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Magnífich local construitexprofés, compost de baixos y tres pisos ab espayosas y molt ventiladas h a b i tacions pera familias y personas solas. Vistosas galerías ab pintorescas y agradables vistas al camp.
Servey esmerat, cuberts á la carta. Especialitat en
banquets, casaments y bateixos.
Biscuit glacé, waleshi, mantecados, e t c , se serveixen per encárrech.
Grans cuadras pera caballerías, carruatges,
automóvils y bicicletas.

Primer pis, tot estar, 7'50 al dia, segon pis, 6
pessetas, y tercer pis 3 pessetas.
S' admeten dispesas á 15 duros mensuals.
de la casa n." 19 del carrer de
St. Francisco composta de baixos, dos pisos y un celler ab dos cups. Donarán
rahó carrer de la Isla de Cuba, n.° 4:
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COLEGÍ

SUBURENSE

1.* y 2." ensenyansa, Escola práctica de comers
y preparació per carreras especials
dirigit per
Llicenciat en Filosofía y Lletras y comptador de comers

Desde el I d e Juliol ha obert sas aulas en lo
nou y espayós local recienment adquirit al carrer de 1' Aigua, n " 18 Curset especial d' istiu
pels que tingan assignaturas pendens d' aprobació.
Pensionistas, mitg pensionistas y externs.

AGENCIA RÁPIDA DE ENCÁRRECHS

ie fiartoH Garljonell j Vis
TEMPORADA D' ISTIÜ
Aquesta agencia fará duas expedicions diarias
d' aquesta vila á Barcelona
La primera sortira en el tren de las 7'13 del
mati, y la segona á las 11'26.
De Barcelona á Sitges també fará duas expedicions, essent la primera à las 5'44 del matl y
la segona á las 2<26 de la tarde.
AGENCIA á BARCELONA, carrer de Petritxol
n." 1, planxadora y Gignás, 12.
A SITGES, carrer de Jesús, 4 .
NOTA.—Tots els días de festa sols sortira .1'espedició
de las 7'13 matí.

i.

SITGES, trimestre .'50 ptas. - ESPANTA,
íd., 3 íd. — ESTRANGER, any, la franciis.

LAS COSAS EN SON LLOCH
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Avuy cumpleix un any, que, plens de entusiasme sortirem á la llum piiblica à defensar
honradament e's nostres propòsits nobilíssims y
patriótichs, que exposarem en I' article de presentació
Sortirem ab el beneplàcit de la gent de bona
voluntat, y ab els crits histérichs de la purria de
Sitges, que s' abrahonà sobre nostre, esporuguida, engendrant insults de tota mena, dels que
no 'n férem cap cas, perquè sabíam d' ahont
venian y á que anavan.
Hem seguit la nostra norma, fidels sempre á
dignificar la nostra vila y à orejar la nostra hicenda, digne de millor sort
Hem posat en existencia y hem presentat á
la vergonya pública als malbaratadors dels nostres cabals, que ab la seva conducta micida han
fet que tothom miri ab repugnancia la Casa de
la Vila, alentant el socialisme de sota má.
Ab las nostras campanyas s' ha format un
estat de opinió poderós contra 'I caciquisme sitgetá, que tan mal ha fet á la nostra pàtria. S' ha
iniciat una protesta enèrgica contra las nulitats
que, erigidas pel amo y senyor en administradors de la cosa piiblica han causat el descrèdit
del Municipi de Sitges.
Y las campanyas las hem seguidas ab 1*
aplauso unanim de la masa sana, que ja está
cansada del monopoli que ve exercint el caciquet y els que 1' apoyan incondicionalment ab
miras mes ó menos interessadas.
Tothom ja ha vist que Sitges es massa gran
y te ánima propia pera que subsisteixi aquesta
dominació embrutidora, y continuí adminis
trant la seva hisenda cualsevol Agutsilet
Sortirem també defensant 1' autonomia de
la nostra terra y ho hem fet ab entusiasme ardent ssguint las petjades del fills ¡lustres de Catalunya, del inolvidable doctor Robert.
La suspensió de garantías y 1' estat de guerra, que '1 Govern ja te per costum regir la
provincia de Barcelona, ha fet que la nostra
propaganda patriótica s' hagi tingut de amotllar
á las circunstancias essepcionals en que 's troesperant que arrivi el dia en que ni hagi
Uivertat per propagar las nostras doctrinas, per
continuar la feyna ab mes delit que may.
Sortirem vibrants de vida, y plens de joventut y esperansa continuarem la nostra tasca, á
despit dels enemichs mes ó menos inconcients
de la nostra vida,
Tenim fé en els nostres principis, y seguirem sense torsar may el camí emprés.
La Redacció.
v e r a ,
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Anuncis, Esquelas, Remitits y Reclams, á preus convencionals.
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Els de la primera página se pagarán doble.
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Convenientment enteráis dels incidents que
varen desarrollarse en 1' acte de conciliació
promogut pels regidors socialistas senyors Mitjans y Carbonell, contra nostres particulars
amichs D. Joaquim de Miró y D. Joseph Parefa, y deixantnos portar pels principis mes elementals que senyala la Justicia y marca la Veritat, un xich mal paradas en el remitit que va
insertar el setmanari castellà que s'imprimeix
á Sitges, tenim avuy, la satisfacció de donar cabuda en aquestas planas, y publicar lo més fi^
delment possible, els punts principals continguts
en la contestació â la demanda, suscitada per
una qüestió, que tant interés ha despertat aquestos darrers días.
Els senyors Miró y Parera, ab noblesa que
no té res de denigrant, després de reconèixer en
els demandants las condicions propias de todo
perfecto caballero, varen fer constar que en
el fons de las paraulas pronunciadas en un moment de obcecació, hi havía una queixa molt
fundaík sobre la gestió administrativa municipal deis senyors
y Carbonell respectivament.
Y aduhint tot seguit las provas necessarias,
comensaren per manifestar la estranyesa que 'Is
havía causat la conducta dels regidors socialistas, que en lloch de defensar en el Consistori
els seus ideals y protestar de la pèssima administració, els hi vá faltà temps pera donar un
irrisori vot de gracias als regidors sortints y
ferse solidaris dels desgavells passats, firmant
com mansos anyells un dictament favorable á la
cèlebre Memoria, que reconeixia l' estat ruinós
de la nostra hisenda municipal y era un iiermós
trevall sortit dels acreditats tallers caciquistas.
El partit socialista ostenta com principal
lema, l' abolició del odiós impost de consums
que tant perjudica à las clases obreras y necessitadas, y els senyors Mitjans y Carbonell, may
han pensat en demanar, entre altres cosas, la
supressió dels drets sobre farinas y ví, principal
consum de las referidas clases. Últimament en
contestació á la R. O. de 20 d' Abril han inform a t que 's feya insustituible el mentat impost.
¿Els sembla digne d' aplauso, aquesta conducta?
Com íiga que ab un excés de recaudació,
deixaren de pagarse varis trimestres vensuts, la
Hisenda va disposar 1' arrendament per cinch
anys de tan sanejat impost; y com tot va ferse
á la callada, solsament se presentà el que tenia
interès en fersen carrech per el cupo que li correspon á aquesta vila, ó siga, 26.000 pesetas en
mi meros rodons.
Tothom sab que ascendeix aproximadament
á 60.000 pesetas lo que 's recauda en aqueix
sentit y en el presupost de ingressos de 1901,
se consigna una partida que diu: «Maximum
sobre consumos segtín remate adjudicado pot" la
Hacienda á José An^peu, Ptas. 12 262'50.» iVolen dirnos la inverssió legal que ' s dona al rémanent que existeix entre aquesta doble cantitat y lo que '& recauda legaîmenti
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de les paraulas, dient que lo que volia dir era que hi

Es cert que Ms senyors Mitjans y Carbonell
havía molta dif rencia entre deixar banderas ó deixar
no podian rectificar I' erro, ni reparar la falta,
Gegants. (?)
peró podían protestar tots els días de semblant
Per fi. s' acordà ab el vot en contra d' en Mitjans au abús, denunciant las irregularitats de la admilorisar á la presidencia per pas?á i Barcelona y uoa venistració y aixis haurian demostrat que 's pregada conegut el resultat de las sevas gestions acordar en
nían verdader interés per la cosa pública
definitiva.
Per loque fá referencia al Hospital manifesDesprés s' acordà tractà ab el Sr. Fo?ga d arrendà
taren els senyors Miró y Parera que 1' Ajuntai' aygua necessària pera el servey de la població durant
ment va incautarse de 20.000 pesetas pera la
els me. os d' istiu.
construcció del Mercat y essent 1'Ajuntament
Y fiaalment desprès d' acordà á proposta del senyor
un menor, ¿vá obtenir del sen3'or Gobernador
Robert la satisfacció ab que havía vist 1' ajuntament el
ó de la Junta Provincial, 1' autorisació corresresultat del judici de conciliació promogut pels regidors
ponent? No ho volém ni ho podém creurer, per Srs Mitjans y Carbonell y Compaoy, se aixecà la sessió.
la rahó d« que dita Junta, segons nostres informes, tenía la obligació d' incautarse dels bens
de Beneficencia, quina solució potser hauria
«Mymk^
'—•
sigut mes profitosa al Hospital d' aquesta vila.
En la societat «La Violeta de Vilafranca, s' ha ceEn 1894 1' Ajuntament, perquè axis li va
lebrat una vetllada dedicada á Mossen Cinto, en la que
semblar, va apoderarse de altres 30.000 pesetas,
'1 nostre amich senyor Huguet llegi un travail que fou
que passaren alas Arcas municipals.
Postemolt aplaudit; y del que 'n copiem als següents fragriorment se recaudaren 2.5Í)0 ptas. de interessos
ments:
dels germans Sariol y 1' Ajuntament també las
Ü o peeopt á n o s t p a g l o r i a c a t a l a n a
feu fonedissas; alegant 1- eterna muletilla
de
que las destinava pera las atenciones del preCDossen Cinto Verdogüet».
supuesto municipal, com si tinguesin alguna
relació las enfermetats dels pobres ab els tarugos
Meritissinaas virtut? angelicals
Tingué '1 genial cantor de nostras glorias.
del Municipi, perqué aquellas atenciones semTant com campió esforsat de bells ideals
pre quedan desatesas. fins al punt de np pagar
D' estrofas tant vibrants com meritorias.
als empleats. Are el poble, el verdader poble,
Per Deu y per Maria, sa gran lira
de quin se diuhen representants els senyors
Polsava al zel ardent y santa fé,
Mitjans y Carbonell, ha de sancionar, els desaSumant joyells prehuats que '1 mon admira
certs dels altres satisfent 2.500 ptas , que es lo
Y son bells monuments de gran sabé.
que suman els interessos de las 50 000, avans
expresadas, y quant va presentarse ocasió d'
La dalla de la Mort, per fi extenentse
aclarir tot aquet embolich, ó siga al cancelar ab
Demunt del Paradís «Vila Joana»
«Is bens del Hospital, els débitons que gravaban
L' alé del gran poeta va perdentse
á la -plassa-mercat, el senyor Mitjans, en la sessió
Y á Deu besant sa imatje se encomana.
del Ajuntament del 13 de Febrer al tractar d'
El cor dels Catalans que 's cor de ferro
aquet assumpto, va expresarse en termes que fá
Tractantse d' heroisme y de bravessa
vergonya recordar, aplaudint ab calor tot lo
Ensemps que seguiment del seu enterro.
Plora aclaparat, mort de tristessa.
que se havia fet ab els interessos de la Piadosa
^ Fundació, destinada el meilor dia á perdre el
De tal grandor poética fou astre;
redit d'un capital desaparescut y quedantse aj
De fonda inspiració tal dó tenia,
últim sense bous ni esquellfls.
Que dintre sas despullas queda rastre
¿Tots aquets fets repugnans y altres de mes
De sa maravellosa y gran poesia,
bulto que son del domini publich, volen dirnos
No cal pregar per éll ni molt ni poch,
els regidors socialis'tas, si poden merèixer 1'
¡Es sant!... Vol que 'ns ayména y l'imitem,
aprovació de las personas sensatas?
Si ho fem aixís, al cel ens guarda lloch.
Aquesta es la pregunta final que acompaSiguem... bons catalans y allí '1 veurem.
HUGUET t MAYNEB
nyaba al escrit de ia part demandada y que noJuny 1902.
saltres ab autorisació dels interessats, exposem
á la consideració del públich, perqué hi fassi
els comentaris que millor li sembh.

A la memoria de 'n Verdaguer
...

- — - ^ l u

«El Eco de las clavegueras,» 1' etern falsajedor de la.
veritat pública, aqueix paper sense criteri propi, orfe de
sentit moral y cínich encubridor de passadas disbauxas*
ha tingut 1' atreviment en son darrer numero de sortir en
defensa y cantar un himne á la respectabilitat que auría
de merèixer el carrech de regidor.
Verament constitueix una aberració monstruosa, que
el caciquet inspirador d' aquella desgraciada gazetilla,
gosi á parlar de la dignificació d' un carrech, que ell
mateii s' ha encarregat de rebaixar y prostituir, fins al
punt de que ningú vulgui expontáneament, figurar en
nostres desacreditats Ajuntaments de desferras, pel temor
d' incórrer en la responsabilitat contreta per actes vergonyosos, forjlts entre tenebras, ab el silenci culpable y
tàcit consentiment del periódich de mayor circulación en
el distrito de Villanueva-San Felio.
Es cert que dintre de nostre Municipi hi han hagut,
y en 1' actualí;at hi han personas que mereixen tota mena
de respecte; pero aquestas personas al adonarsen del engany de que eran víctimas, al compendrer el paper trist
que representavan exercint un carrech purament nominal y veyent estrel'ats sos bons desitjós, han procurat
que transcurrís el temps legal per sortirse d' una situació
tant anguniosa y d' aquí vé 1' aborriment y fástich que
s' ha apoderat de tothom quant se parla d' intervenir en
1' adininistració municipal. Aixó precisament es lo que
desitja el cacich; quedarse sol, y repartir las veneras entre
el seu estat major, format psr homes disposats á falsejarho tot, cegos d'enteniment, que no veuhen ni volen
sapiguer res de lo que passa al seu voltant y creuhen que
la seva missió no es altre que dar cumpliment á la vanitat tonta y ridlcola, d' ostentar las llampants insignias,
els días de gran solemnitat.
Y feta aquesta petita digressió, permetins els senyors
Mitjans y Carbonell, que 'Is enviem la nostra entussiasta
enhorabona per la aliansa celebrada ab els elements caciquistas. Sempre hem cregut en las relacions Iniimas y
bona armonía que entre tots vostès regnava y per aixó
no 'ns ha AGAFAT de sorpresa, la noticia. Bon profit els
fasíi.
Ja comensa á produir sos efectes la famosa caragolada
de concentració.
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Sessió del

fljantameot

Dia 2 9 d e Juliol
A las set y minu's comensá la sessió prendida pel
alca'de D. Gayetá Benapréi y ab assistència dels regidors
senyors Caiboneli y Baü e, Coll, Catasús, Robert, Carbonell y Planas, Montserrat y Mi'jáns. Llegida l' acta
de la sessió anterior es aprobada pera unanimita'. Es dona
compte d' un dictamen de la comissió de Governació,
sobre la manera com es disribueixen els serveys munici
pals y el número de indusrias d' aquesta vila. El consistori 1' aprovà y acordà qu' es remitís al minister d' Obras
Públicas Després el Secretari llegí una comunicació de
1' alcaldia de Barcelona invitant al d' aquesta vila â concorre al certamen de Gegants que tindrà lloch en aquella
capital durant las fes'as de la Mercé.
El Sr. President manifestà que creya convenient que
s' aceptes en principi 1' invitació poguent passà l'assumpto á la comissió de Governació. El Sr Carbonel y Batlle
digué qu, ell creya qu* era convenient qu' avans de lot
passés un individuu del consistori â Barcelona per tractar
de les condicions, y una vegada conegudas aquestas,
acordar lo que 's tingui per convenient. £1 Sr. Mitjans
no 's mostrà conforme ab aquest criteri diguent que no
volía que s' enviessin eís Gegants y parlà de que 1' ajun¬
tament de Barcelona no havia complascut may al d*
aquesta vila.
El Sr. Carbonell manifestà qu' en. varias ocasions
havían deixat banderas y altres cosas. Replica el senyor
Mitjans dolguentse qu' el Sr. Carbonell capgirés el sentit

pera erigir á la vila de Sitges un monument
al Dr. Robert
COMISSIÓ DE SITGES
Suma anterior: 5,087'75 pessetas
D. Joseph Vías y Camps, 10 pessetas; don Modest
Tort y Punyet, 1; don Anton Valls y Rosell] 1; don Manel Planas y Carbonell, 25.
Total pessetas. 5,134'75
(Seguirà)

Oesde Sant pere de Ribas
La setmana passada tingué lloch en el teatre del
Centre Recreatiu una gran funció de teatre y ball al
final, cuals actes resultaren molt concorreguts.
El sexleto que dirigeix el Sr. Montserrat de Vilanova y Geltrú, executà pessas molt escullidas, ab un
ajust digne del major aplauso. Sel felicita.
Els que prengueren part en la representació dels
monolechs De Pelagalls à Barcelona y Mestre Olaguer
y la pessa Parada y Fonda, quals constituían el programa, ho feren ab molt gust; distinguintse lo jove Pau
Rafel ab son paper de Mestre Olaguer mereixent entusiastas aplausos de la concurrencia.
25 Juliol 1902.

Anit tenia de debutar al teatre del Prado una notable
companyía de sarsuela, dirigida pel senyor Lassa.
Las obras anunciadas eran «Los niños llorones,» «E
tirador de palomas» y «Et Bateo,»
En el número vinent ne parlarem.
Havém llegit en «El Federalista» una correspondencia d' aquesta vila, en la que s' exposa ab molt hoa cri teri là gestió que dintre el municipi fan els dos regidors
socialistas, censuraotlos ab molta Ilógica sobre la candidez que tenen en certs assumptos.
Aquets dos regidors cada día se van acreditant mes.
Suma y sigue... .
Desde el primer d' Agost quedarà aixecada la veda
per la cassa de tortoras, guatUas y coloms de bosch. encara que no mes se permeterá cassar en terrenos ahont
se hagi fet ja la cullita.
El primer de septembre se aixecarà la veda pera tota
mena de cassa.
AVÍS

ALS

ANUNCIANTS

Fem present que per la fcsta major publicarem un
número extraordinari, que será de gran circulació.
Fins al dia 20 d' Agost s' atmeterán anuncis en
aquesta administració.
La funció ce'ebrada el diumenge passat al Prado á
benefici dels vaguistas de la fabrica de calsat de doña
Josefa Montaner, se va veure poch concurreguda, n o tan'.shi l' ausencia de tots aquets redentores del obrero
que hi ha á Sitges, que casi sempre cridan sense tó ni só
contra 'Is que 'n diuen burgesos. L' ausencia de la ma
jórt part del element socialista sigué molt comentada
c specialment el que hi faltessin aquets oradors infatiga
bles que 'n els meetings tant se distingisin per sa cruesa
de conceptes contra distingidas personas d'aquesta vila o
I^as funcions representadas obtingueren una bona in-co
terpretació, essent molt aplaudits els joves aficionats.
^
La banda que dirigeix el popular mestre Sr. Carbo-*^
nell. va pendre part al acte sense cap mena de retribució,
executant ab molt colorit la sinfonía de la ópera «Norma»
que li valgué molts aplausos

1

Ha estranyat molt al vehinat que en la sessió passadao
del Ajuntament no -s parlés encare de la organisació â«o
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la vinent Festa Major, rebent per tant motiu el nostre
popular Ajuntament las censuras que son del cas, espe cíalment 1' elocuent y joven regidor Sr. Robert (D. Salvador), de quin n' esperem grans días de gloria y benestar per la població (?).
La opinió corrent es que '1 Municipi no está per festas
y que '1 cacicli no está disposat á ferlas.

lloch del succés el jutjat municipal, ordenant la traslació
del cadàver al cementiri, ahont se 1' hi ha practicat la
corresponent autòpsia, instruhint ademes las primeras
diligencias.
El trist succés ha impresionat fondament al poble.

El dillums passat, un jove estigué també á punt de
ofegarse á la platja de Sant Sebastià, á causa de haverli
agafat un accident á dintre '1 mar, essent salvat de una
mort segura, gracias al prompte ausili que li prestaren
uns mariners.
Seria de desitjar que cada dia á la nit liagués mes
ilumJnació al passeig del doctor Robert, puig aixís atrauría mes concurrencia en aquell apacible lloch.
Ademes també convindria en gran manera que se
arreglés el pis del passeig, que 's trova en estat intransitable, evitantse aixís las justificadas queixas dels passejans.
El vinent dimars, festa del Vinyet, se celebrarán á la
nit grans balls ptiblichs al Prado y El Retiro, que com
cada any prometen veures molt conourreguts.
En un espayós local de la Ribera se inaugurà el dimars, dia del Vinyet, á la tarde, la tómbola organisada
per la distingida dama D . ' Isabel Julià, viuda de Masó,
á benefici de la simpática institució dels joves de Sant
Lluís Gonzaga d'aquesta Vila.
Molt es de alabar la iniciativa de tant bondadosa y
caritativa senyora en favor de una institució tant educativa y moralisadora, no duptant que la tómbola donará
'Is excelents resultats que son de esperar donats el seu caràcter, y las simpatías generals ab que compta la senyora
Julià.
Moltas personas ens cridan la atenció sobre el privilegi que sembla tenir el solà q u e ' n el carrer de Sant Gaudenci fa cantonada al de la Isla de Cuba, ahont hi falta
la corresponent acera apesar de fer poch mes ó menos el
respetable temps de cuatre anys que 's va construhir la
paret que 'l cerca,
^ No n' hi ha prou ab el mal estat en que 's trova aquell
tros de carrer pera que encara no s' hi cumpleixin las
Ordenansas Municipals.

Avans d' ahir tinguérem el gust de abrassar al gran
artista Santiago Russifiol, de retorn de sa llarga excUrssió
á Mallorca, ah nt ha escrit una serie de articles inspirats
en las costums de diferents pobles de aquellas islas, y
que publicará reunits en un llibre que portará per titul
«El poble gris.»
A la nit ens dona á conèixer varis de aquets articles,
escrits ab 1' estil personalíssim de 'n Russinyol y matisats
de aquella bellesa vibrant y sobirana que tsnt encisa y
conmou. Tots son hermo-íssiras: «La Costura,» «El Cant
del batre,» cLa nit d' amor,» «El Club dels exaltats» y
tants altres, ens feu un efecte estetich intensissim ple de
vida y de llum.
U n de aquets articles el publicarem en un dels números vinents.
També 'ns llegí sa nova comedia «El malalt cronich»
que será estredada á Romea en la vinent temporada, y
([ue no dup'.em tindrá un exit inmens pel humorisme y
fina teaUtàt en que está escrit».
L' amich Russinyol retorní á Barcelona ahir. A
'eveure.

Moviment del Registre
mes de Juliol.

Mat) imonis —Eduart Estévez y Fernandez y Dolors
Antonietti y Sánchez,—Joseph Planas y Carbonell y
Dolors Carbonell y Company.—Total 2.
Naixements.—Enrich Comas y Goma, fill de Jaume y
Leonor.—Filomena Comas y Llosas, filla de Joaquim y
Dolos.^—Gregori 111 y Carbó, fill de Manel y Francisca.
—Josefa Araueta y García, filia de Pau y Petra.—Genis
Hernández y Chorro, fiU de Modest y Catarina.—N. Lloret y Bruguera, filla de Simeó y Madrona.—Concepció
Fontanals y Vendrell, filla de Joseph y Concepció.—
María del Carmen Massip y Mitjans, filla de Joseph y
Teresa.—Joseph Rovira y Giralt, fill de Cristòfol y Dolors.—N. Planas y Ferret, fill de Joan y Feliciana.—
N . Carbonell y Carbonell, fill de Sebastià y Francisca.—
N. Montaner y Solei, filla de Antoni y Josefa.—N. Fontanals y Carbonell, fill de Joseph y Emília.—Total 14.
Defuncions.—Rosa Gual y Parellada, 46 anys, casada,
—Joana Cubillos y Rubios, 9 mesos.— Pere Planas é
Hill, ,74 anys, casat.— Josefa Araueta y Garcia, 11 días.
—Lluís Jufiá y Llopis, 74 anys, viudo.—Total 6.

En la secció de noticias religiosas publiquem las funcions religiosas que 's celebrarán al Santuari del Vinyet
demá y passat demá.
Es casi segur que '1 dimars á la tarde hi haurá á la
plassa del Vinyet las acostumadas bailadas que tocará
com sempre la banda del senyor Carbonell, venentse las
populars cocas.
Pera demá y passat demá está anunciat en aquesta
vili la cobransa de la contribució.
L' anniversari que 's tenía de celebrar el passat d i lluns en sufragi de 1' anima del plorat doctor Robert s'
ha aplassat pel vinent divendres.
A pesar de lo que se assegurava, encare V Ajuntament
no ha embargat als contribuyents que no han volgut p a gar el famós i o per loo. Veurem en que parará aquest
assumpto qu 2 ha despertat tants odis contra '1 Municipi.

Desitjém que 1' alcaldia atengui queixas tan justificadas.
El nostre estimat amich D . Enrich Morera junt ab la
seva apreciable familia passarà una llarga temporada en
aquesta vila, per lo que, desprès de donarli la benvinguda, desitjém que li siguin forsa saludables, els aires de la
Patria.
Entre las familias que han vingut^ á estiuejar divem
anyadir, ademes de las ja anomenadas en anteriors setmanas, las arribadas recentment y que expresem á continuació.
Las de; don Joseph Mata, don Pere Catasiis, Joseph
Rovira, Joseph Reynés, doa Arcadi Mas y F o ; devila,
don Joseph Fradera y Camps, don Joan Bofill,
donya María Bués Vda. de Catasús, don Eduard Amell,
don Salvador Negrevernis y donya Josepha Deixens.
També el día del Vinyet per la tarde com de cosíum
del demés anys á la plassa de 1' Ermita se bailarán
dansas y cocas, la banda del Prado es la que fará el gasto de las bailadas.
Havem rebut en forma de folleto, una ben escrita
necrología que nostre amich, el distingit farmacéutich
don T . Puig Jotré, ha fet de son malaguanyat colega don
Toseph Bertran y Miret, que morí á S. Pere de Ribas el
6 de Febrer ultim.
En dit folleto fa un justificadissim elogi del desaparescut farmacéutich, parlant ademes de sa notable obra
intitulada Flora farmacéutica de Sani Pere de Ribas y su
comarca y demés estudis que han de formar part de la
i f i s t o m de dit poble.
Una desgracia.—El passat divendres, á la tarde, en
una xarmada del lloch conegut pel «Fondo del Tro» un
noy de nóu anys, anomenat Sebastià Comas Fontanals,
que estava ab son pare travallant en aquell, ana á buscar
aygua en un deis pous sense barana que hi ha, tenint la
desgracia de caure á dins, morint ofegat.
El pare. veyent que tardava son fill en venir, anà al
pou ab el consegüent esglay vejé que ja era mort.
Aixís que
tingué noticia de la desgracia acudí al

Exametis.—El dilluns, dimars y dimecres varen tenir lloch els examens en el colegi de segona ensenyansa
y escola prác'.ica de coraess que dirigeixi' inteligent
professor y distingit amich noscre D. Joseph Mateu. Els
lama Ji demostraren els grans resuUaís donats pel m é todo empleat per dit professor, tant en els examens de
Francés com en els d' Aritmética y Algebra, sorprenent
en aquets últims la rapides y exactitut dels calculs, d o nada la peca e.lat dels examinats. E n la impossibilitat
de recordar tots els alumnes, farém meació dels joves Rodríguez, Moataier y Jahá, q u e ' s distingiren pels seus
coneixements.
Felicitem cordialment al Sr. Mateu, als alumnes y al
Foment Sitjetà per haver dotat á nostra vita de un colegi
en que s' hi dona una ensenyansa que res te que desitjar
als colegís de més prestigi de la capital.
El pas'at diumenge morí á una edat avansada l' honrat compatrici D. Lluís Julià y Llopis, pare del nostre
estimat amich D . Bonaventura Julià y Laporta. Enviem
á la família la expressió del nostre mes sentit condol.
Ha sigut molt comentada la espeluznante proposició
presentada pel venerable regidor senyor Robert (D. Salvador), de qne 1' Ajuntament n s constar en acta haver
vist ab agrado la conducta dels regidors socialistas d e mandant per injurias á dos compatricis.
E's elements caciquistas están del tot satisfets daquesta conduca, pero cora ells, pobrets, no s ' atreveixen á seguiria, els hi vá de alló millor de que 'Is sociahstas e's hi guardin las espatllas.
Quanta noblesa.
E l nostre distingit amich l'ilustrat metje D. Manel
Autém y Rovira, ha sortit cap á Sant Joan de las Abadesas ab 1' objecte de exercir en aquesra important població industrial la- seva honrosa professió, sabent que ha
sigut nombrat metje de varias fabricas de las minas de
carbó.
E l felicitem coralment y li desitjém moltas prosperitats.

Civil de Sitges durant el passa

E l concert que en els jardins de «El Retiro es va
donar el dijous passat fou concorregudíssim. La nove,
tat del programa va esser la presentació del distingit
violinista D. J u l i Pérez Aguirre que j u n t ab els senyorg
Cuscó y Robert interpretaren ab justesa 1' esmentat
programa tenintse de repetir à instancias dels concurrents, 1' Adios á la Alhambra, Sérénade j la Qavota,
aquesta ultima molt aplaudida.
Contribucions. - Está anunciat pera el cobro de contribucions á la Casa de la Vila, els dilluns, dimars y
dimecres vinents.
A «El Retiro» es donarán el, dissapte y diumenge
tarde y nit, sessions de Cinematògraf.
E l passat dimars à la nit feren u n a excursió á
aquesta vila. montats en u n elegant automóvil els ar-'
tistas Ramón Casas y Miguel Utrillo.
E l gran artista tant estimat pels sitgetans D. Arcadi
Mas y Fondevila, ha pintat u n superbi cuadro que r e presenta el tex sagrat «La fugida de Egipte,» fet per
encárrech del president de la Cambra de Comers de
Barcelona, senyor Monegal,
Dit cuadro es una verdadera obra d' art, y als aplausos unanims que h a merescut de la prempsa barcelonina, hi ajuntem la nostra, felicitant ab tota 1' ánima
al amich Mas.
Durant l a setmana passada una orquesta de cegos
h a donat u n a infinitat de concerts al ayre lliure, altern a n t ab la execució de valssos y sinfonías recargoladas^
ab sardanas que foren bailadas ab gran mimero de personas.

N O T I G I A 3 ÊtEDIGflOiSHiS
Auuy á las 5 de la tarde rosari, exposició del Sant/Sàim
Sacramsnt, exercisis del Sagrat Gof de Jesús; cant de metetes y reserva.
Dillums á las 6 de la tarde en el Santuari del Vinyet se
resará el Rosari; donará principi á la novena, solemnes com'
pletas á veus y orga, alternant ab el clero parroquial.
Dimars al Vinyet á las 6 del matí un Reverent Pare Es'
colípí fiU d' aquesta vila celebrará el Sant Sacrifici de la Missa. A las 11 ofici solemne ab orquesta predicant el Reverent
Para Escolapi de la residencia d' Igualada Joseph Colomer,
A la Parroquia se celebrarán missas com els días festius exepte l' ofici y la missa de dos quarts de dotse. A la tarde á las
4 rosari y continuará la novena.
Los demés días á dos quarts de set".rosari y novena al
Vinyet.
Dissapte á la mateixa hora rosari novena y exarcisis de
la salutació sabatina.
SECCIÓ FUNERARIA
Dillnns á las 7 del matí 's celebrará una missa en su'·ragi
del ánima de don Domingo Forment.
Divendres á las nou del mati ' s'celebrará un aniversari
en sufragi de 1'ánima del doctor Robert, congregant de las
Dolors.
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Únich dipòsit en aquesta vila:

CONTRA LA INAPETENCIA RECONSTITUYENT TÓNICH NUTRITIU PODERÓS
Contraía pèrdua del apetit y convalecencia v enfermetats llar gas, Recomanem als malalts y personas delicadas 1' empleo
del V i Mirabent, constituït á base de las tres Quina, Cacao, Colombo y Peptona ó carn. sent un dels mellors Tónichs nutritius y 1' únich reconstituyent natural y complert.
Dit V i , soporl&t ^sr

sstòm&chs més àelicats activa la nutrició y fa recobrar las forsas

en los individuos que esperi

montan un decaiment orgànich. Al propi temps facilita una bona digestió evitant las traballosas é incomplertas. — Preu de
l a botella 2'50 pessetas.
Pira 'Is cassos en que's tracta de combatir la Anemia, Clorosis (colors pálits), desarreglos menstruals y demés afeccions
degudas á pobresa desatch. tenim preparat el El V i M i r ï b e n t Ferrugiaós. eo tra la iuapexencia, de composició semblant al anterior, ab la adició à&lFerro, en estat perfectament soluble y enterament assimilat Preu de la botella 3 PtaS.
Quant hi ha necessitat de combátrer els efectes del L2«/<ïÍ2S»íí, Raquitisme, Escrófulas, Infarts Glandluars, etc., tenim preparat el V i Mirabaat Fosfatat, contra la inapetencia, de resultats marcadament visibles.—Preu de la b o tella 3 pessetas.
DE VENTA A SITGES: Farmacia del señor Vallés, Plassa del Marqués de Mont Roig
DIPÒSIT A MADRID; Fuencarral, 103
A BARCELONA; Oficina de Farmada y Laboratori Químich de F MIRABENT, Diputació, 411 y Girona, 8.3

Dormitori de S t . Francesch, 27; Barcelona

f .Companyia de segurs contra incendis y explosión*^ á prima fixa
Establerta á

Barcelcnr,

D a r m i t o H de Sant Francesch, nùm.
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'FABRICA

eCDIBIGI D© i?A PE^OPICTAT
r^tT'PÏÍMMFUCÍ.
Í^n.l::^Jli\a^n.P.

DE

[
^^^'""^ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
V í ^ e s e p v a s Y p P Í m a s 13 2 9 4 , 5 0 1 * 7 3

SITGES

yiCEUS

gHORANDO

r j C O R S

(Primera á Sitges) de

MIQUEL
pessetas

Y

I\IBÂS

A petició de molta clientela, y en vista del gran éxit
obtingut ab el VERMOUTH marca MARGARIT,
quina classe es sens dupte la millor que 's fabrica á
Espanya, puch desd' avuy oferir el RON MARGARIT
ab la confiansa q u e no desmereixerá de la fama que ia
acreditada te dit WERMOUTH MARGARIT.

Fondos colocats en inmobles á Barcelona y valors de major garantía
Sinistpes pagats, 6 . 2 8 3 qae impoPtan 7 . 6 3 2 , 2 6 0 ' 3 9 pessetas
AGENCIA

DE

BE8TRÀIÍ

Vermouth B L \ N C A S I T G E S

fsechj^

CDalvasia Y CDoseatell d e cullita p r o p i a .
Existencias en tots els Cafés, Restaurants, Colmados,
etc., etc.

L A

G R E S H A M

Comparsa inglesa de segufos sobre la ^¡da | de lentas tóelas Pólissas indisputables

Beneficis capitaiisats

CBNTRIí

3 2 , TACÓ. 3 2

A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. Pere, 7

L A P A L Á T I NE
Companyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidents
Oficinas pera Catalunya, PLASSA DE CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A S I T G £ S,

JOAN AMELL,

CABRER

DE S A N T P E R E , Número 1

CONFITERIA D A P B t J D A
CDajoP, 5 0 . — S I T G E S
Fabricació especial de xacolate fet á la pedra ab
canyella y vaynilla.
Recomanem els nostres olis per sa puresa y refinaCÍÓ de las comarca» de Aragó, Reus, Tortosa y Urgell

Preus sense competencia

WEBÍiaOUT

DE

Fundada e n i s s i

Primas molt moderadas

S a Gresham té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía per sos
assegurats á Espanya.
' t: P l a s s a Catalunya, 9 , Barcelona.

DE S U S C R I P C I O N S

BHLOmi

Caixa d e 1 2 ampollas 2 2 - 5 0 ptas.
Ampolla.
. . . 2'50 »

B. Cartonell 7 Batlle

S' admeten suscripcions á las publicacions
següents.
La Ilustració Espanyola y Americana. —
Album Salón.-Hispània.—Hojas S e l e c t a s La Ilustració Artística. Cu-Cut. - Alrededor del
Mundo. - Pluma y Lápiz.—Iris.—Vida Galante
—Paris Alegre. —El Mundo Científico — Las
Mujeres Galantes — La Harmonía.—E.spany^
Moderna.-Joventut — Catalunya Artística.
La Saeta —El Eco de la Moda. - La Moda El¿^
gante —La Ultima Moda. - Salón de la Moda.-^
Modas Mensuales de Butterich.— La Esquelli^
de la Torratxa y altres
-tS
Gran surtit de llibres desde 50 cèntims.-^
Obras de Ciencias Médicas per cuaderns setm^S
nals. Novelas ilustradas y religiosas per cua-i
derns.
01
Rellotjería y Joyería de Fran'^ X - To:
SANT

Plassa Marqaés de Mont-Roig, 1 Avis
F u n d a s de palla, 3[4 litra, 1033, 1% pessetas;
paquets 250 5 pessetas.

per

PAU, 1. -

«XODOE;»

t _ , Faig present al públich sitgetá que he comensâï'
i o » á vendrer tots els articles existens en ma caá^
, rebaixa del loper i o s , sóbrelos preus marcats.
.jo
»n assortit de mîdallas de la Santíssima Trinitat.
^

