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Sitges 15 de J u n y de

II

cnòssen Vetídagae»
Altre volta la feia Parca .ha segat la-vida de
un fill iliistre de Catalunya, de un colós de la
nostra literatura.
El .gran poeta de la terra, el cantor místicli
que se enlayrá com tina àliga geganta dominant la inmensitat, el gran Verdaguer, ha mort.
La seva mort, encare que prevista per la
grave dolencia que l'afectava, ha causat
una impresió generalv tant snáním y
sentida, que ha conmogut tot un poble,
fentlo extremir de tristesa,
Catalunya está de dol. Després del
doctor Robert ha tocat el torn á Mossen
Cinto, con si la Providencia volgués posar á prova 1' ánima catalana.
Mossen Cinto era un héroe nie la poesia, y las sevas obras potentas y macisas
quedarán eternament com han quedat
els gransi.poemas dçls.autors injsigi>es.
La seva obra viurà sempre, no salsament aquí, sinó per tot el mon, pirqué
en Verdaguer era una gloria universal,
com'ho son els homes célebres.
Va néixer poeta y poeta va morir, y
en teta s'a vida feu vibrar de la lira cantichsinmensos,'vibrants, evocacions dolcíssimasi qüe honraren á la pàtria. Els
seus poemas capdals «L' Atlántida» y'l
«Canigó» son unas fitas fermas que destacan esplenderosament la literatura catalana.
Nos pot descriurer.-.el sentiment que
s'ha desenrotllat per tot Catalunya al
saberse la noticia de Ja seva mort, demostrantse plenament en el solemnissimacte de son enterro, quesigué una imponent' manifestació' de dol, el crit de
tristesa de tot un pobleque ha volgut
honrar-á un fill plécar que taht alt ha
posat el nom de la patria.' ''
Aqui á Sitges el sentiment ha sigut
intensissim, enviantse varis, telegramas
de condol, entre ells un dsl Baluart.
Al acte del enterro hi assistiren representacions; dels catalanistas sitgetans, D, Rafel Font,
del Prado Suburense, D J. Planas, y Robert,
del partit federal, D. Joan Marsal, de la Associació de Sant Lluis Gonzaga, Rvnt 1.) Pere
Sardà, de Baluart de Sitges. D. Joseph Ferret y altres entitats,
t
Descansi en pau el venerable Mossen Jacin
to Verdaguer.
p o t e s

biogr»àÍiqaes

Mossèn Jascinto Verdaguer, y Santaló nascul á Folr
garolas, poble proper á ¥ich,,el dia 17 del mes d' Abrilde, lJ84ñl.-^•
Sos pares eran senzills pagesos, honrats propietaris y
virtuosos com el fruyt de son amor.
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A Folgarolas mateix rebé Mossèn Verdaguer la primera instrucció, ingressant després al Seminari de
Vich, ahont revelà '1 seu geni y 's manifesta el poeta
que tant bona feyna havía de fer pera honra de las lletras catalanas.
Jjas primeras distincions als Jochs Florals de Barcelona las obtingué 1' any 1861, per sa composició «A la
mort d ' E n Rafael de Casanova», y u n accessit á 1'
Englantina per la seva poesia «Los minyons den Veciana».
Cinch anys després li foren llorejadas en el mateix
certamen les composicions «Nit de Sanch», «Sospirs
dol ánima», y «Al héroe montanyench Joseph Manso».
L ' any 1870 va ordenarse de prébero y canta missa

Diferentes canongías varen serh oferidas en moltas
ocasions y sempre va ref usarlas la modestia de Mossèn
Verdaguer.
Completan la llista d' obras de mossèn Cinto, havent
sigut objete de traduccions en diferents idiomas gayre
bé totas ellas, las que á continuació ressenyem.
«Canigó», poema pirináich, «Idilis y cants místichs»,
«Causons de Montserrat», «Llegenda de Montserrat»,
«Montserrat», «Caritat», «Patria», «Colecció de eán,
tíchs religiosos del poble», «Lo somni de Sant Joan»;
«Jesús Infant», (Betlhem, L a Fugida á Egipte y Nazareth), «Escürsions y viatjes», model acabat de prosa
catalana; «Passió de Nostre Senyor Senyor lesucrist»,
«Nerto», traducció catalana del poema den Mistral;
«Dietari d' u n peregrí á Terra Santa»; «Roser
de tot P any»; «Salteri Franciscà»; «Flors del
'
Calvari»; «Cantichs del més de maig»; «Sant
Francesch»; «Santa Eulària»; «Aires del Montseny» y «Flors de Maria», publicadas darreraé
ment, podentshi afegir encare el quadro «La
ííS
Adoració dels Pastors», posat en música per
en Morera y representat en el malaguanyat
«Teatre Lírich Català».
Ademes tenía mossèn Cinto reconeguda f a m a de folk-Iorista.

DOLSA

CARREGA

A b son canter à k testa
ve ia Verge d e la font,
degotant 1' aygua tant llesta
com la suhor de son front
Y diuhen flors y donzelles
que la veyan perlejant,
mes li escaurian estrelles
d ' a q u e i x a testa al voltant. \
Sant Joseph du u n feig de llenya
dels boscos de Nazareth;
es feixueh com una penya
y trenyela '1 sant vellet.
Y Jesús diu á sa ma-re:
donéume '1 canter, si os plau.
Deu socors á vostre pare,
respon ella ab veu suau.
Jesús estén en garlanda
sos dos brassos amorós,
y ab tina má á cada banda
los ajudava á tots do8.
JACINTO VERDAGUER, Í V R E .

'1 dia 2 d" Octubre del propi any, essent nomenat Vicari de la parroquia de Vinyolas.
A 1 poch temps d' esser á Vinyolas tornà, el cantor á
fer gala de sas facultats, guanyant altre premí als
.lochs Florals ab sa poesia «La Batalla de Lepant», y
en 1877 aleansà el triomf mès gran de la seva historia
literària ab sà^ítónííSa que fundà la epopeya catalana.
Iv' AÜántiáaic)\x traduhida ¡en castellà, en francés,
en inglés, en italià y en provehzal y després en alemany.
Després del nomenats, molts als Jochs Florals de
Barcelona,, essent proclamat mestre en Gay Saber h
any 1880, y elegit président del consistori 1' any 1881.
ÏSl bisbe de Barcelona, doctor en Jaume Català, el
nomenà m é s tart beneficiat de la església de Betlhem
de Barcelona, cárrech que h a desempenyat fins à sa
mort.

(O

La mala astrugancia da Sitgas
Es per demés que 'ns ocupem d' aquesta
clase de gent, qu' tn tit el dia no fan altre cosa que fer correr 1' estisora. Avuy per tú y demá per mi, aquesta es la seva única feyna que
'Is ajuda á passar el temps mes distret. Res
práctichl y profitós pera la població, molt al
revés d' altres punts que la gent sempre miran
per casa seva mateix. Aquí quan alguna vegada
per sort ha sortit un bon patrici que ha volgut
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intentar fer un petit negoci per inquibir el seu
reduhit capital per no tenir que fugir del poble,
aquestos que de tot saben y que fins volen ser
b o n s administradors del poble, y que sols cridan quan no es hora; donchs aquestos sabis y
bons patricis han procurat tréureli del cap de
que nos proposés fer cap negoci á Sitges, y li
han dit millor será que t' en vagis á Barcelona;
tonto, que faràs aqui: si fas alguna fabriqueta ó
alguna petita industria, tindràs qu' enviará
buscar la gent á fora y aleshores ja s' haurà
acabat el sociego y la tranquilitat de la vila. No
'n tenim de fer res dels obrers que vinguin de
fora, perquè sols ja estém prou be. Ells son els
que sempre critican al Ajuntament perquè no
fan las cosas ccm ells voldrían y espernegan
quan els hi arriba alguna espurna de la mala
administració que sufrím tots desde molts anys,
pero per aixó no son capassosde fer res, ni soi-tir de casa quan es hora pera ajudarà destruhir
el. mal que ells mateixos se 'n ressenten de la
manxiula. Si els proposeu alguna cosa os contestarán que bueno, qu' ells ja están be á casa
»seva y que no volen compromisos, y que no s'
ocupan de ningú; pero encara no haveu girat la
esquena, altra volta vinga fer correr la estisora.
D« la mateixa manera critican als que fan com
als que no fan. Mis se burlan del «Foment Sitgetá», del Ajuntament, dels socialistas, dels fe.
derals y de tots els partits politichs y de la localitat.
¿Que 'n tenen que fer si el poble trevalla ó
no? Si la gent no porta més que barullo, las fábricas foren un malestar pera Sitges que vol
passar per un poble de ringo rango y no trevallador com voldriam ferio alguns.
Com es possible, donchs, que tenint aquesta
mena de gent que camina perquè ha vist caminar, y que estant bé ells, ho está tothom; com
Yolém que Sitges prosperi y fassi la seva via,
que *1 transcurs del progrés li té senyalat; sí,
aquesta gent son el destorb més gran pera que
poguém avansar. Son com el gram que xucla
las plantas y las fa pujar totas raquíticas fins
que moren corsecadas.
'

GABÍN.

Uotae Bibliográficas
Els Jochs Florals de Canprosa.—Comedisi en un arte, per
• Santiago Rusirlol forma un elegant volum de més de
cent planas elegantment imprès sobre paper superior,
en la acreditada tipografia «L' Avenç».
No descriurem 1' obra per que ja es de tothom cone
guda per lo molt d.'scutida que ha sigut y so's á continuació pub'iquém 1'endressa que 1'autor fi al lector la
cual precedeix al llibre.
Com no havém duptat may de la sinceritat d' en Rusifiol, dita carta será la explicació clara del modo q u e l '
autor entén la seva obra, que á ben segur no es com i'
han interpretada els llaugérs Jacobinistas ni aquells vale
rosos Girondins que s ' h a n cregut que 1'autor á volgut
ferir la dignitat de Catalunya, Patria qu' ell com nosaltres recoueix y que nó la creu per aixó lliura de vicis, ja
que hasta el quees pot considerar més pertecte no s'ea
pot lliurar.
Diu a xis r autor:
«AL LECTOR
Permetme, lec'or, avans de seguir la lectura, que p o si en clar alguns concept s i interpretacions equivocadas
á que ha donat lloch aquesta obra 1 día del seu estreno.
Lo primer que dec fer constar és la sorpresa que va
causar-me 1 soroll que 's mogué per ella. Estava tant
llny de creure-ho, coni íluny me trovaba al fer-se 'Is e n saigs de 1' obra. L' havía escrita aquí, a Mallorca; 1' h a vía llegida a molts amics, tots ells prou coneguts pel
llur talent, pel llur clar judici i discerniment delescoses,
pel llur amor reconegut á Catalunya, pel llur amor reconegut a les lletres catalanes, i ni un d' ells, ni un tant
solament, am tot i ser concurrents als Tocs Florals d e la
nostra terra i hayer-los honrat am llurs obres, hi havía
trobat senyals del pecat anti-patriótich que hi han volgut veure, o hi han vist, molts que, en comtes de mirarse l' obra tat com és han semblat gent de Canprosa, exaltada, que se'Is burlaren del poble.
Lo que h i veiem, i és 1' unie que hi ha, i l ' unich qiie
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declaro que he volgut posar ea la meva obra, no és la
falta de; carinyo a la poesia de la ierra: aquesta 1' estimo
tant, la considero tant necesaria en un poble com cl
nostre que, afanyat d' omplir-se de xemeneies, no te
temps, o ganes, o voluntat, d' enlairar-la com s' ha d'
enlairar, la poesl», qu' em reca fins al fons de 1' ánima
que, en comptes de ser sagrada, en facin imitacions pera
portar-la a les fires y als casinos; lo que hi ha, que no és
que no estimi 'js Jocs Florals, que 'Is considero una hermosa, bona i util festa de les lletres, sinó que la festa de
les lletres se vagi tornant de mica en mica la festa de la
política; lo que hi há, que 'Is Jocs Fiorals són hi han de
ser ; pera 'Is poetes, sols pera 'Is poïtes, no més que pera
'Is poetes, i no pera'ls companys dc caus», ptr beina,
per enlairada i per noble que siga la causa.
"Tot aixó que pensem molts, que ho diem to s els
que estimem més las lletres patries qu' els que 's valen
de les lletres com í forma secundaria qu' els vesteix pero no 'Is destorba; q u è h o d é i a l ' Ixarf, qtié ho deia en
Sardà, que ho diuen en broma i en serio en totes las reu
nióQS d'amics, i d'amics de Catalunya, ahont se parla
amb el eor obert; tot aixó que ho diuen tants en privat
i que 'n protesten després hipòcritament en públic ha
estat censurat, i fins àm frases d' una correcció molt duptosa. Per qué? Perqué lo que diuen tot; p'egats ho he di|
sol, ho he dit en el teatre i ho he dit rient en comptes de
dirho en serio. Ja es prou gran Catalunya, ja es prou just
lo que defensa, pero que nó 's pugui fer broma en totes
las petitesas que tenen les causes nobles. S' han burlat
en el teatre del poble grec del romà, de totes les menudencias que haa tingut i que tenen i que tindran tots els
pobles de la terra; de toies les religions, de tots els
ideals, de totes les gerarquíes, de totes les obres clásicas,
fi no 's pot fer, valga-m Deu!, una miqueta de broma
de's que retreuen a tota hora, vinguin o no vinguin a
tom (com no hi venen mai en les festes de la poesia), las
tals Bases de Manresa? S ' h a n burlat de la Marsellesa,
de totes las Garmanyolas y de totes les Marxas Beials
hagudes i per haver, ¿i no 's pot ni criticar 1' abús d' es'
ma d' uns Segadors que d o seguen, d' aquets Segadors
que de seriós se van tornant Marxa de Cádiz, es i dir,
marxa bullanguera sense llustre de victorià?
No sols no 'm penso haver fet cap mal à Catalunya,
ni á la vera ja gloriosa poesia: tant no m' ho penso, que
si tingués la virtut de corretgiralgUDS defectes que critico en la meva obra, si aturis la pluja de Jocs Florals
campe stres, envacunats de polítics, que s' escampan per
les viles i viletes; si logres desUiurarlos d' aquesta mena
de política que s' els veu de mica en ntica ï \ poca pae^
sia que 'is queda; si pogués fer obra de patriota i soterrar el chauvinisme, per poc que pogués lograr-ho, no
creuria "1 meu saínete insignificant com és ara, sinó que
seria una pedra a 1' obra del sentit comií, que és l' obra
de Catalunya.
De sí r estimo, á Catalunya, no he de dir-hó, pera no
afegir un discurs més. De si voldria qtié a més dels poe^
tes que ja té ne tingués d' altres i mi'lors, basta dir que
crec que son els poetes, sobre, tot, els que donen noin á
un pob'e i per èlls sabém que existim darrera de las
•fronteras.',,
Lo que sento es que una obra que tenia per objecte
escombrar ;a política sobrera d' allí ont emp'eiava, 1'
hagin íeta servir de política, invitant amb el meus Jocs
Florals e s Jocs Florals de debò; to que sento es que tristas circunstancias passades hagin fet d' actualitat una,
obra que no volia pas que ho tos; lo que sento es el tre- ;
ball esforçat dels que han volgut enfon.zir la meva pobra
comedia; lo que sento, i aixó ho sento am tota 1' ànima,
és que en comtes de defensarme-la 'is que pera ells i pel
llur bé r havía escrita, obressin arn ïal passió i molts d'
ells no fossin els defensors de la llibertat del teatre, sinó
que haguessin d' emparar-la aquella gent antipàtica que
porta la llei am nusos amagada sota la capa.
SANTIAGO RUSIÍÍOL

Palma de Mallorca, Maig de 1902.»
* «

Havém lebut un devocionari que porta el nom de
<Mon Tresor» compost per lo P. Gabriel Palau, S. J. Está escrit t n català, nnolt ben imprès y encuadernat en
forma molt xamosa per la Casa Subirana germans de
Barcelona. El llibre es de gran utilitat pera totas las familias aymadoras de la nostre santa religió.
Mil mercès per 1' envio.

REMITÍ
Sr. Director del BALUAET DK SITGES.

Li agrahiria la inserció del present remitit.
Vist lo reníitit de don Ramón Montané del
número passat, vareig reunir el Comité de ma

presidencia pera contç^tar lo* punts que don
Ramón Montané tracta en dit remitit y posar
en clar la veritat del asíiimptò.
En primer lloch dech fer constar. que dit
punt què tracta, en quant son falsos, de tota falSetfft.

'
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Ahont diu que don Ramón MoMané' que
may el senyor Vallêsy Ribot s* ha dirigit com
á President del Consell Regional als que mencionem, debém dirli que podém mostrar, documents á éll y á qui ho desitji, y quins lo senyor
Vallés y Ribot,reconeix com,á tals, que son d&i
tot de carácter QÍíciali f er la;qual queda dethostrat la falisetat de. dou Ramón Montané ab la
seva afirmació.
En segon lloch ahont afirma don Ramón
Montané, que Jo. Consell Regional ja sab-ab qui
es te de dirigir que es á don Ramón Montané,
debém dirli que segons autorisació del.propi senyor Vallés, sempre qu^ per noticias políticas
lo ConseÜt^t^à' sgüè' di-rígiísà, aüí í^eaeraís de^
Sitges ho faè4,
-dòs. CojalM
igBÂÎ, aà^ó .
quan menos.
Vist aixó qued^ ben demostrat ab probas
irrefusablési que don Ramón Montané s' ha
tallat y ha fet com moltas altras vegadas
que lo dit per ell. ha resultat un mito y que
s' ha vist la fatuïtat de volguerse arropar ab la
vestidura que ab tot y las sevas bravatas no ha
sapigut conquistarse, aquell lloch tant envejat,
que es el seu únich somni; daurat; la gelosia
me morde I' anime.
Consti que no volém ofendre á don Ramón
Montané, pero la veritat en son lloch.
Y llestos; perqué un cop posats...
Sitges, U de Juny de 1893.

El President, Joseph Grau Robert. - El Secretari, Anton Company 111.

S e s s i ó del

fljanfcameQt

Celebrada H día 5
aqmst mes
S' obrí la sessió baix la presidencia del Alcalde y ab
assistència dels regidors senyors Carbonell, Batlle, Coll,
Catasús, Robert, Montserrat, Carbonell y Company y Mitjaes.
En Mitjans feu constar lo vot en contra del altre
regidor socialista perquè s' havían donat 35 pessetas
>p©r fer sortir els gegants. També censurà q u e ' l dimars
n o , h i hagués sessió per donar lloch á un altre festa,
pronunciant algunas frasses tant vivas que donà lloch á
un viu incident.
, El Consistori va enterarse de la Conferencia que per
iniciativa del Foment Sitgeta va donar la setmana passada V inginyer senyor Gorria sobres el pantano, acordant donar un vot de gracias al conferenciant y
ocuparse d'aquest important assumpto.
S'acordà també estudiar la convenisncia d' aumentar e l caudal d'ayguas tota vçgada que las obras ja
; iestán llestas.
.
El secretari comunicà qne s'havía publicat una
disposició peta que dintre '1 temps senyalat tenen de
desaparèixer las monedas antiguas..
Ën Mitjans denuncia alguns abusos comesos per la
cantina de Garraf, que donan aliments dolents y cars als
ttevalladors, acordantse evitar tals abusos.
S' entera també '1 Consistori de que en las palmeras
del passeig s'hi havía posat com u n pugó que malmetia algunas brancas, acordantse que '1 jardiner estudiés
la manera de matar dit pugó.
Se donà compte de la recaudació d e consums del
mes passat y d e l compte del gas que, puja á 38o'i3
pessetas y després de tractarse d'altres assumptos de
poch interés s' aixeci la sessió.
Sessió del dia 10
Hi assistiren els regidors senyors Carbonell y Batlle,
Catasús, Robert, Concabeila, Bartrolí, Carbonell y Company y Mitjans, presidint el senyor Benaprés.
Se donà compte de la R. O. del ministre de Obras
públicas sobre la reforma del treball dels obrers, ordenant que 'Is Ajuotaroents donguin compte de las condicions en que 's trovan els obrers á lora y á dintre de las
fabricas. A proposta d' en Carbonell y Company va acordarse que dictaminessin sobre aquest assumpto l' Ajuntament y la Junta de reformas socials.
Se llegí un altre R. 0 . sobre las bastidas que posan
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P^EUfÎ BABATÍJS3IMS. Espartería de A. ESCODA. Carrer Major, 44, ^roGES

Matàlasseria Estoreria y Espartería
DE
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En aquet antich y acreditat establiment si trovará un rich é important assortit de
Alfombras de vellut (dil>aixos.mMernist^^^^
Hules pera Hits.—Cutis pera matalassos (mostruari nou),—Llanàí y Cetons de superior calitat.—Clin vejetal y palla de blade moro.
Gran assortit de Sombreros pera senyora, senyor y nens. Baguls y Mundus, Plumeros,
Cistelleria y tota mena de Cordas y Cordills.

Se posan Persianas classe superior aprens sens competencia
Carrer

Major

núm.

48,

els mestres de casas deraaBant informe als muaidpis per
veurer si eo las respectivas localitats se cumpleixen las^
condicions prescritas.
Passà â la comissió'de Foment éls pianos d e una ca-'
sa de D. Vicens Baques que 's lé de contrubir al carrer
dejesús. : • En Mitjans denuncià 'Is abusos que 's cometan en las
obras que's ian en diferentas casias, en que no's cumpleixen las ordenansas municipals, acordantse ferlas
cumplir rigurosament, encare que ja es coslum vella
aquets abusos.
S'acordà comunicar inmedíatament al propietari de
una casa ruinosa del carrer Major, que fassi las obras
necessàriâs pera posarla en bon estat, á fl de evitar qualsevol desgracia.
Y no hubo más.

SU^GBIPGIÓ
pera erigir à la vila de Sitges un monument
al Dr. Robert
Comissió de Barcelona

Suma anterior, 9,521 pessetas. — Senyors Fayá y
companyia, 25; don iíoán Anglada y Pll, r ó ; don Joseph
Martí y Mercader, 25; don Joseph Bori y Massó, i ; don
Tomás Vilomara, 5; don Joseph Martínez, i; don Ricart
Peris, 5; N : N , 5; A. C , per afecte que té á Sitges st
familia, 50; Pere Hostench, 5; V. M., 2'5o; Senyors
Robert, 5oo; Total, 10,155'50 pesse'.as
(Seguirá)
Gomissió de S i t g e s

Suma anterior, 4. i62'75 pessetas.—Don Santiago Rusiftol 125; Srs. Buísems y Pradera, 25; D. Ignací Roig,
25; don Joaa R Binaprés, 15; doa Pau Bertran y T j
sis, 10; Total, 200 pessetas.
Total, 4.362'75 pessetas.
[Seguirá.)
Total de Barcelona y Sitges, 14.5 r8'25 pessetas.

NOTICIAS
Lo Foment Sitgetá
Lo dillums passat va reunirse la Junta d recava del
«Foment Sitgetá» y entre altres acorts va pendre'Is
següents:
Fer una crida pera tothom que tinga casas pera Hogar en doni avís á can Joseph Grau carrer Major, Joseph
Soler y Cartró carrer de S. Pau y [. Planas y Robert els
tres membres de la Junta;
—Fer una nova edició de Targetas Postals vísfa la
bona acuUida que ha merescut la primera, quina es troba
ja agotada; per aquest motiu s' espera uu d' aquets dias
á D. Joaquim de Dalmau, quin tan desínteresadament y
posa son valiós treball y quins serveys agrahiren cn lo
molt que valen;
—Trevallar pera que dintre de poch se pugui convertí en carretera '1 camí estret que vá desde *1 Vinyet á
la Ribera, quina millora fora de molta utilitat, ja que fa-

(devant lo córralo d' En

Negret)

cilitaria més el iransit el dia de festa y sería un passeig
deliciós molt utilisât.
—S' ocupa molt extensament sobre la conferencia
que donà lo Sr. Corria á lá Casa Payral la vigilia de
Corpus per invitació de dit Foment acordant procuri los
medis necassaris pera que dit Sr. fassi un estudi serio so
bre lo Pantano que aconsellí en lo punt nomenat» «Mouràs» pera regà los termes de Sant Pere de Ribas y Sitges
quina cuestió que creyém es de vida pera aquesta c o marca, los interessats més d'apropj esperem s ' h o pendran ab lo major entussiasme pera logra pugui ser un fet
bea aviat.
Es tradá de fer un estudi serio del projecte ab pressupost veritat y esperem que tothom á la mida de sas
forsas procurará es pugui portar á bon terme.
Desitjaríam que las hermosas iniciativas del «Foment»
ab l' entussiasme de tots se podria portar á cap, puig
que ella contituirán gran honra pera sos iniciadors y
profit per nostra estimada Sitges.

Clavegueras
Ens estranya sobremanera la tardansa en construir
ja claveguera del carrer de Jesús en lo tros comprés entre lo carrer de la Isla de Cuba y el de Francisco Gumá
y es tñéi d'estrantá encara si es té en conte que *1 s drets
que els vehins estant disposats á paga cubreix de sobras
las obras.
1
Aquesta indiferencia que's nota es molt de doldre,,
puig que de penarse á, cap no perjudica en res els interesaos del Ajuntament, al pro'ongá aquesta mellora perjudicant en gran manera los vehins qu' estant promptes
á empalmar.
S- ens ha dit que lo contra-ista que tenía subastat dita c oaca á reincidit son compromís y que sense las. formalitats de una nova subasta s'havla donat al mateix
preu al alire contratista que tenía 1'altre secció de dit
carié,. . . - i ' .
Creyém que aquesta manera d^ obra no és gens con\eníent als interessos comunals, puig que aquell descuit
en las cosas perjudica molt ais vehins y aquesta falta de
formalitats pot dur disgustos cuan no 'n surtin perjudicats los in'eressos comunals.
Esperem que com més aviat melló es donará comens
á obras tant reclamadas.
En el Retiro hi haurá bairpiíblich á las quatre de la
tarde en punt, després del qual la Companyia mímica de
aficionáis posará en escena com extraordinari el drama
mímich en un acte y tres quadros titulat: «Et hijo maldi to», dirigit pel jove Francisco Multó, secundantl© els
jove Lluís Mataix y MeIcior Térmens y las demés parts
de la Companyia.
El diumenge passat à la tarde va tenir lloch en el excassino de cal Orayan del carrer de Sant Francisco una
important reunió de agricultors, ab objecte de formar un
sindicat per fer frente á las grans calamitats que avuy
pesan sobre els agricultors y al mateix temps per treurer els productes en nous mercats. Em la tarde d' avuy
en el mateix locil se celebrarà un alltra reunió per veu
rer si es pot portar á cap la conslitucitó de dit sindicat.
Creyém molt acertadas aquestas idleas y, amants com
som del bon profit dels pobles, ens posem en tot y per
total seu costat.
,

El dijous al matí varen casarse en la iglesia parroquial
el compatrici y amich el jove Rafel Escapa ab lasimpà.
tica mcnestrala Dolors Capdet.
Desitjém qtte tinguini moltas felicitats pera el pervin drer,
A las cinch de matinada del dijous passar va passar
un tren especiaL qae conduhia 3 6 0 passatjers, trevalladorsde la fábrica Ricart de Vilanovay Geltrú, que anavan d' excursió á Montserrat.
Sabeiii que noitre distingit amick doa Joan L'opis y
Bofill té ja moltas paraulas recullidas pera coloborar al
«Diccionari Català» que dirigeix lo doctor don Antoni
Alcover. '
La colsboració del Sr. klopis y Bofill creyem podrá
ser de molta utilitat en dit diccionari,, per lo que toca
á paraulas yaforismes d'aquesta terra, donchs mes que
cap altre té coadicioas pera ferho.-,,
Cridem -1' atenció deL senyor Alcalde pera que ho
trasmetriá las autoritats que: corresponguin, pera que
posin aturado à las mans criminals que sense conciencia neteixan las nostras rocas dels criadres dt musclus.
Sempre en las nostras rocas podian guanyarshi lo
jornal qui volgués, pues aquest marisch era fàcil d'agafar,
pero de la manera que las-han deixat es dificil q u e d e
molt temps s'en pugui cullir cap.
Las obras que s'han fet á là plassa de 1' Estació pera
comoditat dels viatgers, per mes que ja cumpleiixen 1'
objecte pera que han sigut fetas, s'ha tingut'mòlt poch
cuidado ab l'aspecte que puguin presentar, puig no
valia la pena de deixar de fer acera á la part de la carga,
ja que dita plassa presentaria mi'.lor aspecte.
Creguin que en cas de fer obras, val la pena de feylas
més acabadas ja que la nostra Estació presta bon contingent á la Companyia.
El dilluns y dimars d' aquesta setmana caygué uoa
forta ruixada que va durar casi nit y dia, y el més estrany sense sentirse 1'espeiech de cap tró, cosa que no
acostuma á ferho en el temps que som. Per tal motiu
tragueren que paralisarse els trevalls de la sega del blat;
aquestas ayguà;s no vingueren del tot be per dit gra, pero
en cambi han resultat molt aprofitosas pera meloners y
demés plantas d'istiu
Hem rebut una atenta comunicació de la nova entitat
«Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de Palom;r», oferintnos son estatje social: Sant Llorens, número 4 , y donantnos al mateix temps una entussiasta encaxada de germanor.
Hem rebut el primer número del periódich federal
Mensajero de Vilanova y Geltrú (Cuarta Epoca^. Ab
gust estabhm el cambi.
Després de cuatre mesos de penosa enfermetat, havém tingut el gust de saludar á D. Daniel Robert qui ha
vingut á referse en els aires purs de nostre vila.
Li desitgem un prompte restabliment.
Sobreseí Real Décret del 4 de Janer de 1900 ab relació al arreglament del any 1885, l'Alcaldia fa present que confeccionats els apéndices al amillorament d'
aquest any, que deuhen servir de bsse pera el repart dé
las contribucions urbana, rústica, colonia y precaria en
el 1903 se posa de manifest que durant là primera quinzena de Juny se trobaran á las oficinas municipals el^
mencionats arreglaments.
'
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Se venen en diferents establiments d'
aquesta vila, y á Barcelona en la Delegació
y al carrer de la Canuda, 4 principal.
Imp. de P b b s BoFABDLL^Templaris 2 y 4—Barcelona.
es

4 s

Vi Mirabeat coatra J a . inapetencia^-Reiwnsttoyfrit

Tffiicl|^f|itFlïuc

Poderos contra J a pèrdna,.del apetit y coûvalescencias de enfermetats Uàrgas
Recomaném-áls..malalts y personasvdelicadasl' empleo del VI MIRABENT constituhit á,base de -ios thés-QüinaSjíJCacao, jGarn/jr-CoîoaiW'essent un dels mellors tónichs nutritius y 1' unicli reconstituyent natural y complert. Al propi temps que activa la nutrició y facilita una bona
digestió fan recobrar las forsas als individus que esperimentan un decaiment orgánlch.—Jt=3?et-CL <±&i- ±jcsbeoo,
SS'CS&
ï'-bas.
Pera 'Is cassos en que 's tracta de combátrer la ANEMIA, CLOROSIS (colors pálits), DESARREGLOS MENSTRUALS y ,d«més afeccions de- gudas á pobresa de sanch, tenim preparat el VÏ MIRABENT FERRUGINQS.
Contra la INAPETENCIA.—D» composició semblant al anterior, ab la adicid del fjerro,-en estatpjerfefitamftaUsolttble, y enteramfinl.asimilabk.,•—I*x"©-\3- ( a . e X ±r3bSGo
s
i>ess©-ca.s.
Quant hi ha necessitat de combatre 'Is efectes del LlNFAtNISME, RAQUITISME, ESCRÓFULAS, INFARTOS GLANDULARS, etc.,-,tením
preparat el VI MIRABENT FOSFATAT Contra la INAPETENCIA de resuluts.marcadament visibles..—;JPacîe^;â.©l ± 2 î . â . s < 3 p a
^&&eépsbe
D e V E N T A : A SITfllBS.—Farmacia del Sr. Vallés, Cap de Ja Vila. — A Barcelona Oficina de Farmacia y Laboratori Quimich de
F . Mirabent.—Diputaciój 411 y Girona, 8 3 .
,

Camisería y Corbatería
Boquería,.,32.-Barcekaa ;
Gran assortit cn Camisas,
- Corbatas, Mocadors y totsels articles. «
pertanyents á n' aquest ram-

X X :x X X X X X :^ X ^
.:
Sran baratura de preuQ
La Camisería qu3 vân mea ba^eto.de BarnsT*.
X

— en —

.

^

^

^

^

Companyia de seííurs contra inccndis y explosions á prima fixa
E s t a b l e i · l a

â

B ^ r c e l c m » ,

D^ii'mitoifî

d e

S a n t

FfFawceAcliy

«TDIEIGI D ® ISA : P^O!PIe:TAT
( -«h---Capital »s vo.e»i-a« l- 5 . 0 0 0 ^ 0 0 O F»»»«V»»^
pesseta»:
\ í^esei«vas
i3.294,501'73

í^m-^ÍTXTJnttrCÏí^ílll^rliVI^rinlp. <

y ppinoas

n ù m .

5

yj±l

*YBNÛHS, DLOG^ÜERS
Dormitori S t . P r a n c e s c h .

pessetas

Fondos colocats en inmobles á Barce'ona y valors de major garantia
Sinistpes pagats, 6 . 2 8 3 qae
7.632,260*39

impoPtan

AGENCIA

\)R

SITGES:

—

VICEBiS

pessetas

M O R A N D O

Y

BÊSTRAK

L A
G R E S H A J V l
Compasfaí inglesa de sepros sobie la vdia f de (entas vitilicias
-

Pólissas indisputables

Oficinal ps?.

Beneficis capitaiisats

OK

Fundada en

Y

^

J

VliUSm^

27; Barcelona

í<i . B>:S2:nr /, Vu <i

VERWIOUTT B A L O M I
eai3ía de 12 a m p o l l a s
ptas.
2 2 ' 5 0

iss/i-

ampolla.

!ï»50

> »

Carbonell y Batlle

Primas molt moderadas

S a Gresham tó constituint el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía,per sos
iicogurats & Espanya.
' >: Plassa Gataluaya, 9, Barcelona.
A Sitges:
Carrer de St. Pere, 7.

.

Plassa Marqaés de Mont-Pioig^, 1

Joan.Amel,

L A

P A L A T Í

Companyia inglesa de seguros i contra ineendis, explossions y accidents
^'

del P o m e n t S i t g e t à ,

N E

PLASSA DE CATALUNYA „ 9 - BARCELONA
JOAN AMELL, CARRER: DE SANT PERB, Número 7

S' está acabant la primera edició.. Pròximament sortirà ja
segona ab novas vistas.

Oficinas pera Catalunya.

A SITGES,

HailiStería te Salvador

Preu de la colecció: 1 l ' e s s e t a ·
(0

Vins .Generosos de ,1a cullita âe
Olivtlla

S A N T GAUDENCI (cantonada al carrer de Sant Bartomeu

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-PERFECCIÓ
-.PUNTUALITAT—

Rellotjería y Joyeríaae. Fraix»," XTort
SANT PAU, 1. — S I Ó T O x e »

\rîc»

A
F^i^ pi'^ssnt al públich sitgetà que he comensat
jtV V lo»
á vendrer tots els articles existens en ma casa
ab uua rebaixa del 10 per 100, sóbrelos preus marcats.
Gran assortit de medallas per la primera cominió.

P
e r nnft»flr
f Gi i i U ^ A J i

K '
moMes y espa
yosas habitacions.
Parelladas, 36. —Rahó, Jesús, 10

ü

E I

3SI T

. Jb'
r.
JP
o
Premiats en varias exposicions
Malvasia, dolsa y seca.' .
.
,
.
3'50 ptas. «Mitro
Moscatell, dols y sech .
.
.
.
. , i oo »
»
Madabeu
»
> .
. . .
.
o'5o
»
»

Parelladas, 20.-SITGES
Se reben encárrechs al carrer del Dr, Dou, 15, Barcelona

T T T M W ^ A dé la casa n.° 19 'del carrer de
Já/*»í>St. Francisco composta de baixosv dos pisos 'y ufi' celler ^b dos^cupsi'©oflâipaà «>
rahó carrer de la Isla de Cuba, n.° 4:
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