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La Festa Major ja torna á ser aquí rublerta
"de esperansas y sensacions infinitas, y aclamada
per tot un poble què îs déiXórida arseü, encís.
La nostra festa macisa ve á saludarnos de
nou, y nosaltres com bons patriotas, ens o m plim de joya, y la .saludem com antichs companys, ab la fortalesa que dona una cosa que
anyorem, que estimem de cor, y que 'ns conforta en la lluyta eterna del demà per avuy.
La nostra festa predilecta, aquesta any, per
contuberni de sectaris de totas menas, ha estat
á punt de rebre un cop mortal, ab la protesta
unanims dels bons fills de la vila pero se ha salvat
del atach innoble y apareix de nou ab sas pincelladas encisadoras, ab sos retochs vibrants y
ab sa empenta deci iva
Torna á ser aqui ab sa munió de costums
populars, consagradas per tor unpoble, ab sos
deixos patriótichs y ab son perfum de cosa in
tima y agradosa que enlluerna ab
son brill. No las desamparem may
las nostras festas predilectas que
ellas son trossos de nostre cor y
una característica de la vila estimada. Benvingudas sian sempre
per esplay de 1' ánima y afalach
del sentiment adormit y que com
u n í flor inmensament bella xu
clém tots els seus perfums dulcí
ssims.
Que ab ellas la nostra vila fass
el seu camí, redresantse de son
decahiment, ab la vista fixa sem
pre en ideals de regeneració
B.\LUART D E SITGES seguint sas
tradicions, al conmemorar la nos
tra festa, li fa ofrena de una floí
sencilla pero sincera, aromatisada pels nostres entu'-siasmes a r dents, perla fé patriótica que'ns
anima.

—I mentres seguen no canten?
^ E n tot l'any no canten. Prou feina tenen
a guardar la veu pera'l batre.
— I si no tenen ganes de cantar?
— No'n tenen pas mai. Vaia uns, el's, pera
tenirne! Pero ho han provat tot pera fer anar
les mules lleugeres Han provat de posar-los
esquelles, picarols, de fer petar la tralla, de cridar, ires alegra com una bona cantada. Ab
ganas o en sense ganes, si volen buidar bé l'spiga tenen de cantar mentres dura la batuda.
— Donchs esperem la batuda.
— Realment, els camps ja començaren a ser
rossos y hespiga del blat a inflar-se i a coll-tor
ce-s a lo ample de la planura, i fins. aont-arribava la vista no's veia més que una banova
groguenca, abrigant de cap a cap els terrogos
de la terra.
El pla aquell era ben bé '1 pla del poble: un
pla productiu, un pla de cullita, un pla de poFESTA MAJOR DESITGES
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Amodorrat, baldat de quietud, cor-mort,
aclaparat de silenci, un dia vaig preguntar an
el Beco;
—Escolteu, Beco: com és que no canta mai
ningú en aquest poble?
— Ara ve '1 temps de cantar els homes
— Que muden els homes?
—Ve el temps del batre.
— Què voleu dii?
— V u i d i r q u e quan baten tenen decantar
per força tot lo dia, ó, si no, el bestiar que bat,
si no sent cantar, s' entristeix i no fa feina.
—Ja m ' agradará sentir-ho.
— Donchs no tardareu gaire a sentir ho El
blat comenga a ser madur i aviat vindrà la
sega.
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bra formiga, un pla cangat de donar vell, am
cabells rossos, pero vells, amb un aire de reproduir sempre '1 mateix, com el pla de la rutina. Semblava que si un any no n'haguessin
sembrat, de blat, també n haurien sortit de es
pigues: tan avesat estava a ferne; semblava que
no ten'a frisances, aquell blat, que '1 vent no '1
movia ni '1 gronxava; semblava que havia de
donar el fruit sense dolor, i, mig ajegut de
mandra, esperava que '1 seguessin pera tornar
a j e u i e a les garberes.
. Ni una rosella, ni una flor blava, ni una
mica de color hi gosava néixer en aquells
camps.
Ja ho devien saber les flors, que hi fein
nosa, i la vida era massa dura, i el terreng
massa magre en aquell poble, pera poguer-hi
fer florida. Ja ho sospitaven que no hi ha lloc
pera il lusions i fantasies allí on la realitat és
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tant aspra; ja se'n fein carrech, i anaven a néixer més lluny: a les montanyes, a les ruines, al
fossar, alli on 1 home no sembrés fruita pera
l'any i s'hí pogués viure pera viure.
Cada dia anava l'home a vigilar que no 'n
sortís alguna de flor, i arrencaria, si n'hi havia
hagut alguna d'ignocenta que no sabia on neixia, hi anava a veure si havien crescut les
espigues i a donarlos pressa a granar. Cada
tarda se'n despedía i els pàssaba la má.per sc«
bre, com si amotxés i ainanyagués aquella cabellera rossa, tant ampla i tant plena de promesas. El vigilaven, aquell blat; 1 escoltaven, li do.
naven ànim am la vista, peró tot aixó a la callada, guardant la veu pera quan vingués la batuda, com havia dit el Beco; amb un silenci
solemnial, com' tinguessin por de destorbar-lo
distresent-li la creixença.
1 segaven, ran de terroços, sens deixar ni una
espiga venturera pera 'Is aucells, i el lligaven
pera que no pogués fugir; i el duien a l'era, escombrada i néta, pera rebre am solemnitat
aquell pa de cada dia i, ja ben ajegut a terrahi Ueneaven fis cavalls i comenoava '1 gran cantar, el cant del batre,
el cant de l'any, el gran cantar de
la cullita.
I quin cant, i quines veus, i
quina mandra que donava aquell
cantar! Podia '1 bestiar, alegrar-se
no ho nego; podi.i sentirse animat
(és dubtós de saber lo que l'anima
an el bestiar), per poc bestiar que
sia; peró a l'home, per poc bestiar
que no fos, li inspirava més tristesa que la mateixa quietut. Era més
que un cant: era un crit de pena,
el gemec que deuen donar les ànimes, a la planura dels llims; un
ai! de sol i de purgatori, una queixa d'árabe trist, de traginer, de
camells, de componer de m c B qniia o de santó de desert; era '1
plany llarc que deuen plorar capal-tard els desterrats a Sibèria, sj
canten d'anyorament; el cant verge de l'home
que no ha cantat mai; el cant vell del queja no
pot cantar. Tot aixó era, i encare més.- era'l
cant de reixa, d'esclau de la terra, d'enamorat
desvalgut, d'avar, de pobre miseríós, y d'aucell
pobre, que canta per trailció, y cante sense
saber-ho, per no morir-se de gana.
Tot aixó, és clar que 'Is animals no ho sabien. En saben tan poques de coses misterioses
els animals de tota mena! No ho sabien ni tenien
ganas d'apen'dre-ho; peró, ho poderdiví del l'art!
encara no sentien aquell crit d'àliga humana;
que era diferent d'altres, jquin córrer per sobre
de les espigues, quin voltar,quin botre'ls grans
per la llum, quin espurneig de cullita i quina
vibració de vida! Alló era una pluja d or que
queia, una polsaguera d amor, el part de la
terra sobre aquell breçol de pau, el fruit de
benedicció fécondât am la suor d'aquells homes
i rebut am l'iinic ,'cant que sabien; i el bestiar
1 entenia, i s'enardia sentint-lo, i s'aturava si
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no'l sentia cantar, i aquell càntic de tristesa y
melangia 's convertia en forga viva, per la polsina de vida; de motor, de turbina, d'alegria
acumulada que anava omplint les graneres.
Si. Cantaven fins que es feia vespre, aquells
aucells de graner. Fins a reventar! Mentres
quedaba un sol gra a dintre de la més petita
espiga! Els vells, am veu de llegenda, de chantre, de fosser; els homes d'emigrant, de mariner, de pastor, i d'home solitari; i els infants,
d'anyell que plora. El cantar no parava en tot
el dia. A una era, en cantava un; a l'altra de
més lluny, un altre; un altre a la de més enllà,
i un altre. . i un altre .. i un altre, i a tot lo
llarc de la plana se sentia aquell rosari a la
terra, aquella oració a l'anyada, aquells grans
salms a la gran Mare féconda, i d'aquella vall
'n pujava tot un chor, el chor d'un poble que
cantava el pareno.stre, el nostre pa de cada dia.
Al vespre no podian més. Cangats, roncs i
abatuts, anaven callant d'un a un fins a quedar
el pla com sempre. A llavors recullian aquell
blat i el tiravan com una cascata d'or, a dintre
de les amples saques, i el prenien a grapats,
com sentint la sensualita de la vida fecondada;
i s'aixugaven les mans, i se la miraven bona es
tona, aquella llevor crudel que'ls havia costat
tantes penes
Tot un any d'engunies representava aquella
pila de blat; un any de remoure 'Is terrosos, de
girarlos, de tombar-los, de dar-los beure, de
veure-ls patir de set, de témer el perill de mort;
un any d'engoixes, un any de bregar-lo, de yetllar-Io; un any d'ensenyarlo a créixer i de cantar, i fins de cantar per ell els darrers moments
del seu viure.
Ells que no cantaven mai, ni a vora el bregol, ni al peu de la florida finestra, ni a l'amor
de primavera, ni an el dol de la vellesa, cantaven tant com podien, pobra gent!, i sols per ell,
i sols pera omplir les graneres. Per poca estona,
aquells pobre» formigues tenien de fer de cigales si volien exprémer l'anyada. Havien de fingir alegria pera alegrar el bestiar, i, com tants
tristos de la terra, *pobres Joglars d'un moment,
havien de cantar pera viure!
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s' amagaba '1 astre soL
E n lloch espès de 1' arbreda
y de lo mon oblidats
de Natura contemplavan
la sublim grandiositat;
al jorn daban 1' adeusiau
ab tristos cants los aucells
y las floretas boscanas
tancaban sos cálzers bells,
las ombras s' ensenjorian
extenense per los camps
y los grills ja n' entonaban
los seus monótonos cants
¿Recordas videta meva
que d' amor umbriacats
vam fer camí vers lo poble
per la cintura abraesats,
y tu folla d- alegria
ostentantne bells colors
en la carona de verge
molt mes bella que las flors
ab lo bras ne senyalares
á dos tendres aucellets
que 'n la rameta d' un arbre
ajuntabah sos bequets?
¿Recordas, tu bella aymada
qüe jo te vaig preguntà
mormuraiit á cau d- orella
si 'Is volías tu imità,
y acotxant ta blanca testa
fentne tu u n graciós somrís
vam ajuntà nostres llavis
presos d' amorós encís?
Aquell bés per mi va serne
t' ho juro ab fé mon amor
lo sagell que va lligarme
pera sempre lo meu cor,
y quant vellet jo ne siga
ab frució recordaré
aquell bés pur com lo lUri
qu' amorosí ts ens vam fé.
¿Recordas?.,.. era u n cap - vespre,
bufaba u n fresch ventijol
per 1' esquerpada mon'anya
s' amagaba 1' a^tre sol
R
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Lo sol rompent la finísima cortina de núvols, que
s' oposan á son cami pur per Orient, enviant sa p o l ssina d' or á la xamosa vila, que s' alssa orgullosa cual
perla dintre sa petxina reben las caricias de la tran quila mar qu' alegroya la besa. ¡Quin jorn mes her
mós! la vila celebra sa Festa Major, y la gatzara, c o mença al bon p u n t del dia, trayent á tothom del vel
de la nit; l'alegria reigne y fins las aus, que crehuan
la blava volta, traçant capritxofas curvas que fan i m possible seguiria a b la vista, barrejant llurs cants ab
la penetrant gralla y 1 escardallench timbal omplint
pe goig á las ánimas mentres lo sol, orgullós com tot
monarca, segueix lo camt que li ha senyalat lo dit de
1' únich Creador A mida que avança, la bulla creix y
'Is balls populars escampan per arreu 1' animació
¡Qu -n portan de recort-! ¡Cuantas tradicions recordan
aquells vestitfc! A cada nota de sa gralla ¡Quin raig de
plaher entre en nostre cor, ï e n n o s alabar á Catalunya
nostra patria, mare d eixas tradicions!.. ..

SITGES--LA TORRA DE L A S HORAS
Dibuix de f D. Joaa Soler

Els artistas Sitgetans
Avuy honrem las nostres columnas publicant d i buixos de casi tots els artistas de la vila, dels que son
sitgetans perquè han nascut en aquest deliciós poble,
y dels que sense haverhi nascut, hi han passat Uargas
temporadas, hi tenen ferms llassos que 'Is lligan ab
nosaltres, y son ben sitgetans, perquè nosaltres els
hem adoptat ab sant entussiasme^ perquè senten las
nostres afeccions, y forman un tot compacte ab la v i da sitgetana.
E n Santiago Rusiñol, en Mas y Fondevila, en
Quimet Miró, en Miquel Utrillo, el malaguanyat .Joan
Soler, 1'Anton Almirall, en Telesforo Montfort, tots
son y han sigut amichs del cor, els artistas que han
pintat las bellesas de las nostres platjas, dels nostres
payssatjes, dels carrers histórichs, las costums espléndidas, el celatje y la poesia del nostre terrer, son els
pintors meritissims que han popularissat la nostra vila per tot lo mon.
Nosaltres els hi agrahim la prova de amistat que
'ns han donat al enviarnos originals, que conservarem
ab anhel
Y no podem menos de rendirt un sentit recort al
may prou plorat artista Joan Soler tant estimat pels
sitgetans y que morí quant veyam en ell una esperan,
sa Ilegítima del art català D' ell publiquem avuy el
dibuix de la històrica. «Torre de las horas», ja desaparescuda, que tans recorts té entre 'Is sitgetans.

Pero l'_alegria no es sols pel cos, també 1' ánima pot
gosar las benavenluranssas de la Religió. Allá dins del
sant Temple, rodeijat de llum, de gloria, y d' incens.
Uensant una mirada plena de foch amorós en vers los
fidels, lo sant Patró de la vila, reb ferventas las pre •
garlas de las ánimas, mentres 1' orga llensa ab majestat dolls de notas, que' com un suspir inmens . su
blim . . es pujat pels àngels als peus del Omnipotent....
LA MALVAS'A.-Cuadro de J. Miró
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Después 1' alegria segueix, fins que la nit exten sa
quietut, la cual es guardada i)er la lluna, que mirantse
la terra ab amor. escolta plahentera la cansó de las
sirenas y '1 m u r m u r a r de las onades.
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A M O R O S A
(Recorts)
¿Recordas?... ,era u n cap - vespre,
bufava u n fresch ventijol
p ; r r esquerpada montanya

Sitges 20 Agost de 1902,
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SITGES EN hk EDAT MITJA
Cuadro de S. Rusiñol.
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La Festa Major no morirá may per mes que alguns
pretenguin enfonzarla, es la festa mes g)-an dels pobles
y que lots tenim el dever de respectaria.
J . DÍAZ

Sitges, Agost 1902.
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Tot prenent á la platja la fresca
que 'n istiu afalaga de ple,
ovirava una Rossa banyantse,
del onatje fruint el vaivé.
Ovirantla tan hermosa
no gosava á respirà;
y veyent que la mirava,
ab rubor se va (apa.
Corra—cuyta fugint del onafj",
com s' amaga la fada en son Hach
vaig quedà cmbailalit de tal mona
que ni m?nys vai? p u J ó ro-piíá.
L i ( A Í r ú dl íd • 'a plalja:

tan her.noía la vegi
que may ir.os la seva imatge
-del devant NO 'NI j'ot fugi.
i'' H U G U E T MAiKi R

Sitges, Agofct IÍ02
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Sentint el foch de mon amor vibrant
he besat son front pur tan blanch y llis
mentres el papelló 's 'nava enlayran
demanant esperansa á 'n el cel j^rís.
I Î . SÜEISACH S E N T I E S
(Ilustració dc M. Urgell)
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P ' entre unas flors malaltas del jardí
hem vist que s' enlayrava un papelló
que ha fugit al sentí
la esgarrifansa freda de tardó.
—Mirai - ella ma ha dit Pot ser demà
ja mort se n anirà en brassos del vent.
Qui sab hont el dura! ..
y al dirho li vagava T pensament
—Sí '1 pugnessis fer viure en el teu pit
mentres el trist hivern anés passant
á la estimada he dit
pensant en el calor del pit aymant.
Pro '1 papelló potsé ha sentit ma veu
y ha anat cayent com una bolva d' or
y ella, sa rná de neu
ha obert en un impuls de dols amor.
Jo, allavoras, gelós del sentiment,
ab deliri á 1' aymada he abrassat,
y el papelló, al moment,
d' aprot nosti-e ha fugit, desenganyat,

F E S T A

Un vel de festa cobreix tota la nostra blanca vila,
es el despertar del dia mes gran y hermós per tots els
qu' estimem las costums de la nostra terra Els cors
abatuts per las grans vicisituts de la vida, en arrivant
aquet dia se revifan y s' enlayran envers u n nou oritzó clapejat de núvols de color do rosa, y purificat
d'un altre ambent que tot respira alegria Els àngels
se gronxan d una part á l'altre del^ firmament, teixint
guirnaldas de flors, y ab son mantell de puresa apareixen en mitg de la decoració de la Gloria ab las t r o m petas celestes pera pregonar la diáfana aurora, al pressagi d' u n nou jorn de cantars y músicas, y escampant
arreu arreu sas melodías, quinas notas baixan à amal
gamarsse al unisson ab el graa pentagrama de la naturalesa Notas sentidas que 's filtren en el fons de 1' á¬
nima, fentnos sentir aquellas vibracions santas y tendres que alenten 1' esperit per confortarnos en las costums de casa nostre.
En arrivant á la Festa Major, aquellas engoixas y
fufriments de tot un any, s' evaporan en u n instant,,
com una bonbolla de sabó, y els cors mitg malmesos y
corsecats per la rutina del treball y de la monotonia de
la vida, se nudreixen d ' u n a nova corrent, y la que
vivim ^tot aquet dia ab la alenada del desitg que tot
1' any esperem, y que passa com u n a exhalació. y se
'ns escapa.... y fuig 'per ^sempre mes, ... Per aixó tots
els que íns havem fet homes y estem criats en mitg
d' aquestas hermosas costums, volem asodollarnos de
las tocatas de las grallas, la m a n x a borrega, flaviols,
timbalers, y el gran espatech del cohets, y las carretillas dels diables, y ab eixim xim... de las bandas de.
musica ¿Si es tant bonich anar al radera de balls
quant encara se 's criatura, y després tornarho á veurer quant s' anava á ser grant, y molt mes deu serbo
per tots aquells fills qu'' en busca de fortuna, passan
anys y mes anys fora del poble, sense poder sentir ní
una gralla que 'Is hi recordi per res 1'edat tendre de
quant noy surtin d' estudi estavam ab els balls pel
carrer á la vigilia de la festa.
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El soroll de las campanas que volteixan alegres
anunciant arreu el comenssament de nostra festa les
venerables danças populars que ab sas originals c a briolas y al só de sos tipichs instruments recorrent
nostre vila difundint per tots els indrets de l a mateixa la animació caracierística de nostre gran diada, y
1' entussiasme de totes les clases socials per contribuhí
d'alguna manera al mejor lluhiment de la festa major,
b' ha encarregat de demostrarncs que malgrat 1'^ opo
sició de certs elements que sembla que s han propo •
• sat acabar ab totas las demostrac'ons que constituexen
les manifestacions de nostre vitalitat, el sentiment tra dicional es conserva á nostra vila y aquesta tradició fa
que en la diada de avuy se escrexí tothom grans y
xichs, richs y pobres per organisar las dansas populars,
encarregadas de manifestar 1' alegria del nostre poble.
Per axó estimem tant als nostres balls, perquè consti
tuexen en carácter distintiu de nostra vila.
Y era d' esperar aquesta saludable reacció en pro
de nostras costums, perquè la població de Sitges no
podia menos de compendre que le feste d' u n poble, es
quelcom mes qne la festa d' un casino, d u n Ateneo ó
d' u n centro quan se vòl; es la festa de tothom sense
distinció de clases y per lo tant es necesari que tots hi
prenguin part, que tots en participin y per lo tant els
espectacles d' u n a festa major nos poden tencar en la&
reduhidas dimensions de u n local, es tenen d' exteriorisar y necesitan tota 1' ampluria de las nostras platjas
y tota la llergada deis nostres carrers.
No vol dir aixó qu' els nostres casinos es tinguin
de tancar el dia de nostre festa molt al contrari, enten e m que centros de la mateixa tenen de contribuir ab
la mida de les seves forces al major lluhiment de la
festa Major pero aquets espectacles particulars res tenen de veure ab els nostres festeijos populars q u ' e s .
cuiden de demostrar à propis y extranys que la població de Sitges h a entrat en el período de la seva festa.
Per aixó hem cambatut sempre la desgraciada pro(0
posició dels nostres regidors socialistas, encaminada á
la supressió dels nostres balls publichs y sustituirlos
per u n a serie de conferencias que malgrat els esfor gos d'inteligents conferenciants que no demostrarían
O
á ningú nostra vila celebra festa
Lo que 3' havia de fer en tot cas fora la creació de
u n centre instructiu ab clases nocturnas â hont poguessin anar diàriament els nostres obrers â adquirir els
CO
coneixemens q u ' els hi sont mes necessaris.
C
Pero 1' instrucció de la clase treballadora no podria
significà jamay, la supressió dels nôtres espectacles
i—
populars que constituexin 1' erencia de les nostres fes- CCQO
tes, el poble que contempla |^la pérdua de sas costums,
aquet poble renuncia voluntàriament á la seve vida y
per lo ,tant es indigne do figurar entre els pobles que , CO
corren pels camins del progrés y de la civilisació.
M K Í U E L GORGAS Y GOKGAS
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Es ralló de vida que d cor de 1' home, cansat de
vagar sol p e r l a terra, en busqui un altre, el que, at et
per u n a energia intensa, ab son caliu V alenti pera ba
tegar ab- més foiva. Desgraciadament aqueix apropament de cors, moltas vegadas es aparent, es fa sols per
instint d' imitació, per estiipida rutina; per tiránicas
imposicions, per conveniencias de diferents ordres mes
ó menys repugnant?, y que la societat egoista iran^giversa sa real moralitat; mes per sort, moltas d ' a l t r e s ,
els- cors s' apropan cbehint una necessitat imperiosa,
anhelats pera donar cumpUment a h batechs que 's
senten vigorosos al contemplar á la dona que sens un
adonarsen, remou las flblas del cor, y ens atrau fort<íment com si vibracions estranyas que 'ns comunican
fessin ondas en el aire entre h u n y 1' altre.
Aquest amor intens el sentia en Joanet; quan,
casi inconscient, aturat per 1' inercia del dubte, u n a mirada n recordà que en son dintre hi tenia un foch fins
alashoras cobert de sendras que en ün moment el
vent de h amor se las emportava pera que, descubrintlo, el feya cremar ab mes forsa, ab flama ardenta.
Quan la veya, quan pasava pel seu devant es quedava embadalit somrihent de satisfacció, quan no, ab
son recort describia sas gracias é imaginativament contemplava la seva figura embocallada ab expléndida
aureola y sensibles apasionaments.
A mida que passavan els dias sentia mes frisansa
per véurela, tenia necesitat de dirli que la es'imava y
no podia, se sentia cobart pera tan grossa empenta, ni
tenia ocasió pera mostrarshi tal com volía, y obrir,
descarnantlos completament, sos sentiments, parque

li semblava tant aviat correspost per las miradas com
crudelment despreciat; y aixó el feya entristir.
Mes vingué la festa major y á ben segú que en el
bullici de las festas trovaría ocasió pera dirli lo que
sentí 1, y que ja li havía dit feya temps ab las miradas.
Vingué el anar a treure la bandera y ja tenim en
Joanet al carré buscant ocasions pera apropárs an elia,
y al mateix temps contemplar la festa, com may 1'
havía contemplada, en las condicions d' aquell any.
E l s diables escampavan olors de pólvora que li feyan tenir coratje y anà animantse: en el remolí de ia
gent s el veya adelerat pera contemplaria. Varen
arribar al Bohiart y allí el cap se li anava d' alegria,
tothom somreya y molts no poguent contenir el goig
d' aquells moments, es movian nerviosament y ell
aprop d' ella entre mitj d' aquell coro inarmonich de
crits y enrahonaments mir. básela ab ulls encesos é
inquiets, no labent que fer, esmaperdut, pero al m a teix temps fondament emocionat per lo soroll del redo
ble del tabals., la barreja de notas estridents de las
grallas, de las músicas, m a r xas borregos y flaviols.
formant un conjunt estrany, bulliciós y abigarra!,
acompanyat pels ruxims de foehs del ball dels diables
las fortas tronadas que seguían à aquella pluja d' or.
Aquell moment d' emocions pera en Joanet acabà'
com acabà aquell hermós espectacle tradicional, la entrada de la bandera à la iglesia. Els balls ja no ballavan,
els diables ¡a, no escampavan foch, y tots els instruments callavan, y á aquella manifestació esplendent de
vida succehí u n a quietut morta y el Baluart tornà á
quedar fosch y sense vida.
L' hora del castell de foch s' apropava y en Joanet
se sentia ansiós, sentia u n desitj frenetich de dirli que
la estimava^ com si el cor el tingués saturat d' amor y
u n a forsa irresistible 1' obligués á espleyarlo.

La Jíibera atapahida de gent, els uns pasejantse,
altres formant tacas blancas ó negrosas, extenentse so«
bre la planuria de la sorra, iluminat tot per la difu¬
mada llum de la lluna, oferia Un aspecte hermós que
convidava á gaudirlo.
Y allá, entremitj d' aquella animació hi havia en
Joanet, decidit y plenament convensut de que estimava á la Rosó, á la seva Rosó, com ell deya. Anà á
posarse al seu costat quan ja els cohets anavan pela
aires deixant darrera íeu un rastre de foch que ell
deya que ora menys intens que 1 que ell sentia; las
rodas, moventse, describían caprichosas curvas y des
pedían cascatas de llum que donavan á las aiguss un
reflexo hermós, els sorolls sechs dels cohets al esclatar
desprenent seguidament Uágrimas de foch, servían de
march lluminós al bell cuadro de 1' amor que 's pin
tava en las án'mas de la Rosó y en Joanet, que allá,
junts á una barca^ gaudian mes que tothom de la festa
que per tothom es feya.
Y per fi la gent s' ana retirant poch á poch á la
acostumada senyal dels llums de bengala vermells y
verts que per ells dos significavan amor intensissim y
esperansa de fehcitat eterna.

(0

•a

M . SIÈCLE.

Sitjes 20 Agost 1902.

I

CD
i—

CO
CQ
Tot sovint me 'n recordo d' aquella freda
nada.

mati-

Estavam ajeguts per la vora salabrosa del mar, es •
perant 1' aubada.
—¿Per hon surtirá el sol?—deyam els uns als altres.

co

BALUART DÊ

SÏTGES

¿Qué hí tens en lo teu rostre hermosa meva?
que revifa mon cor;
que il·lumina m a vida, desUíurantla
dels abims de tenebras y foscor?

1

J o t ' ho vuy dir, oh sí, gentil aucella!
glatint j o t ' h o v u y dir:
qu' eixirà eix mot dolcíssim de mos llabis
suau y dols, traduhit en un sospir.
Jo t* estimo! Jo 't vuyl—y el cor al dirho
¡quin bategar mes dols!
Jo t ' e s t i m o m a hermosa! Y are digas
—¿Com jo t' estimo y vuy, tú, també ' m vols?
Y es cert que ' m dirás sí? que '1 cor no s' erra?
•—que m' ho dirás.... ¿vrítat?
¿Es cert que ios meus somnis y follías
gojosa tornarás realitat?
L'avors els nostres cors rublerts de ditxa
glatint com u n sol cor
teixiran ab dolcesas infinitas
1' eternal somni del etern amor.
JOSKPH

M.'

FOLCH

Y

TOKRES.
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RETRATO DE NOYA.-Dibuix de Mas y Fondevila

—Per aquí .... deya un signant.— Per allá
— deya
u c altre. Mes cap ó savia. No mes saviam que surtiría
d ' u n a part del mar.
T o t plegat, el m a r vá comensar á aclariise y á brillar, mentres el eel era igualment fosc y las estrellas
brillnvan igualment Nostres ulls deixaren el cel y ' s
varen clavar en el m a r que s' aclaria y brillava tot sol,
y després trasmuda va de color tot sovint ...
Cuan tornàrem á mira '1 cel el sol ja hi era. Niagú
savia ben bé per ont havía surtit, y que el mar era un
mirall maravellós. ..
Tot sovint me n recordo d aquel'a matinada de
Sitges.
JOAN

Aixi amor meu. Mon ánima sedenta
en t ù cercà la déu
que havía d' apagar sa set febrosa
y sadollar de joya lo cor meu.
Somniava eternament; sempre á tot hora
mon cor orfe d' amor
destriava ilusions, pressentint ditxas
q u ' enjoyessen manyagas el meu cor.
J o 't veya ja mon goig; sense conéixet
te veya á mon costat
m i r a n t m e ab eixos ulls qiV espitUan gloria
y arruixantme de gràcia y de bondat.

MABAGALL

PjFÎNTAjSlHriT
Vina, amor meu, que 't contaré mos somnis
sens que 'ns seiiti ningii:
que per tti sola he sorniat ma vida
que sols he somiat, amor, per tti.
Àclftça 'Is ulls y escolta ben devota
loff meus somnis d' amor;
reciillte en t ù mateixa qu' en ta orella
vuy obrir el sagrari de mon cor. .

Te veya somrihent' verge estimada,
oferintme consol;
y mon cor amoixat gojós s' obria
com s' obra la poncella al bes del sol.

¿Qui serás tù blanch gessamí qu' esclatag,
que mon cor a n j orat
has fet renaixer á una vida nova
fent qu' en ell Primavera hagi esclatat?
¿Qui ets tú, verge ignorada que m o n ànima
has pujat á ton cel?
Qui ets t ú que de tos ulls n ' esclata gloria
y de tos llabis regalima mel?

La Eliseta y Manel sortiren á mitja tarde, á
esbargirse y omplenarse de aquell toll de vida
ardenta que sadollava tot el poble.
Casats de fresçh, aparellats per un amor inmens que cap contratemps podía torsar, la seva
existencia 's desllisava placenta, hermosament
tranquila, alatejant sempre en tots dos frisansas
de goig y ansias infinitas de viure un per altre,
contantse las sevas ilusions á frech de orella,
ben baixet, mentres sonorament un petó d' unadolsura infinita trencava una frase ardenta,
matisada de poesia.
La seva existencia era generosa, noble, sense
rutinas, mesquinas, com un jardí perfumat,
vivint la vida del amor ab serena confiansa, mirant sempre un mes enllà delitós y perlejant en
sos rostres la estimaeió pura dels cors enamorats
Al casarse tots doS havían fet contricció, desterrant lleugeras pasions, y se enllasarcn ben
compresos abdos de la seva misió eterna, que
anavan á teixir ab garlandas de carinyo y de
visions delicadament espléndidas.
La Eliseta, presentint que aquella vida xamosa tenia de ser benehida per un infant, pel
fillet de cabells d' or que tant solicitaban y que
preveyan en els somnis de felicitat, se extremia
de goig y recatadament confiaba al seu espòs
totas las ilusions infinitament bellas de la maternitat. .. Y l ' infant era esperat ab un esclat
vagatiu de ilusions que 's forjavan els dos espesos, tot benehint la feconditat.
Dias enrera la Eliseta tingué un esglay que
fins la feu enmalaltir. S' estava á la porta de
casa seva, mirant la monotonia de la hora xafagosa en que '1 Sol bat ab mes forsa, quant pel
carrer passà un albat. ., una caixeta blanca cuberta de flors, que portavan varias noya,«. La
comitiva pasbá silenciosa. ., clapejada per una
alenada de llum, y deixant un rastre de tristesa,
es perdé al lluny del carrer.
La Eliseta se tingué de apuntalar per no
caurer, y esgroguehída y ab un panteig dolorós
se refugià en son cuarto, y alli estigué tota la
tarde plorant, abatuda, com si la oprimís una
admósfera de plom, horroritsada pel espectacle
que acabava de veure, y pensant en son fillet
esperat á qui volía ferio viure per tota una vida
inmensa. Cap al tart son marit la sorprengué
estirada al sofá y á copia de consols y abrassadas
la reanimà ... pero aquella imatje de la mort,
aquell albat, aquella caixeta blanca perfumada
de flors, li ferí vivament el sentiment y li costà
molt serenarse del tot
•
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Era la vigilia de la festa major, y quan els
dos esfoSDS sortiren al carrer, un brugit inmens
se sentia arreu.
Anavan de brasset, caminant jndecissos, aspirant ab delit aquellperfum de festa tota aquella exhuberancia de costums estimadas, que fortificavan y feyan esperansar.
El poble semblava un' altre. Un alateig de
entussiasme ho conmovía tot, aixecantse ben enlayre un crit de vid.i mascle, un himne p:de-ós
engendrat per ia tradició sobiran.i, per las costums bellas, ben sitgetanas,. que florian rejovenidas y robustas.
Arreu, arreu, el soroll estrident de las grallas, barreijats de baf de pólvora, els espetechs
dels bastons, un rum-rum que ondulava, aixamplantse, glopadas de gent, crits de joventut
tuta una munió de vida forta y ardenta, que
llampeguejava.. . enlairant els pitsbraus.
Els dos aymants se introduireu per la multitut espenehida y 's comperíetravan de aquella
onada vibranta de festa, Forts y esperansats
anavan ben junts, contantse un pervindre pal pitant de goig, una existencia cadenciosa y
gemada.
Y emportats p r la gentada entraren al temple, ahont el sants Patrons, voltejats de claror y
de incens, eran adorats pel poble.
Els dos esposos, instantáneament se ag"noliaren, y aixecaren una oració nascuda del fons
de 1' ánima Pregaren pel infant de cabells d' or
que presentían y anyoravan; pregavan als gloriosos patrons de la vila que '1 protegissin, que
•1 fessin fort y gran, tant com poden aspirar uns
pares amorosits
Y pregaren pel a m o r que se sentían
Al sortir de la Iglesia la onada de festa continuava brandejant magestuosament.
Els dos aymants estavan fortificats. Se m i r a ren inmensament ditjosos, y perdentse per la
fosca esclataren tremolosament en un bes que
els surtía de ben endintre.
RAFEL

-Moments després al só de las grallas y timbals y 1'
aparició dels elevats personatjes anunciant á tothom
que la comitiva oficial s' ha posat en marxa y al poch
rato 1' Ajuntament entra triomfalment en nostre casa
payral passant per entra mitj dels castells de la muxiganga, cercolets y pastorets, las cabriolas dels bastons
y gitanas, els espatechs dels diables y de 1' alegria general d aquella gran gentada, que satisfeta de haver
complert ab sos debers religiós s felicita públicament
á nostras primeras autoritats.
CARLES MASÓ Y GOLI-^EEICHS

Sitges 19 Agost 1902

N O T I C I A S
Concerts - El dimars passat en el teatre de El Retiro
tingué lloch un selecte concert organisât per don Juli
Parez Aguirre, pera fins benéfichs, en el qae hí prengué
part 1' esmentat Sr., el m t a b l e violoncelista don Rngúi
Huguet, el violinista Sr. Jaumandreu, el nen Joan Ma
ssiá el mestre Sr. Cuscó, el pianista don Joseph M.
Carbonell y el Sr Robert.
La concurrencia, que era molt distingida, aplaudí
tots els números del programa, especialment la fanta
sía de Lohengrin, el Cuarteto Bienzi, el Minuet de Lully, En Sourdine-de Tellam y la Gavota de llomani y
Guerra.
El Sr. Huguet ab el violoncello demostrà, un gust y
agilitat extraordinaria que demostrà sahradament en
el Capritxo • Mazurca de 'n Dankler
El p u n t d ' a r a c c i ó d e l concert fou el nen Massiá,
qui á la edat de 12 anys, posseheix una agilitat poch
comuns y una seguritat gran en el maneitg de tan
difícil instrument com el violí. Toca acompanyat ab
el piano las difícils eompossicións Bomanza y Bondó
Elegant d' en Wienawski y Scène de Ballet d ' e n Beriot
que foren justament aplaudida», per la seguritat y
sentiment ab que las toca. Es un violinista que seguint
aixís promet ser una notabilitat artística.
—El dijous] tingué 1' acostumat concert en els jardins de dita societat que 's vejé regularment animat,
tocantse algunas pessas novas tenintse de repetir varias
d' ellas pera complaure als concurrents.

FONT.

22 Agost 1902.

Al programa de la festa major que publicarem en el
número passat s • hi te de anyadir que entre • Is balls
populars hi figuran la Muxiganga, las Gitanas y 1 Drach
de Vilafranca, y que '1 dia 25 à la tarde se colocará la
lápida que d o n a ' l nom d e ' n Pí y Margall al tros da
passeig que hi ha desde 'Is carrers de Sant Pau y Bon
aire, en quin acte s' hi pronunciarán discursos
Els programas anunciadors de las festas, que ha
publicat 1'Ajuntament, ab molt bon acert estan redactats en català, seguint la costum de anys enrera.
D l - ^ i í R S I O Í í S . - P e s t a Major
Prado Suburense. - Avuy à las quatre de la tarde
gran Concert al saló de istiu per la banda que dirigeix
el Sr. Carbonell, notablement aumentada. A las deu de
la nit grandiós hall púUich
Dia 25.—A las nou de} ,v,espre gran función de zarsuela posantse en escena las obras «El Santo de la
Isidra», «Sandías y melones», cDoloretes» y «María de
los Angeles».
Día 26 — A las deu del vespre gran hall de societat.

S I T G E S AL SIGLE V I N E N T
Cuidro de D. Miquel Utrillo

La sortida de Oflei
Cada u n dels espectacles de la nostre feste te la
seva explicació, tots son igualment poétichs y encisadors y per aixó es molt difícil triarnè un que superi ab
grandesa als demés, pero en la imposibilitat de descriurels tots, ens fixarem ab la sortida de ofici q u ' es
indubtablement un d' els espectacles mes grandiosos.
Efectivament, després qu' els fidels presidits per 1,
Ajuntament han assistit als solemníssims oficis, dispo
sats per honrà la memoria de nostre inclitich patró, la
multitut s' agrupa en nostra plassa. consistorial per
presenciar la sortida de la ceremonia religiosa.

. ,* *
El Retiro.-AwLj
á las quatre dfe lá tarde gran con •
cert. A Jas den grandiós ball públich
Dia '^5. - Aconteixament teatral. Represeptaçió del
famós quento musical del mestre Humperdik «íiansel
et Gratel», ab tot l aparato que la obra requereix,
essent posada en escena per la companyia de'ópera
que dirigeix el mestre Baratta.
Día 26. - A las deu del vespre gran ball de societat
El dijous passat es réuni L Ajuntament en sessió
ordinaria de segona convocatoria ab un reduhit número de regidors haventse donat compte dels trevalls
de la festa major; de h invitació del Sr. Rector per
assistir á las funcions religiosas, acordantse assistirhi
en corporació ab el vot en contra del Sr Mitjans, y
d' altres assumptos de poch interés.
La professo que en honor de Sant Bartomeu se celebrará aquesta tarde promet resultar lluhídisima. El
penó del Sagrat Cor de Jesús ha sigut confiat, á u n
grupo de estudiants, quins han designat pera pendonista al jove advocat D. Rafel F o n t y Torralbas, ha
vent sigut designats com á cordonistas els joves estudiants de dret D. Rafel Masó y Golferichs y D. Miquel
Gorgas y Gorgas.

Hi assistifan-els'^
fgeîxen'ëls''Senyors
Mateu Casanovas y tres bandas de música, las de la
localitat y una de Vilanova.
El Talam será portat per joves estudiants.
A la Sacristía se facilitarán atxas á las personas
que no ' n portin.
A la hora de tancar aquesta edició havía comensat
ab gran esplèndides la festa major.
Al teatre del Prado s' hi tenia de donar una funció
de zarzuela, representantse «La cara de Dios» y «Los
niños llorones».
La funció celebrada el passat disapte al Prado se va
veure brillantment coneorreguda, estant el teatro pie
de gom á goiu El cop de vista que presentaba el local
era verament espléndit.
Las funcions representadas foren molt aplaudidas,
obtenint una bona interpretació.
Pe haverse indisposat á darrera ho a la tiple senyoreta Taberner, no 's pogué representar la obra «Maria
de los Angeles» posantse en son lloch «Los African stas».
Bobo—En
la nit del diumenge anterior en una
casa del carrer de S. Bertomeu u n home va intro •
durshi estant el cancell ajustat y en el poch rato que
la serventa va anar al jardí retornant desseguida.
Al sentir el cruxir de la porta va encendre un llum
veyent 1 ombra del lladro al fugir y fet el consegüent
registre es varen trobar á faltar varias pessas de roba,
entre ellas una armilla contenit un rellotje y portamonedas,
No fa gayre temps que en un altre casa es varen
trobar á faítar un rellotje.
Demà comensarán á trevallar en 1' apartadero de
Bellcaica pera la carrega dels ciments dels senyors
Butsems y Fradera. A dit objecte es comensará á construir el desvio necessari.
El passat dijous, conforme diguérem, se celebrà un
aniversari en sufragi de I' ánima de la virtuosa senyora
donya Teresa Milà, haventhi asistit numerosa conçu rrencia. Cumplint u n a voluntad de la finada se distribuhí una almoyna á cada familia pobre, pero sigueren
varis els que sense estar verament necesitats ni molt
menos hi acudiren, lo que donà lloch á mòlts abusos y
que ' n surtisin perjudicats molts pobres de veras.
Ha sigut molt comentat el que 1' Ajuntament en
els progranc(as de la festa major digués que ell disposava els festetjos, quant en las funcions religiosas que
porta el programa, el Municipi no hi te art ni part y
totliom sap que no las subvenciona per res.
Cada cosa en son puesto y no val â dir mentidas
mes ó menos doradas.
Novas postals.—Ahir varen ser entregadas á la venda
una colecció de targetas postals, sumament económicas,id'ébonidaísifoitográfiás! jâè: Sitges que per lo ben
fetas y son escasísim preu creguem que serán agotadas
ben aviat. Els Íofóg'rábátsqüé las ilustran están lo mes
ben tirat posibles;, consta la.poleccÍQ^de cinch targetas
y el preu, que no pot^sçr actes re^duhit,, e§ de vinticinch
cèntims.
, ,. :
••.
Felicitem al desijjt^^rcsat.editorj.que aÍ3Ü& demostra
íníeiesarse per la progaganda de las bellesas de Sitges.
' AÍ mateix ,leç,ips sortirà h segona edició de la 1.-»
serie^de las hermo^i^s PQstals que e n , fototipia h a fot
repetir el Foment Sitgçla y qup tanta, aceptació tingueren y ademes la segona serie, t a m b e .,com-î,es de s u p o sar en fototipia, y que com en las altras coleccions
están reproduhidas ' de fotografías bellissimgs q u e don
Joaquim de Dalmaq.ha fet, dels irosos mes honichs de
nostra vila. El tirátje, donat el procediment empleat,
es molt net y detahat y digne de figurar al costat de las
po tals artísticas extrangeras.
Moviment de la estació d' aquesta vila durant el
passat mes de Juliol, Bitllets despatxats,. Abonos per
kilómetros, l.« clfise, 19;: 2.*; clase, 2; 3.'clase, 3 , —
Bitllets ordinaris, 1." clase, 76; 2.» clase, 117; 3.» clase,
955.—Especials diaris y Viatje ródÓ: i;*' clase, i ; 2.''
clase, 454 y 3.^ clase, 987;—Total, 97''primeras, 573
segonas y 1 948 terceras. Mercancías exportadas, ciment, 395.500 kil08;ivins,. 111.035; gratis, 30.473; calsat, 23.982; llenyas, 15.830, envasos vuits, 6J48;ipalma,
5.792; equipatjes. 4 205; fruytes, 1 497;,borras, 1 080,
y varis, 24.966. Total, 621 098 kilos ' ; •
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BALUART D E SlTGliS
Continua encare sense resoldre la vaga dels operararis de la fábrica de calsat de D.* Josepha Montané.
Sembla que 'Is cap padres del poble haurian de
haver intervingut en u n assumpto de tanta trascen dencia perquè la cosa ja fa massa temps que dura, y
val la pena de ocuparsen puig al continuar aixís es un
gran mal per tots
De tot cor desitjaríam un bon arreglo que resultes
en benefici d' uns y altres.
Novament ha sigut embellit el nostre cementiri ab
u n a hermosissima obra d' art modelada per el reputat
artista nostre distingit amich Sr. Reynes.
E s u n a estàtua que s'alsa sobre el panteó de la f a mília de don Maneí Robert y Aldrofeu d ' u n dibuix
esbelt y linias finísimas, d u n a expressió artística t a n t
fonda que aquesta obra per si sola acreditaria al autor
sino estés ja cansat de rebre elogis sempre meresudíssims per sas numerosas y molt conegudas obras.
Ara escomensa á colocar el pedestal al panteó de
don Anton Serra que essent del mateix artista no cal
ja ponderar son dibuix y factura.

COLEGI

SUBURENSE

1.* y 2.* ensenyansa, Escola práctica de corners
y preparació per carreras especials
dirigit per
Llicenciat en Filosofia y Lletras y comptador de comers
Desde el 1 de Juliol ha obert sas aulas en lo
nou y espayós local recienment adquirit al carrer de r Aigua, n ° 18. Curset especial d'istiu
pels que tingan assignaturas pendens d ' a p r o bació.
Pensionistas, mitg pensionistas y externs.

MATALASSERÍA ESTORERÍA Y

ESPARTERÍA;

de mAJMLOJS[ T^AlEíAI^
En aquet antich y acreditat establiment si trovará un rich é important assortit de
Alfombras de vellut (dibuixos modernistas).—Pells y Hules pera llits.—Cutis peta matalassos (mostruari nou).—Llanas y Cetons de superior calitat.— Clin vegetal y palla de blat
de moro.
Gran assortit de Sombreros pera senyora, senyoi* y nens. Baguls y Mundus, Plumeros,
Cistelleria y tota mena de Cordas y Cordills.
SE POSAN

PERSIANAS

CLASSE

SUPERIOR

Á PREUS

SENS

Carrer JSTajor núm. 43,

COMPETENCIA
(devant

Jo córralo

à' En

Nfi

PARELLADAS 2, PLASSA DEL MARQUÉS DE MONT-ROIG Y ST. FRANCISCO

f l o v e t a t e n o b j e e t e s p e f a f e g a l o s . R e p o s t d f i a esetpa. P l a e a s y ps,pzv
XACOLATAS AmatUer, Matías López y Colonial, ( M a d r i d )
Trapa, Juncosa, Boix Pi y Ballester

fotogpàfieh

G a l e t a s g r a n s u r t i t P a s t i l l a s d e café ( L o g r o ñ o ) . B o m b o n e s d e X a c o l a t a . B o m b o n s a c i t s .
Malvasia y Moscatell, Wermouths de Sitges, Vins Rioja de Iberedia, Champanys Codorniu y Moët, Aixaïops
refrescants Fortuny y altres. Anisats Feliu, Mono, María-Brisart. Ayguas minerals de Vichy y altres. Cafés Moka,
Caracolillo, Puerto-Rico. Mantega, Formatjes, Conservas, Borregos de la Bisbal, Vilanova y Brioix, Pastas fulladas, Jalua y codony, Pastas pera sopa, Pa gluten, Arros, Olis Salat, Sabons, Bujías, Bolados, Sucres, Grans, Lleixius, Cerería, etc.

Gran limitació al eng-rós sense necesita
C?l, Neulas, Gasseosas y Cervesas. eto., etc.—Es s e r v e i x e n copas de Malvasia y Moscatell

C A T A R R O
D E L S
N O Y S
df,<=Vw^^'if''/''T'^/?'"*''"í'''^^'^^ verdader específich acreditat pera curar en poch!
aUslaCoqurl>^che%
B>f9nç!a/ís y tou cla^^e
noya.

dt: fos dtls

—DIPÒSITS: Dr. A n d r e u . Dr. Casassa y R a m b a de las F l o i s . 4, B A R C E L C N A . A Vilanova y G I t r ú í a r m a c a del s t i t o r

AGENCIA RÁPIDA DE ENCÁRRECHS

L I Q U I D A C I Ó

de Bartomeu Caildnell j Mi
TEMPORADA D' ISTIU
Aquesta agencia farà duas expedicions diarias
d' aquesta vila á Barcelona
La primera sortirà en el tren de las 7 ' 1 3 del
mati, y la segona á las 11'28.
De Barcelona á Sitges també farà duas expe
dicions, essent la primera á las 5'4i del matí y
la segona á las 226 de la tarde
AGENCIA à BVRGELONA carrer da P e t r i t x o l

BCIANGI3CO

^

O

I ^ O J L

E n

^

Pao,

1,

SITGES

E L

JCLO

Rellotjet»ia

'S

cs>jp

±a

y

areTDaiáaca,

Joyería

R E G U L A D O R

#

Inmens assortit en objectes propis pera re

B—SITGJEIS

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, cafaments y bateixos
Biscuit glacé, ví'aleshi, mantecados, etc., se serveixen per encárrech.
Grans cuadras pera caballerías, carruatges,
automóvils y bicicletas.

l o s eaxoáx'i'eolis
G P Ü D

S U B U R

SANT GAUDENCI.

TOÍ(T.—Sant

A - V I S : Desde avuy hasta acabada la liquidació, se vendrán tots los articles de ma casa, ab
un 20 per ^.i" de rebaixa; paro dech advertir que s' hauran de realisar tots los tractes precisame.at
pagant al contat

n.° 1, panxadora y G i g n á s , 12.
A SITGES, carrer de Jesús, 4.
NOTA.—Tots els días de festa sols sortirà I' espedició
de las 7' 13 matí.

N

X-

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

Camisería y Cortateña
BoqcJePia. 3 2 - . B A Ï ^ G B D O N A

(0

I

Gran assortit en Camisas,

3

Corbatas, Mocadors y tots els articlë#

O

pertanyents á n' aquest ram.

I

•a

ra i
X
c <

Primer pis, tot estar, 7'50 al dia, segon pis, 6
pessetas, y tercer pis 3 pessetas.
S' admeten dispesas á 15 duros mensuals

GRAN "BARATURA DE PREUS
L a Càbaiseria q u e v e n m á s b a r a t o d e B a r ñ a .

E S I » E ! C l A.11.1 T A T

VElîTD A '^^ '^^^^

'^^^ carrer de
St. Francisco composta de baixos, dos pisos y un celler ab dos cups. Donarán
jahó carrer de la Isla de Cuba, n.° 4:
V
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OBJECTES ARTISTICHS

pera Fleg-alos
Cfenvía,

289.--BHï{Ge:EONA

iGBâS CâKBOms mRiLisiOiïs Lustra
F. CLARA y Comp/ en C,'^ BARCELONA
e i f O n s

Estex-iXxsa-bs-,

S ± ± o x i s

nSTectaTr,

a.e> 3 1 . \ l i n ò ,

Gl·iroseXla,

U n i c h dipòsit en aquesta vila:

% 0 m

îWmjCQNTRA LA INAPETENCIA REGONSTh
i

TUYENT TONICH NUTRITIU PODEROS

Contraía pèrdua del apetit y convalecencia v enfermetats Uargas, Recomanem als malalts y personas delicadas í' empleo
dil V i Mirabent, constituit á base de las 1res Quina, Cacao, Colmibo i Peptoni ó carn:, seiit.un dats; mélloís Tónichs nu¬
tritius y i' ún\ck reconstituyent natural y cc)mp]e¡t.
:
,. :
Dit V i , soportat per '/s estómatíhs més delicats activa la nutricio y fa recobrar las forsas en ¡os individuos que esperi
me-ttan un decaiment orgànich. Al propi temps/a«7íítï ima bona digestió eyi\a.nt \ai traballosas é incomplertas. — P r c U de

P i a n o s .

la botella 2 ' 5 0 pessetas.
P i r a ' I s cis<0 5 en qiij-s tracta da cora')atir la Ansin'a, Clorosis (cilors pálits), desarreglos menstruxlsy
demés afeccions
ài^-ai.3.=. a pobresa desaich._xsvi-m
prspiratel El V i Mírabea'-, VàTV\i.g,\a.ós
co tra la iuafe:encia, à& CQmpa^\ím

< ,j'.¡

tel'a 3 p e s s e t a s
DE VENTA A SITGES: Farmacia del señor Vallés, Plassa del Marqués de Mont Roig
DIPÒSIT A MADRID; Fuencarral. 10.3
A BARCELONA; Oficina de Farmacia y Laboratori Químich de F MIRABENT, Diputació, 411 y Girona, 83

í

r

^

VENDHá, riDOí?aEaS Y PDHSjSO^
Companyia de sepriirs contra inc ndis y exp'osión« á prima fixa

Establerta à Bsrcelcnar, D a r r n i t o r i de Saat Francéschj nùm. 5
«DIBICI D© j?A Pï^OPieCTAT
í

i-^ÏJOÏJlS.Trnf2JCÏ.
V í T . r l l : l n i N a ' i n p .

""^^'^^ 5 . 0 0 0 , 0 0 0
pessetas
^ R e s e p v a s y p P i m a s 13 2 9 4 . 5 0 1 ' 7 3

pessetas

6.?83

qas

aOENCLA. DR SITGRS:

impoptan

7.632,260'39

pessetas

VICEMS f^OHAiaOO Y BERTRÁN

(Trimera á Sitges) de

MÍQUEL

Pólissas indisputables

Beneficis capitalisats

Fund£..da en

ISSI

P r i m a s molt m o d e r a d a s

Gresham té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantia per sos
assegurats à Espanya.
Oficinas pera

u : P l a s s a Catalunya, 9 , Barcelona.

L A

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

P A

Vermouth

L A T I N E

AMELL,

CONFITERIA D A P B B D A
COAJOP, 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 refina-

CARRER

DE SANT PERE, Número

WBBFFÎOUT

y

(sech)

O D o s s a t e l l de cullitu

propia.

.Colmidoa

V i n s 'Generosos de l a c u l l i t a de
P r e m i a t s e n v a r i a s exposicions
MaU'asía, dolsa y seca
Moscata.l, dols y sech .
Macabeu »
» .

a'jo ptas. el litro
.

.

I 00

.

»

»

»

»

o'50

20.-SITGES

(0
'(3

Oficinas pera Catalunya, P L A S S A D E CATALUNYA, 9 - BARCELONA
JOAN

HLXNU.V S I T G E S

Parelladas,

Companyia inglesa de s e g u r o s contra incendis, explossions y accidents

A SITGES,

I\IB4S

Existencias en tots els Café.í, Rj.stau-ants
etc , etc.

G R E S H A M

COMPAPA
I N
IGLESA DE SEPIOS soIiîb IA ié J DE E
(NTAS VIÂICIAS -

27; Bxroalo ta

FABRICA DE Í . I C O R S

malvasia

L A

Fx'aaiasDh,

A petició de molta clientela, y en vista del gran éxit
obtingut ab el V B S M O U r H marca M A R G . \ R \ T
quina classe es jena dupte la millor que 's fabrica á
Espanya, puch desd' avuy oferir el R O N M . A R G r . ^ R I T
ab la confiansa que no desmereixerá de la f a m t q i e j i
acreditada te dit W a a M Q U r H M A R G A R I T .

Fondos colocats en inmobles á Barcelona y valor.=; de ma.'or garanti.!
Sinistpes pagats,

Dirmitori-de Si.

7

TARJETAS POSTALS de SITGES
D ' aquí pochs dias se posará á la venda la
nova séria, (vistas novas) editadas pel F o m e n t
Sitjetá.

BHDOÍBT

Caixa d s 1 2 ampollas 2 2 5 3 ptas.
Ampolla.
. . . 2'50 »

B. Carbonell y Batlle

ció de las comafeas de Aragó, Reus, Tortosa y Urgell

Plassa Marqués de Aíoïit-Roig, 1

P r e u s sense competencia

Fundas de palla, 3[4 litre, 1000, 1"^ pessetas; per
paquets 250 5 pessetas.

PEBE
T s p ¡ e t a s áe

*

BOBABÜDD

visite

desde

2

pals

ICOO sobres comercials t i m b r a t s
(cort inglés) i6 rals
O M A I V

lemplaris 2yáy

I ÎA 1 * A

r 11 K
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Palau J. —BARCE LON A

100

•D

