l a s s ígüanls
comissioni:
Habaea: Don Prudenci Ranell y la Societat d : Beneficencia Cata'ana y Balear.—Santiago de Cuba: Don
Catles Vidal, Antoni Batlle, don Joseph Gorgas y el
Gen're Cata'anista —Guantánamo: Don C istófol Branet,
don Ciístófol Mestre, don Rafel Blay y don [oan Peut.
—Manzinillo: Don Bartomen Roca y Tasis, don Miguel
Mes re y don Pere JuHí.
Ademes s' han enviat entussiastás comunicacions a!s
principals Ajuntaments y entitats catalanistas de Cata»
lunya, invitantlos á pendre part en la suscripció.
A Romea s* ha estrenat u r a obira d' en Éussifi 1 tituladn «Els j chs fljrals de Canprosa», que á pesar de denotar 1' ingeni del gran attesta, no 'ns va ccnvence, píf
cerlas exageracions poch meditadas contra cesa» que s n
la esencia d ' u n pob e. No 'n parlém més ex ensamect
perqué estimem niassa ¿ n' en Russiñol.
A la vigilia del primer de Maig i' et.viá á aquesta vila
un ccntingent de guardias civi's pera c D n s e r v a r 1- ordre,
fent treurer las iluminarias y adornos que h t h a v í a al local del Centre Socialista de la Ribera y fent tancar las
[ O tas del loca'. Els secialistas demanaren permís pr^
anar á fer un breñar i fora, pero els hi fou negat. Tanct
espectació de forsas sigué molt comentada pels sitge ans,
puig era ben íçgur que no h i hagu.ra h^gut cap desi rdre.
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Días enrera va visitar aquesta vila el gran artista català don Alexandre de Riquer, acompanyat de varis com panys, havent visitat detingudament el Cau Ferrat y
quant de notable enclou aquesta vila. També visitaren la
artística torre de Garraf.
Ha sigut molt ben rebuda la noticia de que el «Foment
Sitgetá» ha acordat construhir dos chalets, de forma sen¬
zilla y elegant, pera quin efecte ha iniciat la suscripció
de accions de cinquanta pessetas, ab 1' objecte de que 'n
puguin adquirir els industrials.

Els funerals del D r . R o l e r t
Si e n t o t acte religiós q u ' els católichs fem celebráis
en sufragi del ánima d' algú d e nostra familia, hi
veyem n o solament la tristesa produída pel recort
d' aquell ser estimat, sinó tambe el consol motivat per
las mostras d' apreci del nostres amichs, q u ' ens acompanyan á las nostras oracions pera concedir la salvació
de 1' á n i m a del difunt; en els funerals que la nostra
vila h a celebrat en sufragi del seu fill predilecte, aquets
dos sentiments de tristesa y de consol s' h a n pogut
aprecià d' u n a m a n e r a ben palpable.
E n tot Catalunya s' h a n celebrat funerals pel Doctor
Robert, p e r tot Catalunya h a perdut u n ser estimat,
nosaltres h e m asistit als de Barcelona y als de ISitges,
tots ens h a n impresionat, pero de diferent manera; en
els de la capital catalana aquella gran generació feren
compendre á nostra inteligencia la gran pérdua que
experimentava nostra patria y el gran Increment q u e
havia prés la nostra doctrina, en els de Sitges, impresionavam nostre cor el veurer nostra vila confóndrer's
en u n a sola familia resant pel més estimat dels seus
fills.
.Nostre temple estava seriosament endolat: en el fons
del altar major s' h i destacava u n Sant Cristo, la ilu
minació era espléndida. A dos quarts de deu comensá
1' ofici, celebrant el M. I . Senyor Rector doctor Briculié; la capella de música interpretà la inspirada missa
del mestre Rossini, alternant ab el clero parroquial;
durant 1' ofertori q u e v a d u r à molt temps, el senyor
Cuscó deixà sentir al armonium la seva inspirada
m a r x a fúnebre; després del ofici se resaren dos missas
y la del perdó, durant las quals el mestre de capella,
ab la cooperació d' en Salvador Robert van executar,
entre altras triadas composicions, la m a r x a fúnebre de
Chopin. Acabat 1' ofici y las missas s' entonaren perla
Reverenda Comunitat solemnes responsos, que revestiren gran solemnitat, gracias al gran número de sacerdots forasters, entre els q u e recordem 1' archiprest de
Tarragona. Una gran generació ompli constantment la
iglesia, estant representadas totas las classes socials'
en la impossibilitat de citar noms, ferém menció de las
corporacions que estavan representadas.
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E n el presbiteri hi havía 1' Ilustríssim Ajuntament
en corporació, y la ilustre j u n t a d' obra.
El dol d'els homes estava presidit en primer terme
pel Rvd, mossen Cardona, els fills polítichs, senyors
Fill. Perpinyà \ j Agapito Casas, el germà don Francesch y el seu cusi don Enrich Busquets, y en segon
terme per la Comissió central del monument don
Felip Font.
EI de las donas el presidían dos de las fillas, la
cunyada donya Dolors Vilanova y demés famiha y en
segona fila hi vegerem las senyoras dels de la Comissió
central.
H i havia la casi totalitat dels socis de I' Agrupació
Catalanista; u n a gran representació de l'Associació de
San Lluis Gonzaga dignament dirigida pel celosíssim
vicari d'aquesta parroquia Rdn. Pere Cerdà.
«BALUART DE SITGES» estava representat pels r e dactors senyors don J o a n Armell, don Salvador Oli vella, don Miquel Gorgas, don Rafel y don Gonzalo
Massó y acabats els funerals, pujà al presbiteri al
objecte de donà las gracias á la ccncurrencia el reverent doctor Cardona. Els qu' havíam tingut la sort de
sentir al infatigable cantor de Deu y Patria, compreníam perfectament líespectació que regnava per admi¬
rar al sabi orador sagrat.
D e i a seva oració/notabilíssima que va conmoure
á tot l ' a u d i t o r i , en pubUquém u n extracte, prés ab
notas taquigráficas pera que els lectors s'en puguin
formar u n a idea u n a mica acabada.
La representació

del

«BALUAET OE SITGES»

que

assistí als funerals es va creure en el deber de felicità
al doctor Cardona per el hermosissim parlament á
quin fi varem pujar á la rectoria, essent presentats per
nostre amich Rnt. Pere Sardà y allí li férem present
la nostra humil felicitació, manifestantli que las sevas
hermosas paraulas havían interpretat el sentiment de
tots els sitgetans; va contestarnos agrahint sincerament las nostras felicitacions.
L'esmentada representació del «BALUAET» felicità
igualment al digníssim M. I. Sr. Rector y demés clero
parroquial que ab el seu desinteresat concurs contribuhirèn al major éxit y explendidés del acte.
«BALUART DE SITGES» dona fian' aquesta resenya
donant mil mercès en primer lloch á la digníssima
comissió qu' h a portat á cap la realisació dels funerals
y en segon lloch á tots als que ab la seva assistència
han contribuit al major lluhiment dels mateixos. Ara
resta sólzament que tots els Sitgetants donguin forma
á l'idea de perpetuar la memoria de nostre gran p a trici, tenint en compte que tot lo que fassin per ell,
també h o farán per la vila, perquè tant mes enlairat
concepte es formarán els estranys de Sitges, quan més
hagin treballat p e r enlairar al més esclarescut dels
nostres fills.

JSUSGSIPGIÓ
para eregir à la Vila d e S i t g e s u n m o n u m e n t a l
Dr. D. Bartomeu Robert y Yarzabal

Gomissió de Barce.ona
Joan Bofill y Martorell, 500 pessetas.—Pere
Catastís y Ferret, 500.—Rafel Llopart y Ferrán,
500 - J o a n Llopis y Bofill, 100.-Aleix VidalQuadras y Ramón, 1009.— Eusebi Güell y Bacigalupi, 500.—Estanislau Planas y Armet, 500.
—Sebastià Vidal y Dimas, 100.—Magí Plá y
Soler, 100.—Francisco Carreras y Robert, 100.
—Antoni Carreras y Robert, 150—Pelegrí Masó y Bori, 100.—Isabel Ferret Vda. de Catasús,
250.—Manel Bofill y Martorell, 100.—María
Bues Vda. de Catastís, 200.—Antoni Catasós y
Bues, 150.-Joseph Planas, 250.—Bonaventura
Ferrer Vda. de Matheu,' 500 —Joseph Matheu
y Ferrer, 100.—Magi Matheu y Ferrer, 50.—
Joan Matheu y Ferrer, 50.—Antoni Ferrer y
Robert, 50 — Cayetá Bori y Benaprés, 50 — Agna Llopis Vda. de Camp, 40.—Antoni C a t a sús y Soler, 25—Joseph Catasús y Soler, 25.—
Joseph Planas y Catasús, 50.—Manel Oromí,
25.—Pelegrí Pujol, 20.—Joan Puigdomenech
de Ripollet, 50.—Antoni Batlle y Jané, 25,—
Francesch Cardó, 100.—Bonaventura Robert y
Duran, lOO. — Rossendo Mestres, 25 —Isidro
Gassol (fill), 100.-Joan B. Bores, iOO.-Teresa
Poch viuda de Martorell, 100,—Rita Soler viuda de Robert, 50.—Pere Catasús y Ferrer, 25.—
Franciseo Catasús y Ferrer, 25.—Joseph Ferrer
y Catasús, 25—Jaume Hill y Feliu, 25.—Joan
Soler, 5.— Joseph Rovira, 100. — Carme Golferichs viuda de Masó, 125. — Josepha Carbonell
de Carbonell, 10.— Corina Lassus viuda de
Jacas, 50.—Busquets germans, 25,—Manel Robert y Aldrofeu, 500,—Bonaventura Blay, 100.
— Diego Polo de Lara, 5. — Total, 7.755 pessetas.
N O T I C I A S ElBDIGfI03H3
Avuy Diumange á las 5 de la tarde Novena á St. Antoni,
Rosari, Mes de Maria cantantte al orge las Ave-Marías y
lletretas.
Dilluras y demés días de la setmana á tres cuarts de cinch
continuarán las funcions del mes de Maig en \ t mateixa forma qu' ahir.
l5ijou5 festa de la Asenció del Senyor, á las 8 del matí
Comunió general de la Associació de Fillas de Maria. A Us
10 ofici solemne y á las 5 funció del mes de las Flors.
Disapte á las 5 y mitja d» la tarde exercissis de la Sabatina y Salve al Santuari del Vinyet,
De primer de Maig en los días feyners U Missa primera
se comensará á las 7 del matí y la Conventual á las 9.

La Salut es el tressor de la vida

Companyia de segurs contra incendis y explosions, á prima fixa
Establerta á

Bapcelcns,
KDIBICI

rv&·O&lS.TmfíJCí.
V!rn.l5n.ÍNa^irip.

Dormitori de Sant Francesch, nùm.
D ©
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PEIOPIECTAT

El ANTI-FERMO

1 capital soeial 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
^ Reservas y primas 13.294,501'73 pessetas

Fondos colocats en inmobles á Barcelona y valors die major g a r a n t í a
S i n i s t r e s p a g a t s , 6 . 2 8 3 q a e impoptacj 7 . 6 3 2 , 2 6 0 ' 3 9 p e s s e t a s
AGENCIA

DE S I T G E S :
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VICENS
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Y

BERTRÁN

L A
G R E S H A M
lm^4i iogiesa de seguios sobie la ia ] de ientas vitalicias - Fundada

El ANTI-FERMO cura radicalment els mals del Estómach.
El ANTI-FERMO alivia y cura las enfermetats crónicas.
Neurastenia, reglas dificils ó nulas, estrenyiments, malas digestions, inapetencia, debilitat general, impotencia, etz.

es un remey enérgich pera combátrer totas las enfermetats
que prevenen de la i npuresa de la sang, del sistema nervios
y del Estómach.
.Després de haverho provat tot, no desconfihéu de vostra
curació, donchs el ANTI-FERMO será la panacea de vostra
salut y ab èll obtindreu robustes, energía y salut complerta y
evitareu las enfermetats infecciosas.
Totas las familias deuhen possehir una ampolla d' aquest
maravellós remey. De venta en las principals farmacias y
droguerías.
Dipòsit general pera Espanya: Companyia Química
Farmacéutica, Rambla de Canaletas, 11, pral Barcelona.
A Sitges, en las duas farmacias.
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Pólissas indisputables Beneficis capitaiisats Primas molt moderadas
La Gresham té constituhit et dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía per sos
assegurats á Espanya.

ïll3BiStería

Je Salvador Olivella
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P A L A T I N E

Companyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidenta
Oficinas pera Catalunya, P L A S S A D E CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A SITGES,

JOAN

AMELL,

CABRER

DE S A N T PERE, Húmero 7

En aquest establiment hi trobarà el públich tota me
na de mobles á preus baratissims, tant els construhits
com fets de encárrech.—Objectes pera regalos, picas
abrassaderas, transparents, Stors y tot lo concernen
al ram d' ebanisteria. També 's fan adobs ab tota perfecció.—Preus y calitat sens competencia.
ECONOMIA—BON GUST-PERPECCIÓ
—PUNTUALITAT—

t^
O
•o
es
Q

