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Carme, 1, y Rambla de laç Flors, 37.-BARCEL0NA

GOLEGI SUBURENSE
l.^y 2.* ensenyansa, Escola práctica de comers
y preparació per carreras especials
dirigit per
Llicenciat en Filosofia y Lletras y comptador de comers

Desde el 1 de Juliol obrirà sas aulas en lo
nou y espayós local recienment adquirit al carrer de r Aigua, n ° 18. Curset especial d'istiu
pels que tingan asignaturas pendens d' aprobació.
Pensionistas, mitg pensionistas y externs.
T T Í p ^ j " ! ^ A de la casa n ° 19 del carrer de
V JàiJai éJ£à»
St. Francisco composta de baixos, dos pisos y un celler ab dos cups. Donarán
rahó carrer de la Isla de Cuba, n.° 4:
ab mobles y espa
Per llogar Pisyosas1"-habitacions.
Parelladas, 36,—Rahó, Jesús, 10

AGREDOLS
Dansa

acabada

A Barcelona es difícil de venirhi á fer de
«viatjant de comers politich». N' hem vist
tants, n' hem sentit tants de senyors ab «ceceo» que prometían «el oro y el moro» y
que havían de «labrar nuestra felicidad»,
que fins els més mansos ja hi han perdut la
fé en els apòstols <de allende el Ebro».
Per aixó, aquí á Barcelona es allá ahont s'
han estrellat tots els Dulcamaras de Madrid,
díguinse Romero Robledo ó Canalejas ó
qualsevol altre nom. Tots las coneixem las
tretas de que 's valen pera ensibornar á la
bona gent de las ciutats que visitan. Comensan per proclamarse fills de la localitat y per
dir que aquesta es la més hermosa, la més
culta, 'a més digna de totas las felicitats. Si
1' orador enviat pel Centre parla entre co-.
patria y que del comers dependeix tot; si

perora entre pagesos, afirma que la agriculmerciants, diu que sense coíners no hi h a
tura es la clau de la riquesa pública y que
tot s' ha de sacrificar ai treball del camp; si
es entre gent docta ahont fa el seu discurs,
proba com dos y tres son cinch que sois la
ciencia y las lletras han de portarnos la felicitat.
Quan venen á la nostra terra, ja es cosa
sabuda, han d' alabar á 1' industria á tot e s trop. «Estas chimeneas, que como obeliscos
levantados al progreso lanzan el incienso,
etc., etc., es un deis clixés de més efecte
p e r a semblants ocasions. El mal, p e r el's, es
que d ' u n s quants anys á n' aquesta banda
tals metáforas ja no enlluhernan á ningti.
Peró aquest luxo d' adulacions qui 1' ha
portat fins á la hipérbole ha sigut en Canalejas, tant en el seu viatje ministerial com el
d a r r e r a m e n t réalisât per Alicant y Valencia y no més intentat á Catalunya. Per® afalagar á las localitats visitadas s' han declarat las cosas més contradictorias y antitéticas que un home pot declarar: aqui centralista, allá regionalista: individualista en
aquest punt, socialista més enllá; segons
ahont, anticlerical; segons ahont, respectuós
ab la religió; aquí monárquich, allá republicà. El fet es bailar al só que tocan y fer la
gara-gara á tot el mon.
Per aixó no ha faltat qui comparés al més
cínich dels polítichs madrilenys á Miss F u ller. Com la famosa ballerina, en Canalejas
ha aparescut de segón en segón en figura de
papellona, de dragó, de jardí, de flama, de
ángel, de dimoni, prenent las més variadas
coloracions: blanch, blau, negre, groch,
vert, morat, vermell.
Hauria estat de segur aquesta dansa s e r pentina el gran espectacle de la temporada,
si á Barcelona el públich no hagués cridat:
«Ja n' hi há prou».
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Molt avans de surtir el nostre periódich ja
feya molt temps teniam previst lo qu' havia d e
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Carrer Major, 44, jSlTGES
sucsehir abelsnostres governants. Lo qu' está
passant actualment en la casa Comunal de Sitges, no creyém que ningú hagi vist una cosa
semblant, y que no podia esperansarse altre
cosa, després dels grans desastres que ha vingut sufrint r administració municipal, per desi^
dia ó vanitat d' alguns Ajuntaments que son
els únichs responsables del gran descrédit qu'
avuy pesa sobre el nostre Municipi.
La cara fins ens cau de vergonya el tenir que
fer relluir certs actes répugnants, com el fet de
que en la penúltima sessió ab estranyesa posarse per clar de la manera qüe navegà el
no-tre municipi, sobre el descrédit [que ha r e caygut sobre ell, y ho dihém perquè estimem
massa á Sitges y no voldriam que ningú tingués que dir dels nostres governants; no fém la
oposició sistemática, dihém lo que sentim. Hem
arrivât á tal extrem que fins els botiguers no
volen donar un porró de petroli que vagin à
buscarlo en nom del Ajuntament. El jardiner
també es coneix que no li ve gayre de gust el
tenir que trevallar per compte del Municipi,
perqué també se li deu alguna cantitat; el lampista, el cotxero, en fi, casi tots els industrials'
que hem intervingut en poch ó en molt dintre
la casa gran. Per aixó quan son enviats á buscar
no es pas gens estrany que fassin el sueco. Quan
una corporació pert el prestigi d' aquesta manera y li cau el descrédit á tal extrem, pot dirse
ben be que ha perdut tota la forsa moral y no
pot seguir governant ab cert desahogo, perquè
el poble li retira la confiansa y fins el respecte
y tot.
La culpa no la volém donar pas al Ajuntament actual, perqué al devant de las cosas que
ha trovat tant mal paradas, de la molta feyna
que hi ha que fer dintre de la Casa de la vila,
poca cosa pot ferse. La barca está enfontzada y
es dificil trovar cap bon mariner per ferla surar,
pero senyor de Deu, al menys que no vulgsin
fer combregar ab redas de moli, fent empassar
en alguns massa carregats de bona fé, dihent
que no 's deures, que tot se paga, y qiietodo
va viento en popa. jQuína frescura!
Després del gran deute que tením al demunt,
no es eWany, donchs, que dintre del Ajuntament no se sentin més que clams de ¡economías!
¡economías! pero fins ara no n' havém vist cap
que valgui la pena de mencionarla. ¡Ah! sí; la
de no subvencionar la surtida deis gegants. Tot
es el comensar de, las cosas. Entenem que las
economías «n tot temps son prou bonas; aixís ho
haguessin fet els altres Ajuntaments passats que
ben segur que no'ns trovariam tan tempenyats,
Pero avants que tot es convenient que el Ajun-
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tament fassi veurer ben clar en el poble, si ab
las entradas que 's fan es poden cubrir els gastos, que sembla que no deuhen ser aixis, per
quant deixan de pagarse molts comptes petits y
grossos, que donan lloch á fer tota classe de comentaris, fent creurer lo que alguns volen tapar: que á la,caixa municipal no hi ha may un
cuarto pera íer cantar un cego.
No hi ha més; estém abocats, y no hi ha que
donarhi voltas, á poch tardar tindrà que venir
alló del repart, y á las horas serán els espetechs.
GARÍN

TOLERANCIA

(1)

H i h a n demócratas, sobre tot dels antichs, que diuhen: «nosaltres hem combatut sempre á la reacció en
tots terrenos, posant en perill molts cops la nostra
vida; dins dels catalonisme hi han reaccionaris de t o tas menas, fins capellans, frares y bislles; donchs nosaltres no podém esser catalanistas, ja q ue tant se valdria com fer las paus ab els enemichs de sempre».
Aquest argument 1' hem sentit moltas vegadas,
pero sempre ab fonda pena. Demócratas y catalanistas
convensuts, debém dirho ben alt que semblant argunaent es u n sofisme com una casa. Si fos veritat, no
tindria retop, els repubUcans no podríam esser espanyols, perquè dins d' Espanya, no solsament hi han
monárquichs, sinó que la monarquia es la que remena
las cireras, y la Ilógica ens portaria á no acoblarnos ab
ningú que com nosaltres exactament no pensés y aixis
aniríam á parar á u n aislament casi salvatje, perqué
vindria molt aviat 1' aplicació del adagi popular «tants
caps tants barrets», expressió del egoisme més refinat
dins de la h u m a n a especie.
No, 1' aislament no pot esser fill de la democracia
perquè aquesta vól unir á tots els homes per 1' amor,
per la fraternitat, que porta escrita en sa bandera.
Ademes, aquest argument significa una ignorancia
complerta de la finalitat del catalanisme Aquest no es
ni pot esser u n partit polítich quin fi sigui u n a determinada forma dc gobern ó u n sistema polítich més ó
menos regressiu ó progressiu; nó, no hi entra en aquestas qüestions, las deixa de lliure elecció y las respecta
totas, absolutament totas. L ' únich que vol es la reconstitució de la entitat política^'Catalunya, tal com
els cv.talans determinin ab complerta llibertat; y per
aixó crida á son sí á tots els fills de Catalunya, als
avansats y alg regressius, als blanchs y als negres, que
'1 color polítich no fa ni fum, perquè sota la bandera
de la patria ens hi aixopluguem tots els que la volém
viva y forta y lliure de tota imposició forastera.
No es, donchs, estrany que dins del catalanisme hi
hagin reaccionaris; lo estrany seria que no n' hi haguessin.íEls catalans, com tothom, d'inteligencia limitada,
h e m de veurer las qüestions y las hem de resoldre segons el nostíe individual criteri, moltas vegadas ben
oposat 1' u n del altre. Y aixís anirà '1 món mentres no
's trobi la fórmula de la evidencia pera totas las cosas.
Bo es que se 'ns ofereixi u n camp amplissim en el que
uns y altres poguém cridar: ¡Visca Catalunyal sense
abdicar de nostre espanyolisme, de nostras conviccions
democráticas, de nostres punts de mira en altre ordre
de ideas.
Per aixó nosaltres aplaudíam al bisbe Morgades
quan manava que la doctrina s' ensenyés en català y
protestava de la imposició castellanista an aquesta te rra nostra: y no cal dir si ens entussiasman las obras
del inmortal Pi y Margall y las del ilustre Almirall,
demócratas per convicció y per temperament, mentres
defensant' autonomia integral de Catalunya.
Lo que hi ha ¡es que alguns demòcrates, ab tot y la
seva bona fe, perquè pels de mala fe no val la pena d'
escriurer una sola lletra, no s' han fet cárrech de que
la práctica de la democracia fa necessària una virtut
en aquest país casi desconeguda; la virtut de la tole rancia. No s' han fixat prou en que la democracia
no consisteix precisament erí determinada forma ó
sistema de gobern, sinó sobre tot en reconèixer el dret
que cada h ú té de pensar com li sembli segons la seva
conciencia; es á dir, en proclamar el principi fonamental de la soberanía de la rahó h u m a n a . Sense aquest
principi, la llibertat podrá existir com á concessió,
m a y com á dret natural, y aquest dret, com ho sigui

(1) A prechs de alguns amichs copiem el present article
de <E1 Bcderalista:».
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de debò, h a d e teñirlo tothom, pel sol fet d' esser home,
independentment de condicions económicas y d' altra
mena que no afectin la essència de la personalitat humana.
Dins d' aquesta igualtat de dret, es de tot p n n t necessari el respecte, la tolerancia á las conviccions h o n radas dels altres, encara que siguin la negació ó contradicció de las nostras, perquè ningú pot assegurar
qui está equivocat ningú es més soberá; perquè lo més
estrambótich d' avuy pot ser la veritat de demà, perquè el progrés, segnns expressió justa d' en Pi y Margall, es la negació Individual d' una creencia vulgar y
del tot estesa. Sense la tolerancia, donchs, la democracia se 'n va pòr terra y per aixó u n demócrata intolerant es, per nosaltres, una lley de cosa indefinible.
A u n demócraía de veritat, per lo tant, no h a de ferli
por que dins del catalanisme, gracias al lliberal principi de la tolerancia, hi hagin reaccionaris barrejats ab
progressistas; ans al contrari, ha de veurer ab satisfacció que fins els no lliberals, volen respectar las con¬
viccions dels altres y s' hi uneixen ab entussiasme al
crit patriótich de. ¡Visca 1' autonomia de Catalunya!
Si el catalanisme logres que la tolerancia fos una
costum cívica á Catalunya, ¡quín pas de gegant no
hauria donat la democracia en la nostra terra! Tot podria discutirse sense passions ni odis, perquè 1' home
ben tolerant, sab acatar fàcilment els acorts contraris,
tot trevallant ab las armas de la inteligencia, pera conquistar voluntats á favor de lo que cregui de veritat y
de justicia
Volém dir ab tot això, que els uns y els altres podém serho de catalanistas; y també volém significar
que quan de debò 's busqui una unió de tot» els catalans en aquest sentit, caldrà que del programa s ' e s borri tot alló que no sigui esencial á la autonomía
complerta de Catalunya, puig d' altra manera la unió
lla tindrém en el camp científieh, pero no será possible
en una agrupació mihtant ó d' acció. No 'n fem may
dogma de lo accidental; tinguemho com á duptós y
per lo tant com de lliure elecció. ïn duUís, libertas.
JOSEPH SUKEIBAS.
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A la Ribera, un altre piano de manubri amenisava un
bail de carrer.
Cap á montanya també foren moltas las personas que
hi anaren á fruhir de la hermosa llum de la lluna y entre
mitj de las aromas de las flors silvestres.
En fi, la vigília de S m t Joan, anomenada per tots la
Nit de Sant Joan, fou hermosissima, ajudanthi 1' agradable temperatura y la claríssima lluna.
Havém rebul la revis'a catalana mensual L' Aucell,
ab dibuixos, que 's publica á Tarragona y ab quina gusfosíssims establim el cambi.
En el teatre de la Zarzuela de Madrid s' ha estrenat
la sarsuela El tío Juan, lletra de Fernández Shaw y música del mestre Chapí y del nostre estimat amich Enrich
Morera.
La obra ha tingut moll bon éxit, haventse repetit a l guns números de música.
Els autors han sigut cridats á las taulas infinitats de
vegadas.
Felicité tn al amich Morera per la part que li correspon.
Com podrán veurer els nostres llegidors per V anunci
que publiquem en el present número que el colegi de
primera y segona Ensenyansa que ab tanc acert dirigeix
don Joseph Mateu, llicenciat en Filosofia y Lletras, que
després de molts afanys ha pogut adquirir un gran local
en el carrer de l' Aygaa, molt espayós y ab totas las comodita's pera millor esbarjo dels alumnos. Are que dit
Colegi compta ab el nou local y necessita 1' apoyo dels
sitgetans pera el seu bon sosteniment, una de las cosas
que podría donarli molta vida, seria, tota vegada que la
nova «Socieíat Agrícola» que s' ha constituhit en aques •
ta vila, un deis miilors punts que tracta en el seu reglament, es el de fomeniar la ensenyansa en tots els fills dels
socis pagesos pobres, comprenem que lo mi lor seria
ajudar al senyor Mateu ab una subvenció mensual, bus
car la manera de retribuhirlo, y alashoras els fills delg
pjgesos podrían concorre en dit colegi, ahont, a més de
las lletras hi trovarían nocions d*^ ensenyansa práccica de
totas las feynas del camp.

Cádiz

Pel molinet ja sento rotllarse la cadena,
y al crit de: Llevar èncpres! sotraquejar la nau,
al desplegar les veles sento cruixir 1' antena,
y cn los vehins navilis y en la apartada arena,
lo trist adeusiau.
Desde '1 llit d' agonia per la finestra miro;
d' escalonades ones sols la blavor se veu;
les ones, sols les ones y '1 cel per qui sospiro,
y á la verdosa terra ni menys los ulls hi giro,
ja res hi té '1 cor meu.
Allá d' allá rienta 1' América m ' espera,
mes clos al darrer són mon ull n o la veurà,
que ans d ' a r r i b a á sos brassos, hont riu la primavera,
la mar en lo bell fons de sa badanta ossera
mos ossos guardará.
Oh cel, oh sant desitx que 1' ánima esperona,
¡qué es dols desde eixa terra hont som damnats á mort
mirarte com florida y espléndida coronal
¡qué es dols á cada assalt que la maror nos dona
sempre ovirar ton port.
JACINTO V E R D V.GUER P V R E .

N O T I C I A S
La nit de Sant Joan. — A las nou del vespre ja 's veyan alguns carrers ilunüioats per las tradicionals togtieras,
y poch á po:h n' anavan apareixent d' altres, els que ab
sas inmensas flamaradas donavan un aspecte fantástich á
nostra vila; da tant en tant e!s cohets marcavan al cel,
atapahit d'estrellas, latllas de foch passatjeras.
Regnà per la vila uoa animació extraordinaria, especialment per lá platja, en quina fina sorra s' hi veyan
nombrosas tacas de gent, esperant las ansiadas dotze b a t d ' a d a s per ent-ar al mar, que semblava un inmens
llach, p'T lo apacible.
El barri anomenat del Paraguay, també 's vejé extremadament concorregut, donchs all4 ademes del popular
piano de manubri, s' organisa un ball en una sala, adornada ab garlandas de boix y miralls, en la q u ; hi toca la
banda del senyor CarbonelL A la entrada s' hi veya la
bandera y escuts catalans.

A la edat de vintisis anys ha mort en aquesta vila la
senyora Teresa Portas y Domingo, muller del nostre
atnich foseph Masip.
Al enterro va assistirhi numerosa concurrencia.
Rebi 1' amich Masip el nostre més sentit pésam.
La prinaera vetllada que va donarse per la nit de Sant
Joan al Saló d' is iu del Prado Suburense va resu'tar ua
bon xich animada. La banda del local estrenà un bonich
repertod de pessas de ball que varen agradar molt, obtenint molts aplausos.
En el Retiro també va donarse la primera vetllada de
la temporada d' istiu.
La banda executà un bonich repertori.
Hem vist alguns trossos de la espinada de la part de
la qfia del ballenato que temps enrera va llensar el mar
que íon del tot blanchs y mideixen més de un pam y
mi j de corona. De la manera que está partida tota 1'
os araenta, podria molt ben servir per uns assientos de
jardí que serían de molta comoditat y originals á la vegada.
El passat dimecres si celebrà en la parroquia de la
Concepció de Barcelona solemnes funerals en sufragi de
la virtuosa dama donya Marina Ferrer de Enrich
(D. E. P.)
A la ceremon'a hi va as i'tir molta concurrencia, posantse de rel'éu las moltas s'mpatías que té la distingida
fami ia de la finada.
H a obtingut en la Universitat de Barcelona el grau
de llicenciat en Farmacia el nostre estimat amich don
Joan Bertrán y Miret, natural de Sant Pera de Ribas, que
actualment regentava la farmacia de aquesta pob'ació.
El felicitem coralment.
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Un amich nostra ens ha referit el següent cas que á
continuació pubHquétn, que no deixa de ser fins à cert
punt un xich misteriós;
Anant per la via del carril, al sortir del túnel que hi
ha dessota la Trinitat, va trovarse ab una dona que estava ajeguda á terra, ab el cap al demunt mateix dels rails,
que al parèixer semblava com si estés adormida. El nostre amich va cridaria fortament, fentli present el gran
perill que corria al estarse d' aquella manera, dihentÜ
que s' apartés d' aUí, perquè dintre de mitja hora havíj
de passar uo tren- Aquella pobra dona va axeicar el cap
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En aquet antich y acreditat establiment si t r o v a r á un rich é important assortit de
Alfombras de vellut (dibuixos modernistas).—Pells y Hules p e r a llits.—-Cutis p e t a m a t a lassos (mostruari nou).—Llanas y Cetons de superior calitat.—Clin vegetal y palla de blat
de moro.
G r a n assortit de Sombreros p e r a senyora, senyor y nens. Baguls y Mundus, Plumeros,
Cistelleria y,tota mena de Cordas y Cordills.
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Carrer JMEajor núm. 48, (devant
y sens badar boca pegà una mirada per tots costa's y a'tra volta tornà á quedarse en la mateixa posició, ab el
cap sobre els rai's.
El nostre company al veurer que ab tots els seus
preclis no havia pogut lograr la seva bona intenció de
feria retirar d' aquell punt ahont semblava que busqués la
mort, va separarse un tant d' e la, y recelós fingí novament empendre el seu camí; pero encara no havia caminat cosa d' uns cinquanta passos, que la dona va aixe
carse ab la prontitut d' un bamp y ab una vista esferiado,
va posai-se á correr á més no poder cap en direcció opo •
sada.
La referida dona feya la cara de tenir uns trenta
anys, vestia bastant bé, y anava tota despentinada, ab
els cabells que li tapavan part de la cara.
S' ha enviat la següent solicitut al Ajuntament:
Ilustríssim Senyor;
Els catalanistas d' aquesta vila y altres admiradors
del insigne Mossèn Jacinto Verdaguer, gloria la més Ilegítima de nostra Patria, tenen l' honor d' endressarvos el
present escrit, pera que sigui sotmès á la aprobació d'
aqueix Ilustríssim Ajuntament.
No hem de parlar aquí dels mérits indiscutibles reconeguts universalment al inmortal autor de i L ' Atlántida»,
obra capdal de nostra literatura, llegida y admirada per
tots els homes de ciencia. Escusans de ferho la reconeguda ilustració dels regidors que forman la Corporació
que vos tant dignament presidiu. Nosaltres sols demanem que Sitges no sigui el últim lloch de Catalunya,
ahont se dediquin honors pòstums á la memoria del gran
Geni y creyém que la millor manera de rendirli un merescudissim tribut de recordansa, coneguda la escassetat
de medis de que disposem, fora la de dar el nom de
Mossèn Cinto Verdaguer á u n i de nostras millors'vías.
Visqueu m o t s anys.
Sitges, 27 de Juny de 1902.
(Segueixen firmas J
üujtrlssim Alcalde Constitucional de Sitges.
El ferm company de causa, 1' aprofitat jove don Je •
.'ús M." Bellido y Golferichs, acaba de obtenir després
de brillantlssims exercicis el títol de Llicenciat ea Medicina y Cirugía en la Universitat de Barcelona ab la nota
de sobressalient.
Varis companys pera celebrar el acabament de tant
lluhida carrera, 1' obsequiarán ab un ápit en un de's millors llochs dels aforas de Barcelona.
Felicitem al nostre colaborador senyor Bellido pe
triomf alcansat y li desi jém molta sort en la d'fícil carrera que va á empendre.
Els vents d' aquets últims días han fet molt mal als
ceps, principalmeut en las vinyas de las fonda'adas ahont
el vent hi regolfa mes, que molls ceps han quedat trinxats.
E's garroferars també han sufert molt.
Ara els pagesos demanan que p'ogui perquè els terrers están del tot encrostats y ab la pluja se rebifàrían
Us plantas.
Sabém que, com cada any, serán moUs els sitgetans
que 's trasladarán avuy y demà á Sant Peri de Ribas,
ahont s' hi celebra la festa major de Sant Pere, que promet veures mol concorreguda.
Per falta d' espay y temps ens veyem en l'imposibiitat de insertat la ressenya de la sessió, celebrada el
divendres ab la extensió que acostumem, tot esperant
que 's presenti ocasió oportuna pera fer eís deguts comentaris.
Varis entussiastas admiradors de Mossen Jacinto

lo córralo d' En Negret)

Verdaguer (q. a. c. s.) presentaren una instancia al
Ajuntament d' aquesta vila, pera que 's dongués el nom
del inmortal poeta á una de nostras mellors vías.
Là instancia fou refusada per estar redactada en c a talà y sabém que va merèixer fortas censuras per part de
dos ó tres tarambanas, que per vergonya y escarni al
bon nom de Sitges, profanan cada setmana, ab sa presencia, el magnífich saló de sessions que el Dr. Robert
va regalar al nostre municipi.
La sessió de segona convocatoria que '1 «Foment
Sitgetá», tenía anunciada pera el prop-passat dijous, se
vegé tant poch concorreguda, que '1 president, de c o n formitat ab els pochs que van assistirhi, acordà fer una
nova crida, excitant á tots els bons patricis pera que apoyin com es degut à una entitat quin fi únichs es el de
procurar 1' engrandiment de nostra vila.
Seria molt convenient per tothom, que las iniciativas
y bons desitjós del «Foment Sitgetá, truvesin franca acttllida, no tant sols entre els industrials que son els que
més directament ne surten beneficiats si no que també
deurian portarhi soa patriótich concurs tots els amants
del nostre millorament olvidant per una estona las ideas
que 'Is separan y fias arribar si es précis, al sacrifici dels
interessos particulars.
Dintre pochs días se repartirán unas fullas impresas
esplicant els trevalls que ha réalisât el «Foment» y els
projectes que té en cartera.
El dijous prop-passat la mar va treurer prop de la
«Riera xica» una barqueta molt ben arreglada ab una
inscripció que deya: «El joven José María» y la feixa
que devia cons'.ruhirse. La petita embarcació anava sense
cap tripulant, fentse molts comentaris, per quant en ella
no s' hi veya cap rastre que fes creurer que podia haver
sufert cap contratemps en el mar.
El cabo de matrículas junt ab alguns pescadors v a ren portar la barra en aquesta platja y tot seguit se feren
las pesquisas per la seva procedencia.
El divendres varen comparèixer els duenyos de la
barca que segons hem sentit á dir, varen manifestar, estavan fondeja's devant de Castell de Pels, prop déterra
mateix; que deixaren la barca sola per anar á buscar recapta á la cantina de la platxa, y que quan volían retornar cap á bordo, la barca ja havia desaparescut. Com
que el temps era mo't bo, varen pensar els dos tripulants
que un mal intencionat per venjansa els havía tallat ó
afluixat el cap ahont estava amarrada la barca.
Atenció.—Pròximament se inaugurará en una espayosa casa del carrer de Bonayre d' aquesta vila una Academia de Procuradors dels tribuna's y farmacéutichs, ab
las corresponents prácticas. La Acidemia sol* estará
oberta al istiu. Per avuy no podém donar mes detalls y
si solsament felicitar als iniciadors, relevants condicions
de inteligencia esperem profitoses resultats per la cultura
d' aquesta vila.
Pera ce'.ebrar !a inauguració se farà un acte solemne.
El dia 5 de Jubol que s' escau en dissapte la societat
«La Sembra» de Vilanova y Geltrú donará una funció en
el teatro Prado Suburense.
H a arribat de Santiago de Cuba el nostre estimat
amich y compatrici Don Pere Montané.
Li donem la benvinguda.

Aquesta setmana havem tingut el gust de visitar 1' establiment de ebanisteria de Don Joseph Parera, ahont
hi varem veure esposats un elegant parament de mobles
destinats per una distingida familia forastera.
En dit parament que 's compon d" una infinitat de
pessas de moblatge, si veu la bona elegancia que posseheix el duenyo de la casa constructora.
Tambe hi ha uns capritxoses ccrtinatges y altres
adornos que han cridat molt la atenció del public.
Per excés d* original hem tingut de retirar já compost
el cuadro del nou itinerari de trens que comensará á
regir desde '1 primer de Juliol y alguns articles literaris.
E n el niímero vinent publicarem el nou itinerari de
trens que comensará á regir el primer de Juliol, dimars
y desd' aquet dia es despatxaran billets especials diàriament y quins preus serán els següents: pera Sans y viceversa las 2.^ Ptas. 2*65 y las terceras i'8o;" pera Barcelona y vice-versa, tant en la estació central com en el
apeadero del Paseig de Gracia, las segonas, pessetas,
2'75 y las terceras pessetas l ' g o , essent valits dits bitllets
en els trel)is que ja 's fan referencia en el esmentat^ cuadro, no servint pera facturar equipatje sino el billets ordinaris que, com avans valdrían las primeras pessetas
6, las segonas pessetas 4*60 y las terceras 8'10, aixó en
la estació central mentras que en 1' apeadero no s' admeterán més equipatges que els que 's duhen á la má.
Els billets de días festius tan á Barcelona (estació
central) com á 1' apeadero las segonas els seus preus
son: 2*65 pessetas y las terceras pessetas ,i'8o. A Sans
pessetas 2*65 las segonas y pessetas i '75 las terceras, es
á dir com avans.
Els viatges rodons, (idas y vueltas) també com avans,
per lo tant valdrán tant per la estació central, apeadero
y Sans, las scgonaa pessetas 5' 10 y las [terceras pessetas
3'4SSe 'ns diu que 1' elocuent benemèrit regidor senyor
Robert (don Salvador) te un gran projecte que será d e
molta resonancia aqui Sitges, y que 's realissará pera la
vinent festa major.
Com á bons patriotas no cal dir que felicitem al
gran leader del Municipi sitgetá.

SU^GBIPGIÓ
pera erigir à la vila de Sitges un monument
al Dr. Robert
Comissió d e B a r c e l o n a
Suma anterior 10.155*50 pessetas.
V. G. 5, pessetas,—Daniel Robert Aldofeu, 250.—
Francisce Solivella, 5.—Emili Nuviola, 10.^

Total, 10.425*50 pessetaas
Total de Barcelona y Sitges, 15.325'75 pessetas.
(Seguirá)

N O T I G I A 3 ^BDIGflOiSHjS
Avuy diumenge á las 5 de la tarde Rosari y ab e x pçsieió del Santíssim Sagrament se farán los devots
exercissis del més del Sagrat Cor de Jesús sermó y reserva.
Dillums á las 5 mitja del matí comensarán u n s
exercissis espirituals que 'Is donará lo reverent pare
Frai Alfons d' Aixer religiós capuchi vingut d e C o lombia; h i haurà missa lectura espiritual y práctica.
A l a s cuatre de l a t a r d e lectura y practica doctrinal.
A las 6 y mitja ab exposició de Nostramo Rosari
se farán los devots exercissis del més de J u n y y sermó predicat per lo mateix pare Capuchi y Reserva.
Seguirán en aquesta forma tots los demés días de
ia setmana.
Divendres á 7 Comunió general del Apostolat de
1' Oració.
Dissapte á las 6 mitja d e la tarde Rosari exercissis
de la Sabatina y Salve al Santuari del Vinyet.
Diumenge á las 8 del matí Comunió general de
conclusió del Octavari y exercissis,
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R e l l o t j e r í a y J o y e r í a de F r a n - " X - Tort
D, Joan Jacas Duran, Fiscal municipal de aquest districte Delegat pel Jutje del partit, el divendres va girat
la visita dels llibres del Registre civil de aquet Jutjat
municipa', sens que hagi observat cap defecte que corregir.

SANT

P A U , -1. — « R T O B S

Avis ,•

Faix present al públich sitgetà que he comensat
á vendrer tots els articles existens en ma casa
ab uu» rebaixa del to per 100, sóbrelos preus marcats.
Gran assortit de medalla» de la Santíssima Tritiita^-
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BALÜàRT DE SITGES

Vi Mirabent contra la inapetencia .-Reconstituyent Tònich - nutritiu
Poderos

contra

la

pèrdua

del

apetit

y

convalescencias

de

enfermetats

Uargas

recomanem als malalts y personas delicadas 1' empleo del VI MIRABENT constituhit á base de los thés Quinas, Cacao, Carn y Colombo esent un deis njellors tónichs nutritius y V unich 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 orgánich.—£=»X"©-CL d - s i - f x ^ a s o o , a ' S O £="bei.s.
Pera 'Is cassos en que 's tracta de combàtrer la ANEMIA, CLOROSIS (colors pálits), DESARREGLOS MENSTRUALS y demés afeccions degudas á pobresa de sanch, tenim preparat el VI MIRABENT FERRUGINOS,
Contra la INAPETENCIA.—De composició semblant al anterior ab la adició del ferro, en estat perfectament soluble, y enterament asimilable.
Quant hi ha necessitat de combatre 'Is efectes del LINFANISME, RAQUITISME, ESCRÓFULAS, INFARTOS GLANDULARS, etc., tením
preparat el V I MIRABENT FOSFATAT Contra la INAPETENCIA de resultats marcadament v i s i b l e s . — f x - e i x d - e l f x · a s c o S
D e V B M T A : A SITQ-ES.—Farmacia del Sr. Vallés, Cap de la Vila.—A Barcelona Oâcina de Farmacia y Laboratori Químich de
F . Mirabent.—Diputació, 4 1 1 y Girona, 8 3 .
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GPanvía,
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Camiseria y Corbatería
Boquería, 32.-Barcelona
Gran assortit cn Camisas,
Corbatas, Mocadors y tots els articles
pertanyents á n' aquest ram.
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La Camiseria qaa v e n m é s barato ds Barña
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Pianos
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Companyia de séjours contra incendis y exp'osión« á prima fixa
Establerta á

Barcelone,

Dormitori dé Sant Francesch,
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í^ íí^pi'^al
social 5 . 0 0 0 , 0 0 0 pessetas
f ^ c s e p v a s y pí»imas 1 3 . 2 9 4 , 5 0 1 ' 7 3

YENDHS,

DD0GaEa3

Y PDHSgí^O

Dormitori St. Francesch, 27; Barcelona

pessetas

Fondos colocats en inniobles á Barcelona y valors de major garantia
Sitíistpes p a g a t s , 6 . 2 8 3 qae impoptan 7 . 6 3 2 , 2 6 0 * 3 9 p e s s e t a s
A G E N C I A

D E

S I T G E S :

VICENS

MORANDO

Y

BERTRAN

VERMOUTH

BALOMI

e a i ^ a de 1 2 a m p o l l a s 2 2 ' 5 0
ampolla.
íifía inglesa de sepíos sotiíe a vida | de lentas viiâcias - Fundada e m e s i
Pólissas indisputables

Oficinas per

Beneficis capitalisats

Primas molt moderadas

£ « Gresham té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantia per sos
assegurats á Espanya.
r i: Plassa Catalunya, 9, Barcelona.
A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. Pere, 7

LA

PALATINE

Companyia inglesa de seguros contra incendis, explossions y accidents
Oficinas pera Catalunya, P I A S S A DE CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A SITGES,

JOAN AUEL·L, CARRER D B S A N T P E R B . Múmeco 1

.

.

2*50

ptas.
»

B. Carbonell y Batlle
Plassa Marqués de Mont-Roig, 1

EiaBiSterla ie Salvador

^1

Olivella

SANT GAUDENCl (cantonada al carrer de Sant Bartomuu
E n aquest establiment hi trobarà el públich tota mena de mobles á 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' ebanistería. També 's fan adobs ab tota perfecció.—Preus y calitat sens competencia.
ECONOMIA—BON G U S T - P E R F E C C I Ó
—PUNTUALITAT—
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