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Carne, 1, y Rambla de las Flors, 37.-BARCEL0NA
refer de la pèrdua de Cuba y sobre tot Filipinas,
pero podria ser un gran recurs per nostre comers ¿Peró que 'n farà 1' Estat espanyol d' alló,
si no hi ha allí ni camins, ni telégrafos y si ni
menos ens hi quedan barcos? Dic mal; barcos
alguns n' hi ha que no podrían tornar per que
no tenen máquinas
Pero girant la mirada cap enrera, y hagué
encara en nostre pais un momenten que 's manifesta la virilitat d' un poble y fou cuan, al
comensar el sicle que ara estudiem, sobrevingué la guerra de 1' Independencia, y 's té de
coBvenir, sense que jo pretingui llastimar cert
género de susceptibilitats, en que 1' esfors fou
degut més que á 1'acció dels gobernants, á l a
dels nostres avis, es á dir, el meteix poble mo
gut per l'implus d' de un sentiment patriòtic y
per 1' estímul de una idea religiosa.
Veus aquí 1' ahir; veyám quin es el nostre
presenti pera que á tots nos serveixi de ensenyansa perio futur.
Avuy, després de las tiltimas desgracias,
presenciem lo despertar de un poble. La regeneració de forsas 1' han iniciada un grapat d'
homes, que pretenen cambiar els motllos antics. Jo crec qu' aquest régimen cessarista, el
centra-lisme absorvent que tot ho mina per un
igual, es la causa dels nostres mals y tinch esperansas en las novas tendencias de que vos
parlaba . ., . .
. . . .
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Tempofada
ístio
Aquesta agertcia fará duas expedición diarias
d' aquesta vila á Bareelona.
Iva primera sortira èn el tren de las 7'13 del
matí, yíla!segona*á'lasH'26.
De Barcelona á Sitges també fará duas expedicions, essent la primera á las 5'44 del mati y
la segona á las 2'26 de la tarde.
'
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AGENCIA à BARCEIiONA, carrer d e Petritxol
núm. 1 , planxadora y G i g a à s , 1 2 .
A SITGES, carrer de Jesús, 4 .

VPT^n A

la casa n." 19 del carrer ds
Y JUIN JJ£m
St. Francisco composta de baixos, dos pisos y un celler ab dos cups. Donarán
rahó carrer deia Isla de Cuba, n ° 4.

PRñCCnETiTS
un diseurs M a,oct5r RoTsert
(Concífisió.)
Tot aquell graii imperi adquirit en temps
dels reys Catòlics ab el descubriment de las
Américas y las agregacions de nous territoris,
tot SC tenia de perdre ab el temps.
Encara va'conservarse Ía personalitat de
Catalunya en temps de Felip III, mes en lo de
Felip IV va accentüarse nostre aniquilament
Va perdres Portugal, y be fos por debilitat de
carácter per part del rey, que obri las portas al
favoritisme, que, dit sía de pasada, va ser ja un
germen del caciquisme de nostres días, ó fos.per
l' índole cada vegada mes cessarista y unitarista
del gobern, el fet es que la nostra autonomía va
s«r ferida de mort, fîî hagué un petit eclipse en
ea favor no^re ea> temps de Ferrán IV y de
Caries III, que vingué desde Nàpols y era-hotné
de molta ilustració; pero entrant en lo reynat
de Carles IV, tots sabem lo que va pasar.
Y aixis hem anat baixant: de derrota en derrota ho-hem·'pordut tot y Ans hem arribat á
témelo que será dè nostras illas adjacents. Nos
qyieda solssaraent com tiltim vestigi de nostre
in¡mcij.saTOperi colonialia illa de Fernaqdo. Pop,
regió fértil y hermosa qu.e, en mans d* una administració inteligent, no diré que 'ns poRués

Las grans energías d' avuy no están de cap
modo renyidas ab la tradició popular. Diguiho,
sinó 1' agrado ab que veyém las arriscadas evolucions dels Xiquets de Valls, que potser prevetten de 1' antigua Grecia,—com tal volta son
sardaslSiS
sardanas d' altras comarcas catalan a s , ~ y que avuy, cuan devant vostra Casa Co
munal feyan llurs atrevits castells y torras, jo
Com anatómic y com artista, hauria volgut veure nuus pera admirar tota 1' arrogant bellesa d'
aquellas musculaturas atléticas, tot 1' encant
d- aquellas formas espléndidamônt varonils.
totáf 1 ' hermosura d' aquell simbol de una rassa
forta.
Aquet país que té la primera de las condicions necesarias pera prosperar, aixó és, 1' amor
al trevall, pot regenerarse ab tal que nó se 1 empresoni y amordassi.Tingém també ben present
que, altractar de reconquerir nostra antiga personalitat, nó pretenem de cap modp tornar als
temps dels Comtes, que per alguna cosa el món
camina cap endevant. Dintre de la moral y de
lajusticia, soc' lliheral, pero possehit dé verdader. esperit de tolerància .y np partidari d' una
llibertad jacobina, que no vingui aparellada^ab
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el compliment del deber, puig no és just qüe
declarem la guerra als que no pensin com nosaltres pensem.
Aquesta Uivertat pot ser el secret d' una solució pera 'Is complicats problemas religiosos y
socials, ab lo que no faig més que repetir las
teorías de Montesquieu, reclamant que sempre
es ligan en compte las condicions dels pobles
per los qui 's Uegisla. Jo tinc el concepte format,
moral y psicològic, de que cada regió te de trevallar y moure's dintra de sas peculiars condicions y sense imposárseli uniforrrtismeS'exótics.
Aixís entenc qu' Espan_ya pot tornar á ser lo qile
fou un dia. Aixís anirem endevant, encara que
poc á poc ja que pot haverhi entre nosaltres una
part de convensuts, un altra d' indiferents y
fins un altra d' enemics. Som cinc milions els
que parlém l'idioma català, contanthi Valencia,
Mallorca, Menorca, Ibissa, y si tots anéssim á la
una, ens imposaríam én un país de divuit milions d' habitants. La nostra feyna té de ser la
d ' a n a r convencent á tots. Molts potser es convencerían si perdéssim algtin altre grapat Je
terra, lo que Deu no permeti, perqué jo no tinc
res de separatista.
Sense creure que 'I català sigui perfecte, crec
que té grans virtuts y grans defectes, no sent el
més petit un cert egoisme que '1 fa refractari á
la sociabilitat, á unions colectivas. Si això 's
vens, podém confiar que arrivarém á la terminació de la nostra obra.
He dit.

Els Mis del diumenge
Com j a indicarem, en el passat ntimero, va celebrarse 1' anterior diumenge el ball anomenat de solters
en el magnífich saló d' estiu d' aquesta societat.
La faixada que dona al carrer de Jesiis estava iluminada á la veneciana per nombrosos vasets de colors
y la entrada enramada ab vert foUatje, formant á 1' e s calinata u n arch adornat pels mateixos vasets.
E l saló produhia molt bon efecte, perqué ademes
d' estar encatifat, las columnas que '1 voltan estavan
abrassadas per enredaderas q u e enlairantse, las cobrian
de verdor y adossadas á las mateixas esbeltas fullas de
palmera q u e al crúsarse entre columna y columna,
formavan elegantíssims arcbs,.que donavan u n aspecte
artístich al bonich saló. L a columna del centre, coberta
com sempre d ' espessa y robusta eura, estava ademes
saltejada en la part baixa per flors artificials de diversos colors y à mes altura per llumets també de variats
tons. Els anomenats vasets, esparramáis pels arbres
d e l jardí, produhian 1' efecte de fruytas lluminosas.
La grand coupe d'or, brandava-al mitj del saló, penjant de la base gran número d e cintas de infinits colors.
L' aspecte total era en extrem bonich y afalagador, adornat per elegants senyoretas ab vaporosos trajes, ostentant á la m a , altras al cap y altras á la cintura els rarnells de flors ab que se las obsequia al en •
trar. A la primera y segona ñÍasols'B'hi asseyan las
bailadoras estant tot lo restant completament ocupat á
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pesar d' haverse exigit ab tot rigor las invitacions que
devem dir que eran de molt gust, lo mateix que els
richs programas que 's repartiren, quina factura era
completament nova en aquesta vila, essent impresos en
la imprenta del nostre periódich.
Després dels rigodons de la primera part es procedí
á la neiv sortition baixantse al efecte la copa daurada.
L ' animació va esser alashoras extraordinaria. Las ba
lladoras, acompanyadas al bras pels joves, anaren á
estirar una per u n a las cintas que penjavan de la copa y
que contenían el número indicador de 1' objecte que á
la sort els hi devía tocar, pujant tot seguit ai gran saló
de la societat ahont estavan exposats els referits ob jectes. Acabadas las cintas se sentiren dugas fortas d e tonacions y quedant el saló iluminat per diversas
coloracions produhidas per llums de bengala. L' efecte
fou magnífich y sorprendent al obrirse la daurada copa
per els biséis, deixant caurer á la catifa gran cantitat
de confetti y volant pels ayres els aucells y quedant
altra vegada formada la copa invertida y éls biséis de
varis colors y el peu format per u n a columna de flors.
Totas las cintas se n ' enportaren premi; magnifichs
étagères, richs moneders, estutxos ab objectes d' escriptori, necessers, bomboneras de porcelana y de formas
diversas, gerros, miralls, etc.
La copa sigué molt alabada tan per 1' idea com per
el mecanisme, havent sigut projectada y pintada per
don Telesforo Monfort y els travalls de fusteria per don
J o a n Marsal.
Poden estar contents del resultat de la festa els jo
ves organisadors.

Y ab aquestos balls tan lluhits y explendits ha acabat la serie que 's comensá ab el organisât pe 'Is com patricis residents á Cuba y que han vi agut á passar curta
temporada entre nosiltres, y quin ball, cam ja diguérem,
resultí ea extréaii coacorregut y que per sa brillantes va
esser digne d' inaugurar balls de tan boas recors.

En el mateix día va tenir Uoch en el saló d' hivern
d' aquesta societat un expléndit ball organisât per la
colonia de estiuejants.
Desde 1' entrada als jardins fins à la del saló hi ha vía dugas rengleras de plantas d' adorno que pioduhian
excelent efecte.
E n 1' antesaló s' hi va colocar una gran palmera
fénix que ab sas esparramadas fullas servían com de
cortina al saló ahont va celebrarse el ball. Las columnas
estavan adornadas ab grupos de brancas de verdas fullas, saltejadas per flors de variats matissos comprenent
aquest adorno part de la columna, de manera que no
fOs estorb al pas y arribant solsament dessota dels aparells de gas. Al escenari, ahont estava colocada 1' orquesta, que fou aumentada a b instruments de corda,
s' hi veya u n a com barana formada per diferentas
plantas. E n fi, l ' a d o r n o del saló feu que présentés un
aspecte bonich y agradable, á lo que hi coatribuhia en
gran manera la catifa que convenientment es coloca.
La concurrencia fou gran, veyentse completa ata
pahit de curiosos el s a l ó y jardins.
Ademes de la novetat de figurarhi en el programa
el Pass patineur, vals Boston y Polka Militar la princi pal va esser la de la Pinyata que per si sola se n' enportava la segona part. Al efecte va construirse u n a
bola artísticament adornada per multitud de flors arti
flcials, de la que penjavan cert número de cintas de
diferents colors, de las que u n a d' ellas solsament es
tava enllassada ab u n resort que al esser estirat obria
la bola, desprenentse seguidament 1' objecte que 's regalava.
Es comensá per anar cridant una per una las sen
yoretas per ordre alfabétích, tocantli la primera á la
distingida y simpática senyoreta donya Dolors Amell,
á quina capigué la sort d' acertar la cinta precisa,
obrintse al instant la pinyata y cayguent a t e r r a 1- objecte d e l regalo, que resultà ser u u magnifich brassalet
d' or en forma de cadena del que penjava u n artístich
dije. Ab motiu d' obrirse á la primera cinta durà molt
poca estona aquella bonica part.
Produhí molt bon efecte el Pass patineur.
Pera obsequiar á las simpáticas senyoretas que en galanavan el saló, es repartiren cucuruchos de bombons
E n fi, resultà u n ball molt lluhit.

A una amiga meva.
Lo bullici carnavalesch de Sant Jaume y Banta
Agna anave morintse per moments.
L ' ample plassa de Céspedes, rodejade per sencilles y barroeres baranes de ferro, hi cobert son pavi
ment de reüiscós ciment, estava acurullade de gent endiumenjada de que seguint larutine de totes les festes,
segons costums d' aquet poble, donava voltes perqué si
sens sebres perqué las donava, no més que per la derie
d' anar á passejar, seguintse, empenyentse els uns als
altres, suant el kilo, vaija un passeitj, retallantse á tort
y ha dret, fent veritat 1' aforisme aquell de qu' en
aquest mon, mitj mon es burle de l' altre mitj. Y aixís la
gent caminava, hi voltava hi tornava á voltar, com un
matxo que tira d un bogit, tot hi esperant les deu de
la nit, 1' hore reglamentarie pera que tothom ne fugi
cap à tancarse en saá casas.
Devant d" aquesta rutiue tan poque solta, si destacave eom sempre, la velle catedral ab sas parets mitj
desealsinades, hi verdosos per el nusg que les aigües
han cuidat de posarhi, voltada de son atri ampla hi
humit, en quine fosquetat semblava amagarsi vergonyose, briilejant en lo alt de son rónech y gens arquitectónich campanar una llum tant tebie, que a b
prou feines deixave entreveurer les hores de 1' esfere
del gastat rellotje qn' enllumenave.
Serien ben apròp de las deu cuant vaig atravessar
per u n dels carrers que porten á la plasma. El solitari
atri semblà qu' ens cridave; y sens fer cas de la cridorie que alh vaix s'àgombolave, agafí per une d e l e s
llarges y amples escales de pedre picada qu' en eU conduheixen, he hi vaig penetrar.
Gaire-bé feye por, fosch com gola de llop, desert
casi, sols dugués paíelles amoroses es recelsaven mandrosament, sobre sag baranes, hi en diferents indrets,
solsament u n débil ressò del murmuri de la plassa
arrivava fins allá dált.
Un cop en allí, passeija que passeija d' un costat á
r altre voy arrambat á 1' església, trist y capcirós, volguent allunyar recorts de ína pense que s' en anaven...
pera venirne d' altres; y tant tost la crehuaveñ recorts
de nin, impresions rialleres, revifalles, de m a infantesa, com altres no tant alegres que m ' entristían y aclaparavan. Mes tot de u n a me semblà que 'm copejaven
lo cervell, hi tot hi estant despert em creye somniar
vaig veurer com s' esbarallaven les dones quins noms
giravoltaven per mon cap com perseguintse.
La lluita era terrible, esglayadora; primer guanyaba
Na Caritat, una nena jove, Uargue hi esprimatxada,
com les dones d' en Riquer, hi que se ' n emportave
mon cor sens que jo m ' en donés compte, pero que no
em comprenie, per alló de qu' em massa jove, y no
comprenentme no m' estimave, hi no estimantme
Uuitave per punt no mes, y jo patia perquè 'm sabia
greu qu ella fos qui se m ' el endugués... mes de sopte
¡oh quina alegria! alló era talment un desfici.
L' Elena guanya ve, h Elena, tot una dona greguë
trasplantada á Cuba, de faccions tant deUcades y tan
ben fetes, que més semblava un marbre tallat per c é .
lebreesculptor, que no pas una dona de carn y ossos
y quins hermosos ulls feren aclucar els meus cadavolta
que per'etzar es trovavan fit á fit.
Guanyava, y aixís veye com per acostarshi, d' u n a
forta rebolada treye á 1' altre de mon devant, tot d i hentli: «No 't vol, no pot ser, es pera mí;> y veya á 'n
ella á ma Caritat cauré allá en une d ' aquelles fosques
reconades de 1 atri; abatude, triste y sens donarmen
compte esclatava una sarcástique riatUa, llarga . tant
llarga, que fins me creye que se m'estroncave el riurer.
Ab aixó em trova al cap de vall de 1' atre y mos
ulls oviraren per entre els rovellats reixats de ferro, la
casa ahont había comensat m a alegria y mal estar, y
em semblà que abrassada á 'n amí y ere elle l ' E l e n a la
guanyedore de mon cor; y allavors em digui tot c o pejantlo: c Jo, je et so vensut» y agafant aquell cap més
bonich qu' u n a rosada flor del mes de Maig, quine cabellera extesa per sobre ses espatlles era més negre qu'
una fosque nit. ¡Quina nit Deu meu! cap com aquella,
tot amor, y després res més.
Tot d' un plegat, u n ronch y u n a tos forat, em d e s pertà, y esverat obrí els ulls que la son mitj obria, m i rant á mon entorn.

¡Quín espectacle es presentà á ma.vista! u n s caíints
homes jeyen per varis indrets més estirats qhe no pas u n
sach. Un d' ells estossegave á més n o poguer, sens que
per aixó desvetllés lo ^tranquil son dels altires. E m feu
llàstima y vaig acostarmi, y tocantlo per ^ b r i s , vaig
pregtintarH: «¿Qué teniu, mestre?» «Res», iae digué, fá
uns cuants días que ' m trobo malament h í ara de cop
hi volta m ' h a vingut aquesta tosota que l a veritat ]a
em comensa á fastiguejar: «¿Fa molt que dormiu aqui?»
vaig afegirhi. «No pas gaire, pero m ' hi p u c h estar
molts més». Va compendrem tot seguit^ hi treyetme
un bitllet de la butxaqtie: «Teniu, vaig dirli, aneu à
dormir aót(L teulat que n o os convé pas aquesta huñáitat» hi renierciantmo ab gran manera s' aixecà y desaparegué.
Lo monòton rellotje deixà anar les bata^ades d e leg
dugués ¡com m ' había passat el temps! no sabía pas
esphcarmo després de una rebifalla em trobava cansat,
abatut, las camas pesantas, hi no era pas d' éstrenyar,
feye no mes que tres nits que no dormia; hi aixís to
motxo vaig empendrer el cami de caseta.
P caminant em deya ¡Quin contrast! tot es hú lo
que yo somniava, ab lo q u e m ' hi trobat. Bes, misèries
humanas.
Mentres elle aclofada en son finíssim llit de monj^,
jeya tranquile sens n i menys passarli per l'imaginació
mon pobre nom, jo m ' había estat aguantant la rosada
de la nit exposat sens darmen compte; pensant eii ella,
exposat á pescar alguna qu' altre malaltia, com aquell
pobre home qu' em feu despertar. ¡Y que n ' ets de
babau! em deya tot despuUantrçe, y tjirantme s o bres el llit, sentie u n e veu q u ' em deie estímala, estima
la, hi apesarat per lo que acabava de veurer em dèya
pobre home, pero un altre crit pujà més y barrejantse
a b la tristese surtie un' alegria, u n ' alegria color de
rosa, qu'em feie exclamar boig d' amor. ¡Elena! ¡Elena!
tú, tú sola ets la mestresse de mon cor, à tú, y á
ningú mes, etpertaijy.
S' havía fet de dia, y ja el sol em deya qu' |era
hora d' obrir portas, ¡Quina nyonya! aixecarse hi sens
haver pogut dormir ¡Que hi farem!.
Santiago Cuba Juliol DCMII,
S. OARBONELI, Y P U I G .

UNES FLORS QUE S'ESFÜLLEN
¿Qué hi há en aquestes flors silencioses
que s' esfuUen tant?
Cauen les fulles d' una a una,
sense queixa, sense plany:
inmóvils, fredes, dolcissimes,
se van esfullant.

.

Ni un halé d aire les toca,
ni u n trelnolor:
s'esf ullen sensei rahó,
sense remor
Sense rahó? Qué teñen eixes fulles?
Els calzers, van tornant més miserableis!
Oberts, vuids, admirats,
desconsolats.
Les tiges són coU-tortes,
i al voltant del gerro hi há les fulles mortes.
Què hi há en aquestes flors? Se'n van sense dir res,
sense 'Is estremiments de 1 agonia,
sense perdre '1 coló encès
Am tota cortesia,
i poc á poc, s' esfullen,
se'n van, se n van,
sense queixa, sense plant,
no volent destorbar cap alegria.
Deixem-les está, anem's en, i ans de gaire
trobarem cn el gerro les òrfenes verdors
i un sospir olorós sospés en 1'aire ,.
i el camp tot estrellat de noves flors
Composició premiada al Certamen literari celebrat e
«Catt-Ferrat,
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(I) Hi ha que tenir en compte que aqui i Santiago, ahont
es escrit aixó, el carnaval comense per Sant Joan y no acaba
fms per Sant Qiim; pero els dies de la bulla son Sant Jaume
y Santa Agna.

Aquesta setttianá ha fet un temps molt bonansal, una
fresca del tot agradable, no deixantse sentir de bon troí
la calor que feya dias passats.

•a
01

3
En las funcioiis del Octavari dedicadas al Santíssim
Sagrament qüe teaen lloch á la vetlla, hi ha assistit una
nombrosa conçu rrència.
Els sermons â cárrech del distingit orador sagrat el
P. Casóla, han agradat moltíssim.

SULTAT brillant DE LA suscripció verificada á Manzanillo
pera EREGIR EL MONUMENT al doctor Robert en aquesta
vila, y esperem QUE la nombrosa colonia sitgetana establerta Á Santiago DE CUBA y Guantánamo trevallará de

Mercancías. == Abonos, 2.i78 kg. Grans; 60.38?
kg. Mobles, 2.452 kg. Envases, 9.761. Maquinaria 2.090
kg. Fu tl, 15.703 kg. Ciment, 40.094 kg. Palma, 3.571
Calsat, 25.571 kg. Vins, 125.043 kg. Varis, 19 015 kg.
Total 663.868 kg.

FERM PERA QUE DONGUIN AQUESTAS POBLACIONS EL rendiment
QUE 'S D ' ESPERAR.

Enguany poch s' hi donat á conexer el temps de cullir
els rahims donchs no s'h n vist aquellas collas de vermadors que durant lá vetlla feyan cap al mitj de la plassa de
la vi a com succehia molts anys enrredera, que no podía
passárse per aquell l och. Ab els mateixos pagesos de la
vila han basiát perqué ab cuatre d(as hagin portat tota
la brema als cups; aixó vol dir que la cullita ha resultat
niolt magre y que mentres las vinyas atacadas per la
filoxera no estiguin replantadas y no passin els anys pera
donar el fruit corresponent, e's ag icultors passaran molt
malas anyadas.
Els preus del vi han pujat un bon xich, el vell s' ha
pagat i 25 pessetas la cirga, el novell de 20 pessetas per
amunt segons clase y graus de forssa.
Las garrofas se pagan í 9 pessetas y mitja el quintà y
fins á 10, y encara van molt escassas; la cuUiía no passarà de mitjana.
El o'ía 23 en la ig'esia Parroquial se celebrarán so'emncs funcions religiosas en hotior de Santa Tecla patrona
d' aquesta vila.
Aquest hivern en el teatre de Romea dé Barcelona,
s' estrenará una comedia en un acte oiigidal del nostre
estimat amich en Santiago Rusinyol, titulada «La nit d'
amor» ab ilustracions musicals del mestre Morera.
Eins el día tiltim d' aquet mes hi ha tetups per anar
á buscar las cédalas personas sens cap clase de re cárrech.
El molt ilustre doctor don Antoni Alcové ha enviat
els títuls de nombramen: de corresponsals d' aquesta
vila, pera là coloboració de la gran, obra del Diccionari
Català, extesos á favor de don Joan LlopiS y Boñll y '1
senyor Vicari d' aquesta Parrociuia.
Sabé.n que '1 senyor Llopis te ja bon ntimero de termes coleccionats pera '1 diccionari, com també l ' i u.trat
jove don Antoni Batlle y Mestre.
En la cavalcada histórica artísiicaindás'rial que 's
celebrará i Barcelona, hi figu aran persona ges historichs
com Amilcar, Barca y Aníbal, alegorías de Roma, de la
edat nú ja y diversas épocas, essent aquesta p-rt histórica
concebuda y dirigida per nostre distingit aqich, 1' áriLta
don Miguel Utrillo.
Per 1' Alcaldía s' ha publicat un edice per el que 's
prohibeix lerminamment en'rar á las propicias ab tls
motius d' esgotimar y d;;més, fins que estiguin co npletament ob'ingudas las cullitas, manant que 'n cas de contravenir aquesta disposició, serán c ntreg ts á las autoritats els infractors.
Procedent de Santiago de Cuba, No,a Vork y altrts
punts d'América, hem tingat el gust de donar una fotti
abrassadi, i nostre inteligent coloborador y estimadíssim
compaoy, en Joaquim Benaprés.
Al donarli la benvinguda mes carinyosa, li dedtjém
emeraps qne li provi forsa la seva e.tada entre no abres.^
Qui hu deya que no s' acabaría may la c'av. guera del
carrer J ; Jesús. Las milas llenguas fan raolt mal en
aqueix mon. Els vehins d'aquella barriada si hiviaa
acostumat ya temps. Es que allô era una delicia y qua
ben segur fins ho trovarán á menos y ot.

Avuy, á dos quarts de deu del vespre, tindrà lloch en
el Prado Suburense una funció per els aficionats del
Rebrot que generosament s' han ofert al Foment Sitgetá,
al bjecte de recaudar fondos pera dita institució.
Las oliras escullidas son El Gor dél Poble, drama ea
treí actes d e l ' Ignaci Iglesias y ZJw^is al ensanxe àe
don J. Feliu y Codina.
Cooperarán en aquesta funció els senyors do i Joaquim
Vinyas y don Miguel Sírvent coneguts ja del nostre publich, y ademes la eenyora Verdier.
Felicitem als joves del Rebrot que tan desinteresadament travat an.

E N ELS APARADORS DE LaEsfrelU hi HA exposat el BOnich brassalet, regalo AL Hospital de Sant Joan Baptista,
al objecte d' expendrer els billets pera procedirse al sorteig de LA mentada joya.
Creguem QUE ben prompte estarán agotáis aquestos
billets quina expendició está encomanada AL anomenat
establiment.
La senyoreta donya Do'ors Amell, ab UN desprendimint que la honra, ha r galat EL magnífich brassalet que
obtingué en el ball de pinyata celebrat el passat diuraenge en El Retiro, á benefici del Hospital de Sant Joan
Bapista, per lo que, en nom dels pobres y dels senyors
Administradors, desd' aquestas columnas li donem las
mes encarescudas gracias, y quin encárrech cumplim
gustosíssims.

Ab 1' objecve de poguer estar á Barcelona per las
fes ías de la Mercé, han sigut varias las familias forasteras
que han regresa! á la ciutat comptai, després de passa
1' istiu entre nosaltres.
Per eccés d' original h w é n tiagui de retirar ja comPDSTI, la Sessió del Ajuntamen;.

Nostre particular amich don Jean Soldevila ha trasla
dat lo seu domicili á Barcelona, y eas encarregl el despedim de sos amichs y coneguts per la impossibilitat que
ha tingut de ferho persenalment.
Cumplim gustosos L' encárrech qu' ens fí, pero ens
dol en 1' anima q-e tan volgut patrici deixi de cooperar
d' aprop al enaUiment de nostra estimada Sitges, ja que
allá ahont siga estém segurs que lo se 1 cor estará sempre bategant ab el desiíx de venrer el seu pob'e gran y
pròsper.
Havem rebut una circular í^.e Santiago de Cuba particípantnos haverse obert en el, passat Agost, un establí
ment de roba calsat ab el. nom de La Modernista,
situat en el carr¿r de Sant T o m i s baix, mim. 4?, constituhint una Sacietat mercantil en Comandita, baix la rahó
social de «Camps, Vallés y Comp."» essent socis gerents
els compatricis don Girvaái Camps y Magrans, don Pere
Vallés y Lamalie y don Gayetá Camps y Mag ans y comanditari don Agustí M?,grans y Eibat.
Bis hi desitjem inmrjisa prosperitat.
La Companyía dels .'Ferro-carrils de M, à Z. y á A., es
proposa efectuar un .lervey especial di viatgers pera facilitar la concurrencia á las Firas y Festas que 's cele brarán á Barcelona ab motiu da la festivitat de Nostra
Senyo.-a de la? Mercès.
Pera 1' expressat servey s' expendrán billets de viatje
rodó á pr¿UJ réduits e-i toías las estacions de la Xarxa
Catalana desde'1 tlía 22 al 39 de P actual, servint pera
el retirn de.de '1 25 al 2 d' Octubre pròxim.
Els cartells qui; 's fixaran al públich, contindran t J s
e's detalls del servey.

La Junta Directiva del Poment Sitgetà de-»
m a n a als socis del m a t e i x y en general á tots els
h a b i t a n s de nostra v i l a , q u e fs fiixin e n l ' anun^
ci d' u n a funció dramática q u e 's representará
a q u e i x a nit en el P r a d o S u b u r e n s e , la mitat de
q u i n a s g a n a n c i a s , pagats els gastos, se d e d i c a al
s o s t e n i m e n t de dita i n s t i t u c i ó .
E s p e r e m , d o n c h s , q u e n i n g ú deixarà d' assistir á dita f u n c i ó .

NOTIGIA3

^BDIGfIOjSfl3

Avuy á las 5 de la tarda Rosari, solemne cant de Com-'
pletas, exercici del Octavari. sermó y solemie reserva.
Dilluns á las 7 dal vespre, solemaej Completas en honor
de Sta. Tecla.
Dimar.-i á las 10 del matí ofi:;i solemnj eu honor de la
Compatrona dè la Parroquia la Proto-Mirtry de la fe de Crist
St». Tecla, fent lo seu panegírich 1' oridor sagrat Dr. Manel
Mestre, Pbre;A las 5 d» la tards solemne cant de vespres y professo
que recorrerá los carrers de costum.
Dimecres á las 5 de la tarde Rosari y cant de la Corona á
la Verge.
Dissapte á ras 5 d i la tarde Rosari, e.xercicis de la Sobatina y Salve al Santuari del Vinyet.

Moviment de l' Estació de Sitges durant el passat mes de
Agost.
Viatgers.—Bitllets ordinaris: Primeras, 8 r, Segonas,
240 y Terceras, 1.135. Especials diaris: Segonas, 539 y
Terceras, 681. Especials festius: Segonas, 179 y Terceras,
615. Viatjes rodons: Terceras, 72. Abonos: Primera, 12^
Segona, 10 y Tercera, 4.—Total Primeras, 93; Segonas,
968 y Terceras, 2.471 sumant un conjunt de 3.532
viatjers.

Camiseria 7 Cortateria
Boqaeria,

BS

Imp. de P. Bofaru'', Templarios 1 y 3.—Barcelona

Eî diu ab insistencia que aprop de la anomenada era
d' ea Robert s' hi construirá un chile», à quia efecte s'
ha comprat la porció de terrenj necesjaria.

Parelladas 2, Plassa del Marqués de Mont-Roig y St. Francisco

El"passat divendres foren enviats á Barcelona pera
concorrer à las festas de ¡a Mercé, elsgegints de aquesta
viia, que serAn montats al arrivar a aquella ciutat.

Novetat en objectes pera legalos- Reposteria extra. Placis y paper fotográficli
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X A C O L A T A S

AMATUER,

TRAIPA,

LLIBRES KEBUTS —Havém rebut dos exemplars de la
obra Poesies de don Joseph Falp y Piaña y dos mes de la
Colecdó de Paulas Originals, obra postuma de don Jo
seph Cortiis y Vieía, de las que 'n parlarem ab la degudí
detenció en et vinent ntimero.
Agrahim P envio.
Agradablement hem tingut el gust d' insertar el re-

MATÍAS

JUNCOSA,

BOIX

Lòpiz

y

Pi

BJILLESTER

Y

GOLUNIAL

(MJDRID)

. Galetas gran surtit. Pastillas de café (Logroño). Bombons de Xacolata, Bombons acits.
.
Malvasia y Moscatell, Werniauths de Sitges, Vins Rioja de Iberedia, Champanys Codorniu y Moét, Aixarops
refrescants Fortuny y aitres. Anisats Felia. Mono, Maria Brisart. Ayguas minerais de Vichy y altres. Cafés Moka,
Caracolillo, Puerto-Rico. Mante>a, I^ormatjes Conservas, Borregos de la Bisbal, Vilanova y Brioix. Pastas ffuUa
das, Jalua y codony. Pastas finas peira sopa, Pa gluten, Arros, Olis Salat, Sabons, Bajías, Bolados purgants, S\i
eres superiors. Grans, Lleixius,, Geriería, etc.

< 3 r r a j 2 limitació
al engrós sense necessitat
de anar á
Qel, Neulas, Casser isas ^ Q ervosas, eto. etc. ^£¡3 sarveixaa copas da MalVASia y Moscatell

fora

•O
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OBJECTES: ARXISTfGHS
pera
Reg-alos

fi I I

m i CONTRA LA INAPETENCIA RECONSTI¡ TUYENT TÓNICIl NÜTRJTIÜ PODEROS

CONTRAÍA PÈRDUA DEL APETIT Y CONVALECENCIA V ENFERMETATS LLARGAS, Recomanem als-malalts y personas delicadas, 1' emple°.
del V i Mirabent, constituit á base de las tres QUINA, CACAO, COLOMBO Y PEPTONA Ó CARN, sent un dels mellors TÓNICHS NU'
TRITIUS Y L'ÚNICH RECONSTITUYENT NATURAL Y COMPLERT.
pit V i , soportat per 'is estómachs més delicats ACTIVA LA NUTRICIÓ Y FA RECOBRAR LAS FORSAS EN LOS INDIVIDUOS QUE ESPERI-

MENTAN UN DECAIMENT ORGÀNICH. Al propi temps FACILITA UNA BONA DIGESTIÓ evitant las traballosas é incomplertas. — Preu de
la botella 2'50 p s s s e t a s .
Pera 'Is C A S I O S en que's tracta de combatir la ANEMIA, CLOROSIS (colors pálits), DESARREGLOS MENSTRUALS Y demés afeccions
àegMàas I POBRE IA DESAICH, TEMM preparat el Ei V i Mirabent Ferruginós, COITRA LA IUAPETENCIA, de composició sem- Dormitori d e S t . Francesch, 27; Barcelona
blant al anterior, ab la adició del FERRO, en estat perfectament soluble y enterament assimilat P r e u de la botella 3 PtaS.

VBNDHS, DüOGfaElEl3 Y PD»3^^»

Quant hi ha necessitat de combàtrer els.efectes del L««/aWs»2<Í, RAQUITISME, ESCRÓFULAS, INFARTS GLANDLUARS, ETC., te-

nim preparat el V i Mirabent Fosfatat, CONTRA LA INAPETENCIA, de resultats marcadament visibles.—Preu d e la b o tella 3 pessetas.
DE VENTA A SITGES: Farmacia del señor Vallés, Plassa del Marqués de Mont-Roig
M DIPÒSIT A MADRID; Fuencarral, 103
A BARCELONA; Oficina de Farmacia y Laboratori Químich de P. MIRABENT, Diputació, 411 y Girona, 8.3

"FABRICA DE

TiCËBS

(Primera á Sitges) de

Companyia de segurs contra ineendis y explosions á prima fixa
Establerta á Bapcelonai DopmitoH de Sant Franceseh, nùm. 5

eiDIBICI D© jSA Pl^OPISTAT
( Capital s o e i a l 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
G H H H N T l H p : I Hescpvas y pPimas 1 3 . 2 9 4 , 5 0 1 ' 7 3
/ - Y y r v - k y T X T m f y r r ^

pessetas

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

DE

SITGES:

L A

G

Coîïipaîifia ioglesa de seguios soliíe
Oficinas pe-'

R

E

S

H

A

la i a f de ientas iâlicias

Beneficis capitalisats

Primas molt moderadas

P

A

L Á T I

fielíj

OQalvasia y m o s e a t e l l de culíita propia.
Existencias en tots els Cafés, Regtaurants, Cdlniadps
etc., etc.

CONFITERÍA DA PEí^DA
CDajoP,

La Gresliam té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía per sos
as.'=<>gurats á Espanya.
.
M; Plassa Catalunya, 9 , Barcelona.
A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. Pere, 7

L A

Termouth BLA.NCA á T ^ B S

M

- Fundada e n i s s î

I^IBAS

A petició de molta,clientela, y en visteídel gíáníj^tj.
obtingut ab el VERMOUTH marca MARGARr?|.t
quina classe es sens dupte la millor que 's fabrica á
Espanya, puch desd' avuy oferir el RQN MARGARIT
ab la confiansa que no desmereixerá de l a i a m a q u e ja
acreditada te dit WERMÒürH,«AÍR(i.^RÍT.
'

VICENS MORANDO Y BÈStTRÀN

—

Pólissas indisputables

MIQUEL

50.-—filTGBS

Fabricació especialdei xacolate fet ala pedráah '
canyella y vaynilla.
i:
.
Recomanem els nostres oHs per sa puresa y refinació de las comarcas de Aragó, Reus, Tortosa y-Urgell

Preus sense competencia '

N E

Companyia inglesa de seguros contra incendis, explossions y accidenta
Oficinas pera Catalunya, PLASSA DE CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A SITGES,

JOAN AMELL,

CABRER

DE S A N T P E R E , Númoro 7

AIGDÍS CMBÛBC
I JS ISTlRILISÍDiS Lustral
f.
S i f O x i S

C L A R A y Gomp.^ e n

BARCELONA

H l s t e a r i l x ^ a t s , S i f o n s ÜSTeotai:?, d e I L . l . i 3 3 3 . é > ,
Ji'xixya y f l â i - b a x L O — S o d a "W-A,TE3R

Q-x-osella
(0

TJTnich dipòsit e n aquesta vila:

I M I » l e B> aa: T A .
P E R E * BOEARUDD
Tapjetas de visite desde 2 páls 1 0 0
1000 sobres comercials t i m b r a t s
(cort inglés) i6 rals
Implaris

2 yá y Palau i,—BARCELONA

WERmOUT

BHDOmT

Caixa^ de i 2 ampollas 2 2 ' 5 0 ptas.
Ampolla. . . . 2 ' 5 0 »

B. CarlDonell y

EatUe

d ©

'Wi

¿?
I
CD
C

Y a ñ o Hbeimanojs

Plassa Margues de Mont-Roig, 1 V A I ^ B Í Í i i l O I A.— Reppeseotaat
Fundas de palla, 3i4 litre, 1000, l*í pessetas; per
JB. Carbonell y JBatlZd
paquets 250 5 pessetas.
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