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vida nos haguéssim conegut, m ' agafà de la ma
y empenyentme fins al menjador, em feu assenrer en un balancí, cosa qúe m' extranya en gran
manera.
Aquella fosquetat dels núvols vessant aigua
y aquella quietut espantosa, van convidarme!
Inmens assortit en objectes propis pera regalos
la son, una son tonta, son sense cap somni ni
pensament bó ó dolent.
Feya tres quarts que dormia, y dormia tant
fort,
que bastant li va costar an aquella dona ab
que no valia ni vint duros. Pel estil dels que
T r t P T T ' n A De la casa n." 19 del carrer de
tot
y
els seus crits, poguerme despertar.
gastavan los generals americans, del que algun,
V ÛlN
« . St, Francisco composta de baiPer
fi ho vaig fer y la mirí, a! mateix temps
aixis ho vaig llegir ab gran escàndol en un diari
xos, dos pisos y un celler ab dos cups. Donaran
que
'm
senyalava la taula ahont hi havía prede Madrid, perquè al mitj del combat del Caney
rahó carrer de la Isla de Cuba, n ° 4.
parats
un
reguitzell de plats ab guisáis diferents^
va tenir calor, s' hi va posar en mánigas de caLa vareig entendre desseguida.
misa. Vergonya de las vergonyas que li costà
M' assento, faig net de tot y... arriba '1 vesveures posat com un Carnestoltas en los diaris '
pre
que no m' en adono.
satirichs, Lo que no'm recorda be es de si des
Comensa
aquella soletat á fastiguejarme y
prés de la capitulació de Santiago va seguir la
pensant
que
mes
valdria clapar que no fent d'
brometa. Me sembla que també. Fora molt trisestaquirot
an
allí,
vareig cridar, pujant seguidata la vida si tot lo dia haguéssim d' estar serios.
A Madrid tenen ara un maldecap dels groment un home; un home de mirada extraviada,
( 0 * La Renaixensa)
sos. Volen cambiar lo vestit dels generals y no
cabells desordenáis y blanchs, ab una expressió
saben.per quin figurí decantarse.
de cara que vaig compendrer no las tenia pas
Ja ho he dit altras vegadas. Q u e comprin
totas.
la historia d e , la guerra franco-prusiana d' en
Li vaig fer el signe d' anar al llit y m' agafà
Moltke, edició d ' e n Montaner y Simón, tota
de la má arrastrantme y tot fentme pujar escalas
plena de grabats, y all! 'n veuran á dolzenas de
amunt fins á un quarto molt ben endressat y
generals alemanys. Una levita llarga ab duas
decent.
BJl
Boigrenglas de botons, si no m' erro, lo pit llis del
Va encendre un misto y ab això un candatot y casi tots pelats de cara: Pochs diners de
labre de gas que tornà á apagar,,y á tornaria
sastre, pochs diners de Paños y Novedades y
Sol, sense conèixer ni entendrer á ningú,
encendre, repetint la mateixa operació com vint pochs diners de barber.
'm passeijaba per Brooklyn, ciutat llindant á
ó trenta vegadas, com per ensenyarme com es
No crech que Is proposi res de mal ni que'ls
Nova-York.
feya.
recomani cap figuri que no valgui ía pena de
Un
amich
m'
havia
donat
la
direcció
d'
una
M' ei miro ben fit, y,,. ets mol tanimal!—va' fixarshi. Lo resultat de la campanya del any sedispesa ahont podria viurhi perfectíssimament
reig dirli—¿Qiae potser te creus que no 'n tenim
tanta parla més que no va parlar en Castelar en
á Sitges de gas?...
y allí 'm teniu busca que buscarás.
tota la seva vida y que un aprenent de casa que
Y, mentres qu' ell s' en anava ab la riatlla
L'
airet
fret
ab
barreija
de
pluja,
feyan.
que
també li deyan en Castelar perquè per dir que
á
ñor
de llabis, pensant tal volta haver fet alguna
ningú
transités
pels
carrers;
sols
per
sort
vaig
s' acostava la hora de plegar feya un discurs de
proesa,
jo cabilava si era alló una rifada, ó hu
trovar un municipal aíxòplugantse sota la vela
mitja hora. Los canons que se n' endugueren de
feya
de
bona
fe.
d' una botiga y á qui seguidament vareig emFrança varen ser á dotzenas de mils, los fusells
La nit la vareig passar estudiant quina casa
pendre.
casi á milions y las banderas., de las banderas
podria esser aquella.
Li vaig mostrar el paperet de 1' adrés que
no'n quedà ni una á França Totas las varen
*
va llegir pausadament y ell mateix m-acompatenir de fer novas quan la República va recons* *
nyà fins al bell mitj del portal d' aquella casa,
tituhir 1' exèrcit. Totas las vellas arrencadas de
Passaren días y més dias y may viïja á ningú
dins de las murallas de Metz, de Strasburg, de
que seria la meva pera viurhi.
que no fos aquella dona quo.m' arreglava '1 llit
Belfort, de Sedán, de París, de las mans d' altres
Li dono las gracias y,.. pitjo un timbret de
y 'm posava '1 dinar á la taula, fins hauria oblisoldats armats fins á las dents y que en altras
llautà qu' hi havía à 1' un cantó de la porta.
dat aquell home si un dia baixant!' escala no
guerras menos desgraciadas havían espalmat ab
S' obrí mitja fulla d' aquesta y 's presenta
s' hagués entretingut en tirarme sabatas vellas,
son valor á las nacions.
al meu devant una dona, quin rostre semblava
escupinadas, y amenasantme, fins tirarme una
Una boua levita tota llisa, que lo mateix la
palangana plesa d' aigua, per quina rahó ma
sofrir alguna pena.
podría fer un sastre de crit que un de pis sense
vegi obligat mostrarli ab senyas qu' estés quiet
Al preguntarme el que volia, vareig tenir
Uetrero al balcó ni á la escaleta^ una gorra ó un
ó del contrari li tocaria '1 rebre.
qu' indicarli que no sabia '1 que'm deya.
casco de municipal de cavall, y parin de contar.
Un jorn vareig empendre aquella dona y
Tot ensemps que pensava la manera d' escuLo que no acabarían de contar tan fàcilment fopreguntantli
pel home aquell, després de trellir paraulas mes vulgars per ferse entendre,
ran los mils canons, los cents mil fusells y las
valls inmensos, va compendrem: va posarse '1
me mirava tota encantada y fins mitj, á voltas
dotzenas de dotzenas de dotzenas de banderas
dit en lo front y va dirme qu' era boig.
semblava volguer fugir de la meva presencia.
y d'águilas imperials que arrancaren de las
Allavors vaig recordarme d' aquells sorolls,
Prou será una mica dificii mostrarli '1 que
grans fortalesas de la Alsacià y de la Lcrena, y
d' aquell obrir y tancar portas, d' aquells crits
vull — vareig dirme—y... si eh comptes de pade París, y del mitj deis regiments napoleónichs,
estrafets y aixordadors y d'aquellas vibracions
raulas ho fessis mímicament, gno t' aniria miperqué '1 desbaratament que porta á França la
de vidres al xocar contra terra ó á una paret,., y
llor? Y ho vareig probar.
Montijo va fer del tot inútil 1' heróych valor
sempre
que '1 veya m' allunyava d' ell.
Acte seguit poso en moviment mos brassos
deis enfants de la patrie. Los generals frany... en aquell moment van portarme '1 b a g u l ,
cesos que sabían ballar mes be en las recepcions
quina mostra no podia esser mes evident, per
imperials, no eran pas los que mes convenían
A la matinada d' un diumenge, sento que
acabarme d' entendre.
per barallarse ab un Moltke, que duya un vestit
Sense com va ni com costa y com si tota la
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BALUART DE SITGES
trucan, mes, com estava endormiscat no sapigui
si era al meu ó á 1' altre quarto.
M' aixeco, escorro '1 forrellat poc á poquet
y 'm feríi' aurella, fora un xiscleestrindentalmateix temps que per 1' escletxa vaig veurer una
noya, que no iiavía vist encara, caiguda en terra
al impuls d' una forta bofetada que li esventà
aquell home ximple.
Obro de bat la porta y caigui sobre la fera
cenyintli estretament las munyecas y entortolligant las mevas ab las sevas camas, quins músculs enrabanats, semblavan tenir la forssa d' un
monstre.
Tot rodolant, agafats, jo cridava, cridava
gent, que vingués al auxili d' aquella nena y
que m'ajudés an á mi á desferme d'aquella
bestiota que mormolava paraulas plenas de
rabia.
Pujar la dispesera y veurer aquell desfet de
temps y baixar escalas avall demanant socors,
va ser tot hú.
La casa *s va emplenar, y mentres que 'Is
uns lligavan fortament al dement, los altres duyan al seu quarto aquella noyeta en quina galta
hi tenia ben pintats els cinch dits.
/.
Benaprés.
Broolílyn Agost MCMIl

DH B O J A
Poemet
á nia volguda germana Pilar
V.
Per lo poble va escamparse
molt més ràpida que '1 vent
la nova, que va tornarse
boja ella de sentiment,
y al recordaria felissa
sent sa vida u n maig florit
murmuraren ¡Infelissa!
ab dolor de '1 cort sortit,
puig lo tresor que niava
dins lo seu cor, tot bordat,
fou bàlsam que mitigaba
á mes d' algun desgraciat
y a! veurela compdenada
ara, pobra al sofriment
t a n t jove y ja desgraciada
sa dissort tothom la sent.
Vi.
Tots los jorris quant la tempesta
es cerneix sobre del m a r
y ' n 1' espay lo Ham hi brilla
vers la platja ella sen vá,
y de peu demunt las rocas
sos pensaments vá gronxant
pensaments que li recordan
al qu- ella tant va estimar
y qu' ara per malestruga
no podrá veure jamay.
Vers aquella m a r irada
10 p u n y clos ella n' extent
y ab veu apagada y ronca
que per 1' ample espay se pert
11 diu:—Tú que sempre avara
de sanchs dí ignocents estás
tornam al que jo estimava
y que t ú ' m vares robar
¡tornamel! que 'n los meus brassos
lo vull estrenye ben fort,
y allavors d' eixas cadenas
robal t ú si ¿s que ne pots.
P r o ' 1 m a r ab indiferencia
per aquell poema d' amor,
n ' ofega las llurs paraulas
ab son brau y fort udol,
y ensemps las onas furiosas
s'estrellan sobre'Is penyáls
formant montanyas d' escuma
que com cascata ne cau
Ab rabia l ' i n f e l í s boja
malahint lo frestech mar
q u ' insensible aixís es mostra
vers lo poble torna anà;
y apesarada, abatuda,
flamejant dintre '1 seu cor

tot u n poema de tendresa
n' esclata ab u n amarch plor,
molt més amarch que las onas
molt mes irist que 1 brau udol
d' aquell monstre sens entranyes
qu' á ningú te compassió...

¿No sents perlejar 1' aygua del surtidor?...
Ara totas las plantas moren d' Amor.

R HOMEDES MUNDO.

Setembre 1902

Si en aquesta hora sagrada
te sentissis contristada
per un desengany traidor,
al trobarte abandonada
¿de qui voldrías favor?
¿No sents perlejar 1' aygua del surtidor?.,.
Ara totas las plantas moren d' Amor.

PER S I T G E S
La diestra en el corazón
por mis amigos,
por esta mi patria
(Sr. Ventureta de la

Vega)

¡Oh! Sitges Habitants d' aquesta hermosa
vila; ditxosos mortals que teniu el vostre niu en
aqueixa mareperla traquetejada por las suaus
onadas del joguinós Mediterrani; felicí^sims sers
quepossehiu 1' inmensa sostralada d' un cel de
volta infinita y d' un blau puríssim sens macula, y que trepitjeu en terras teixidas per sarments de capritxosas ondulacions, que, bellugantse mandrosament, fan pendular victoriosos
els daurats rahims, que s' han de convertir després en hermosissins líquits de brillant y difumada transparencia; que possehiu un bellissim
passeig que suavement s' extén per vostra platja
d' arenas finissiraas, delinejant el natural dibuix format per el mar blau-verdós que 's decandeix al extendres acompassadament deixant
en la atapahida sorra un contornejat diduix de
blanca y vaporosa escuma, y. . lo mes grandiós,
lo mes sublim, lo mes excels, per lo què havem
de sentir inmensa y absoluta idolatría y admiració, lo que fa que parlem ab mes respecte al
anomenarho, y que nostres sentits, al invocarho, se sentin atrofiáis devant de lo infinit del
bé que'ns proporciona, y nostre esperit queda
empetitit com un àtom imperceptible, devant
de la propagació del nostre estimat nom de Sitges pels periódichs de Barcelona y per conseqüència per tot Catalunya.
Y sino, vegis las falagadoras linias que 'ns
dedican aquets periódichs que com La Veu de
Catalunya, Las iSoticias etc., etc. y que diuhen, en las sevas edicions del dimars passat,
poch mes ó n^enos lo següent.L' alcalde y el secretari del Ajuntament
de Sitges varen visitar ahir al Governador
Civil manifestantli
que no podían pagar lo
que seis apremiava
per tenir
moltíssims
deutes
pendents:
Nosaltres sabém que las ordres del senyor
Governador eran molt serias.
Heus aquí, lo mes HONRÓS que possehím,
¡oh felissos habitants de S tges! ¡no ho abanJohem! ¡conservem aquet caciquisme que exten
el nom de Sitges ab tan bona fama! y si aixís
ho fem, tots junts, serem considerats com el
poble mes abandonat, y donarem á compendrer
que poch ens importa el bon nom de nostra
vila, que ben poch ens importa que'Is interessos comuns es malgastin sense tó ni só , y que
com á mansas ovellas, y homes sense voluntat
y sense esperit, permetem que 's fassi servir al
nostre enteniment y coneixement de bocado que
las arriendas del caciquisme els fassin obehir
cegament sense conciencia propia, tal com ara
succeheix.
Somhi

NOCTURNA
¿NO sens perlejar 1' aygua del surtidor?.
Ara totas las plantas moren d' Amor.
Si en aquesta hora plascenta
t e trobesis somnolenta
perduda en lloch de tristor,
entre la calma cayenta
^de qui voldrías favor,

Si en aquesta hora profonda
te vegessis moribonda,
retuda del propi plor,
en ta agonia errabonda
¿de qui voldrías favor?
¿No sents perlejar 1' aygua del surtidor?...
Ara toras las plantas moren d' Amor.
XAVIER VIUKA

xm j a ^ A D O B
Com que '1 joc era perseguit, lo tinent Gutiérrez no
gosà moure's en toda la tarde de la timba del Barceló •
nés. I com que... mal Ham les fongui!... les bones esta •
ven de males i 1' home jugava a les bones a les cinc ja
me 1 havien deixat que ni u n jonc. Sort que,^preparant
la m u d a de casa, el die abans, havia pugut fer corre
u n a filaçada més, i ben empeuyada é è n treuria al menos les tres o quatre pecetes que li calian per intentar
la revenja.
E n Gutiérrez no havía sopat: lo mal de cor 1' atormentava de valent; peró com ja sabia qu' a casa no hi
hauria ni un rosegó de pa, a que anar-hi? Presentar-s hi
sense els medis de treure'n la miseria, de fer-se perdo nar la derrera disputa no serviria sinó per agravar els
dolors inútilment. Ademes que, vaja, el cor li deia q u '
aquesta nit havia de guanyar. ¡Que redimoni. si ja havia
d'haver guanyat a la tarde! Ca! Ca! Ca! Abans de tot
buscar la revenja, recuperar lo perdut per apagar deu tes i des ferse de tot lo feix de papeletas d' empenyo
que 1' Elvira li guardava. Un militar sense espasa hi
revolver no podia anar. U n a situació com la seva i m p o sava u n va-i-tot. La revenja, la revenja, i després no
tornar hi mai més, m a i més! Oh! Aquesta vegada si que
ningú '1 faria faltar al jnrament! Vés, doncs, si no valia
lá pena d' aventurar les pecetes de la flaçada, mal q u '
ell ni la famiha no sopessin i algú passés fret al llit A la
matinada arribaria ric a casa, i tot acabat. L' Elvira,
pobre xicota, á 1' agafar aquell m u n t de bitllets, li perdonaria tot, se tornaria boja d' alegria. I ell m a i més,
mai més posaria Is peus en cap casa de joc.
Demà, gran festaça. Primer de tot, buscar dida pel
petit: a veure si ell i sa mare 's refan; després, comprar
calçat i vestits per les cinc nenes, equipar nos d'hivern
1' Elvira i jo, i un bon dinar... Ah, si! Un bon dinar...
I tot seguit desdonar el pis en qu'hem entrat avui;
perquè, vaja, aqueix carrer d Alcolea, allà al cap d e vall de Sans, es massa lluny per tots. D allí al quartel
hi ting una hora. La meva dona no's podria atançar a
Barcelona per res; les nenes haurien de seguir sense
anar al colegí i are, vaja, les hi vull ter anar. Alça^
Gu iérrez; anem, anem a recullir la flaçada, que la durem a casa de .. Ai! Are anava a dir: d ' aquell juheu!
¿Quí sap si moltes vegades m h a n fet perdre aqueixa
incurable costum de malehir a qui mes necessito? La
sort es tant misteriosa! ¿Qui'm dirá a m i si el revés d'
aquesta tarde no's deu al desig que m ha entrat d' e s canyar al Guerxo? Quina potra d' home! Pero jo lo que
sé es que, de llavors encá, aquella pluja de males, que
ni el foc dels ca lins quan ens van sorpendre a m b en
Nouvilas. Si aixó son bestieses ó no, esta per descobrir.
La qüestió es que de misteris així en veig cada die.
Pc- exemple: ¿en Mora no tenía segur el perdre el die
qu' ensopegava? ¿Quants cops jo, no mes m u d a n t m e
1 anell de dit he lograt que se'm girés la sort?
I així desvariant, arribi al quartel, confit la flaçada a un brivall del carrer, i... camotes ajudeu me... cap
a empenyar la.
Al baixar les escales, ni unas castanyoles, i no ho
havia d' estar? Duges coses de bon auguri:
Primera: haver ne tret, no quatre pecetes, sinó
cinc.
Segona: que totes cinc eren alfonsines, del rey me nut: ni de cap caigut ni de cap mort.
Com duges coses? Tres.
Tercera; que, butxaqüejant, encare's trobava déü
cèntims pera pagar al brivall; és á dir, que les cinc p e -
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cetes per a reempendre'l Joc li quedaven ben nétes i
rodones
NAKOÍS

OLLER

(Contimará.)

Sessió

del

A j u n t a m e n t

Oberta la sessió ab assistència dels regidors Sr. Robert, Catasús, Concabella, Bartolí, Carbonell y Company
y Mitjans, (y á última hora pel Sr. Carbonell Barluraeu)
y presidida pel Sr. Benaprés el Secretari va llegir 1' acta
de la sesió anteiior que fou aprobada. S'centrà en l'ordre
del dia donant el Secretari compte de varis assumptos
dels que quedà enterat V Ajuntament:
Allavoras prengué la paraula el Sr. Benaprés per esplicar una visita feta per ell y pel Secretari al Sr. Gobernador en vista dels repetits oficis, alguns d' ells ab amenasas de multa y hasta destiiusió. exigint del Ajuntament
el págj de loo duros al Sr. Roig, com saldo de la indemnisació convinguda per el pont aterrat del carrer de
San Pere.
Segons explica el Sr. Benaprés, el Secretari Sr. Julia
va fer 1' historia devant del Sr. Gobernador y el Sr. Pórtela, oficial primer del derribo de dit pont. Allavoras el
Sf. Benaprés va fer present al Sr. Gobe.nador ia gi'uació
actual ^del Ajuntament; el desitj que 1' animaba pagar
totas las deutas incla a la del Sr.¡Roig; l'imposibilitat
material y moral de cumplir per ara aquet desitj per falta
de recursos, y pel compromís que resultaría de pagar
una deuta ab preferencia á las demés tan sagradas com
aqueila; que el esiá en presupost una deuta no obliga
á pagarla si l'ingrés corresponent no ha pogut íerse efec
tiu; que de pagarse inmediatament el crédit del Sr. Roig,
per forsa tindria que desiteodres altras ob'igacións u r gents del presupost com els sous d' emplea's, etc.
Continuant la relació, el Sr. Benaprés va manifestar
que el Sr. Porte'a va acusar á 1' Alcaid.a de no voler
pagartal cantita, no perqué no pogués feího sino perqué
el Sr. Roig es enemich de lAjuQtamnt, p r o e v a n i d e q u a
elloo tenia altre interés en aq íest asunto que la justicia
de la ciusa y el desitj d' acabsr las costants queixas que
rebía del Sr. Roig. Y prenent la paraula el Sr Goberna dor va dir al Sr. Benaprés y Julia qui la deu a del Sr.
Roig debía pigarse ab preferencia hasta del sou de's empleats per esser provinent de un dret de propietat y acusant de passada al Ajuntament de catalanista, lo cual va
fer que el Secreari obrís uns ulls com unas taronjas;
aconsellà al Sr. Arcalde que sortís d' aquest asumpto
amohinós pagant á plassos ó com pogués di a cantitat lo
mes aviat posib e.
El Sr. Benaprés, sempre en us de la parau'a, manifesta
que va dir al Gobernador que si be el Sr. Roig podia
esser enemcih de 1'Ajuntament, en cambi era amich
seu y de consegüent que refusava la idea de que fos
per venjansa el no haber pagat el saldo que 's discutia, y
oferí al Sr. Gobernador pendre '1 seu concell y seguirlo,
El Sr. Miijans demani la paraula pera dir que creya
no poder sosttnirse que '1 crèdit del Sr. Roig fos preferent al pago dels empleats, y que no 's debía preocupar
de dit crédit per are ya que estant próxitn á s r rellevat
el Sr. Gobernador, tal vegada vindria un a tre que pensará com pensa 1' Ajuntament.
El Sr. Benaprés contesta al Sr. Mitjans dihent qüe
sempre havía cons'derat el crédit del Sr. Roig molt sa
grat, que sentia molt que 'I Sr. Roig no hagués tingut un
xich mes de paciencia ja qu' ell li havía promés atendre '1 á la p i m e r a ocasió; que realment li seria mo'.t
fácil no pagar al Sr. Roig, ja posantse d' esquena á la
paret y deixant passar lemps, ja f.nt us de la seva indis
cutible facubat d' ordenador de pagos; pero que 's pró
posava seguir els concells d 1 Sr. Gobernador, com havia
promés, puig lo que desitjava era poguer justificar ' a s e . a
conducta devant dels altres acreedors, lo qual e taba
Icgrat per 1' ingerencia multiplicada y persis'ent de la
autoritat superior; oferints; donar compte en la sessió
següent de la determinació que pendra.
El Sr. Mitjans demana la paraula per fer cárrechs als
dependents que olvidan las sevas obligacions y denuncià
varios fets, excitant el zel de 1' Alcaldia per fer cumplir
las ordenansas municipals.
El Sr. Benaprés va dirli que encare que consideraba
un xich exagerats els cárrechs, tindria en comte lo i n d i cat pe '1 Sr. Mitjans, que cridaria als dependents, que 'n
realitat s' adorman si no se 'Is hi está sempre á sobre, y
que comensaría de nou una campanya ordenancisa.
Y va aixecarse la sessió.

SITGES

N O T I C I A S
Ab gran activitat s' están fent els treballs de 1' esplanació del apartador de Bellcayque y de la estació, á cárrech de la casa Butsems y Fradera de Barcelona. Dintre
pochs dias se comensarán á const.uir uns nous forns per
la cuita de la pedra del ciment; en la fabrica se hi instalarán a i r e s Broyeis de gran potencia pera m oldrer âb
gran rapides la pedra. Aixís resultará una de las millors
instalacións d' aquesta classe.
En dits treballs hí ha ocupats actualment més de 150
homes.

El dimars á la tarde varen ferse á la mar las parellas
del bou d' aquesta vila per haberse acabat la v e d a , retornant al dia següent ab molt poca pesquera á causa de
no haberlos afavorit e's vents que 's necessitan per aques
ta classe d' embarcacions.

Moviment del Registre Civil duramt el passat
mes de Setembre.
Matrimonis. - S e b a t i á Antón Bonaventura ab Coloma
Aman Arnáo.—Total: 1.
Naixements.—Josefa Torrents Escofet; filla de Jaume
y Josefa; Dolors Planas P.ana', filla de Manel y Doîors;
Rimona Planas P h n a s , filla de Manel y Dolors; Isabel
Catasús Giralt, filla de An ón y Magdalena; Manel P a s cual Catalán, fil de Jaume y Teresa; Joaquim Vea Vea,
fill de Joaquim y Franciscà; N . Roca Armengol, fill de
Joseph y Florencia; N. Pia Mirabent, filla de Antón y
Bonaventuí a; N. Ibáñez Comas, fill de Ramón y Dolors.
—To!al: 9.
Defuncions.—Joan Planas Marsal, 3? anys, casat; Te
resa Soler Matas, 65 anys, viuda; Joseph Caubet San
juan, 86 anys, viudu; Maria Garrigó Ferrari, 91 a h s,
viuda; Pelegrí Badia Olivella, 19 anys, so ter; Joseph
Raven;ós Pascual, 80 anys, casat; Magí Rovira Llopis,
75 anys, viudo; Joseph Capdet Roig, 66 anys, viudo;
Francisca Viusá Pairet, 16 anys, soltera; Antoni Mascu
sí, 55 anys, casat.—Total: U .
Els pagesos han comensat á arreplegar las garrofas, no
passant la cullita de mitjana, cotisantse las d' aquest any
entre 4*75 á 5 pessetas quintà y las vellas entre 9 á 9'50
pessetas.

Quant ja '1 cel s' había asserenat del tot, !o divendres
al vespre va erabolicarse el temps altra volta y tot seguit
va caurer una forta ruixada acompanyada d' alguns trons
molt forts, de manera que 'Is pagesos aquesta temporada
no 's podrán pas queixar per poca aigua.

se els compatricis en tan elevat ' número y en població
que no es la seva.
Després es dirigiren á la Rabassada, ahont gaudiren de
lloch taa pintoresch.

Pe 'Is diaris de Barcelona 'ns hem enterat de que una
comisió del nostre impopular Ajuntament va visitar la
setmana passada al Gobernador civil, senyor Manzano,
no tenint altre obgecte la entífevista que solicitar benevolencia y evitar que produhís sos efectes una ordre severissima que 'Is hi fou dirigida per la primera autoritat de
la provincia.
Esperem la ocasió oportuna pera fer els deguts comentaris.

Joventut, en son número últim- pub'.ica un notable article del clar y elegant escriptor en Ltuis Via, que 1 titula «Barcelona ppble gran» ea qnia hi estudia lo carácter
d e las festas que actualment s' hi celebran y lo modo d*
esser y lo que deuran ser de la ciutat comtal.
Estém conformes ab 1' articulista y ho recomanem A
nostres llegidors.
Durant tota aquesta setmana passada han sigut n o m brosos els vehins d' aquesta vila que s' han trasladat á
Barcelona pera assistir á las festas que s' han celebrat en
la ciutat nombrada, retornantne en cambi molts d' altres.
Ahir fou un dia dels mes animats á 1' estació del ferrociiril, marxant-moltas personas á l'objecte d ' a n a r á
veur.3 l i cavalcada anunciada pera las vuit d t l vespre.
Mes, com qae va ploure casi tot el mati, s' exposaren
pels carrers uns lletreros anunciant qua quedava sospesa
pel es at del temps, fins á nova ordre. Ab ta' motiu; ab
el disgust consegüent tingueren que retornar al poble
xasquejats els uns y els que tingueren ocasió de saberho
ab anterioritat, desistiren de la marxa.
Bastants vehins de Sant Pere de Ribas s' han trasladat també á Barcelona pel motiu de ditas festas.
En el sorteix que tinguí lloch á Barcelona de la c o m'ssio mixta de aldstaraent, aqnesta Vi'a perdé las d é cimas qu'es jugaban entre Castellet Subirats y Santa
Coloma de Queralt, entrant per lo tant un soldat més en
oquestaVila.
H o deplorem pera '1 jove que n- hagi sortit perjudicat y protestem am tota 1' anima del modo qu' está o r ganisât lo servey militar, quin ob iga primer á una Rifa
indigna y després entre pobles á jugarse bossins d' home
pera fórmame un.

NOTIGIA3
El divendres va passar unas quantas horas en aquesta
vila el general Pando, inspector general del distingit cos
de la Guardia Civil, hostatjantse á la rica casa del distingit compatrici 1' excelentíssim senyor D. Francisco Batlle, qui, junt ab sa esc osa donya Rita Vias obsequiaren
al disdngit hoste ab tota c'asse d' atencions y anantlo á
despedir á la estació junt ab els compatricis D, Bartomeu
Carbonell, D. Rafel Llopart y altres personalitats de la
poblac.ó. El general va sortir en direcció á Madrit.

Segons diu un diari de Tarragona la barca del pescador Rosés, que va abocarse la setmana passada, ha sortit
ea aquell port.
Ens en alegrem molt y que la barca pugui arribar molt
aviat á poder del seu duenyo.

En la confiter a de 'n Joseph Masó (Burguera), se desdespatxan billets á benefici de las firas de Vilanova y
Geítrú, que se celebrarán en el mes de Novembre.

EiEDIGPIO^HjS

Avuy á dos quarts de 5 de la tarde, després d' exposat Nostramo, se cantará lo Rosari á vtus y orgue, exercisis del mes d' Octubre, cant de lletretes y reserva»
Demà dilluns y demés días de la setmana á las 6 del
vespre, continuarán los exercisis dtl mes del Rosari ab
exposició del S. S. Sagrament.
Disapte á dos cuarts de 5 Rosari. Sabatina y Salve al
Santuari del Vinyet.
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Feynas del camp.~Co¡avé en la lluna creixent d·'aquest
mes sembrar la civada, las fabas y casealls, y haventhi
sahó, es bo sembrar blat, principalment candeal.
Si encare hi hagués alguns rahims per cuUir, si 's volen
per penjar, dehuen cullirse al bo del sol. Comvé també
llaurar, cavar y afeamr las terras pera hortalissas, ó pera
sembrarhi llevor tremesonas.
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Ab motiu de las festís de la Meacé á Barcelona molts
sitgetans que allá 's trobavan, es donaren cita el passat
dijous dalt de la montanya del Tibidabo, pera conèixer
el funicular y las bel'esas que desd' el cim d' aquella
montanya s' oviran, arribant á juntarse fins el número de
vinticinch, regnant la natural alegría que 's te al t r o b a r -
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Imp. de P. BufatuU, Tj.nplarios 2 y 4. —BARCELONA
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OBJECTES ARTÍSTICHS
Flsffalos

p3r.j,

CONTRA LÂ ¡NAPETENCIA RECQNSTITUYENT J O N I C H NUTRITIU PODERÓS
Contraía pèrdua del apetit y convalecencia v enfermetats llar gas, 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 {' únich reconstituyent natural y complert.
Dit V i , soportat per U ss\óm.3.ch.s més d&\iC3.ts 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 incoraplert? s. — Preu de
la botella 2 ' 5 0 p e s s e t a s .
Pjra 'U cassos en que's tracta de combatir la Anemia, Clorosis (colors pálits), desarreglos menstruals y ddmés afeccions
à.&ga.àa.ia. pobresa desa ich.lemax preparat el El V i M í r a ü e a t FerragfinóS contra la iuapeencia, de composició semblant al aaterior, ab la adició del Ferro, en estat perfectament soluble y enterament assimilat P r e u d© l a bataiia 3 Ptas.
Quant hi ha nece ssitat de combátrer els efectes del L í ' « / a / i 5 O T f i ,
Escrófulas, Infarts Glandluars, etc., tenim preparat él Vi Mirabent Fosfatat, contra la inapetencia, de resultats marcadament visibles.—Preu de la b o tella 3 pessetas
D E V E N T A A S I T G E S : 'Farmacia del señor Vallés, Plassa del Marqués de Mont Roig
DIPÒSIT A MADRID; Fuencarral, 103
A BARCELONA; Oficina de Farmacia y Laboratori Químich de F MIRABENT, D putació, 411 y Girona, 83

Cassadó y Moreu
YBNDHá, DDOGfaEl^S Y P D H S j S o ^
DoeonitoPi de S t . p p a n e i s s o , 2 7
B A R C E L O N A

Companyia de segurs contra incendis y expíosióii' á prima fixa
Establerta á

Bápcelon^i

Dormitori de Sant Francesch, nùm.

FABRICA DE LICORS

5

(Primera á Sitges) de

Capital s o e i a l 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s s e t a s
í^eseFVas y ppimas 1 3 . 2 9 4 , 5 0 1 ' 7 3 pessetas

GHBHNTÍHjS:

MÍQUEL

Fondos colocats en inmobles á Barcelona y valors de major g a r a n t i a
Sinistfes pagats, 6 . 2 8 3 qae impoftan 7 . 6 3 2 , 2 6 0 * 3 9 pessetas
A G E N C I A

D E

S I T G E S :

~-

¥ICEIIS

MORANDO

Y

BËStTRÀN

]^IBAS

A petició de molta clientela, y en vista del gran éxit
obtingut ab el VERMOUTH marca M A R G A R I T
quina classe es sens dupte la millor que 's fabrica á
Espanya, puch deSd' avuy oferir el RON MARGARIT
ab la confiansa que n o desmereixerá de la fama que ja
acreditada te dit WERMOUTH MARGARIT.

Vermouth

BL\NCA

SITGES

(s&áí)

OQalvasia y CQoseatell de cullita propia.

LA

ESHAM

Existencias en tots els Cafés, Restaurants, Colmados
etc., etc.

Coínparia inglesa de sepos sobie la vida i| de íentas yitàlicias - Fundada en i s s é
^

Póliòsas indisputables Beneficis capitaiisats Primas molt moderadas
CONFITERÍA D A

fia Gresham té constituhit el dipòsit exigit per las Ueys flscals y vigents com garantia per sos
assegurats á Espanya.
•
Oficinas per-

' i : Plassa Catalunya, 9, Barcelona.

fflaiot», 5 0 . — S I T C e S

A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. P«re, 7
Fabricació especial de xacolate fet á la pedra ab
canyella y vaynilla,

L A P A L ATINE

R ;comaném els nostres olis per sa puresa y refina-

Companyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidents

do de las comarcas de Aragó, Reus, Tortosa y Urgell
Preus s-nse

Oficinas pera Catalunya. P L A S S A DE CATALUNYA, 9 A SITGES,

JOAN

AMELL,

P E B O A

CABRER

DE

SANT

competencia

BARCELONA
PERE, Número

7

YAÑO

GRAN
Camiseria 7 Cortateria

V

HBCtMAN03

A r v l 3 > M d A . — Reppesentatît

B

Carbonell

y

Batlle
(O

Corbatas d' líltima novetat

WBBÍBOUT

BHDOmi

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

Carrer

Boquería,

3S

B. Cartonell y Batlle
l'hissa Margines de Mont-Roig, 1
Fundas de palla, 3[4 litre, 1000,
paquets 250 5 pessetas.

m pessetas; per
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