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Carme, 1, y Rambla de las Flors, 37.-BAfiCEL0NA
De la casa n.° 19 del carrer de
V E I T D A St, Francisco composta de baixos, dos pisos y un celler ab dos cups. Donarán
rahó carrer de la Isla de Cuba, n ° 4

LOS DOS BANDOS
Per més que haja cessat 1'estat de guerra,
continiian en suspens las garantías, segcintse
una vegada més la práctica d' enganyar al poble ab solucions que deixan las cosas com estavan; los bandos de las autoritats militar y civil,
encara que no ho sian, semblan los dos bandos
d' un joch de pilota; ha sortit lo general Bargés
y ha entrat lo senyor Manzano. Avans era '1 Capità general qui'ns denunciava y 'ns empresonava y nos condemnava y no 'ns permetia cumplir ab los estatuts de nostras societats ó ab los
fins educatius y instructius de nostras propagandas: avuy será '1 Gobernador civil qui podrá
excitará procedir contra nosaltres, si se li posa
à la testa que en alguna forma hem de contribuir á alterar 1' ordre ptiblich; qui podrá denegar los permisos pera reunimos pacíficament;
qui podrá empresonarnos y desterrarnos y suspendre periódichs y tancar locals, y en resiim.
faltar á la Constitució del Estat.
S' ha optat per la eterna fórmula d aparentar que's fa alguna cosa; per la fórmula que'ns
está portant á tots á la ruina y ais que'ns preocupem per la sort del poble á la desesperació;
per la fórmula propia de Goberns ineptes, incapassos de satisfer las aspiracions de la opinió y
molt atents á seguir disfrutant de las delicias d'
un Poder, quina possessió hauria d' avergonyirloi perqué se'Is escapa de las sevas mans
iniitils.
Alguna diferencia hi ha entre l'estat de guerra y '1 de prevenció y alarma; pero no es cap
solució la que ha donat lo Gobern, tota vegada
que en essència persisteix 1' estat anterior. Que
las atribucions las tinga 1' autoritat militar»ó la
civil es cuestió de nom: las consecuencias provinents de la aplicació del estat excepcional depèn de las cualitats especials de la persona á qui
s'encomana '1 sosteniment del ordre y de las
generals de la classe á que pertany.
Las cualitats especials no alteran en gran
cosa '1 sistema; en tot cas lo suavísan ó 1' extreman. Las generals tenen una ventatja á favor y
y un defecte en contra de la autoritat civil: consisteix la ventatja en que per rahó de la seva
peculiar organisació sempre ha de resultar més

autoritari y, si 's vol, més despótich lo mando
exercit per la jurisdicció militar que per la civil:
trobarem lo defecte en que la autoritat civil
acostuma á deixarse influir més que ía militar
per las exigencias locals de partit ó, en altres
termes, pel caciquisme que pertot procura infiltrarse y en tots los cassos ímposarse.
No es per consegüent una solució l'aixecament del estat de guerra havent deixat subsistent
la suspensió de garantías
Y es hora de que s' acabe d' una vegada tan
anormal situació, vergonyosa pel Gobern y depressiva per Catalunya.
(De La

O

R

F

E

Renaixensa)

!

La nít estreny á la terra ab forta abrassada.
De lant en tant, algun fretborralló de neu Jeva
lia del ce!, com si 1' angel de las tenebras, deixés
anar á cada aletelx una ploma de sas finas alas
que cayent sobre la terra, formés una blanca
catifa qu' ho envolcalla tot, mentres 1' eco repeteix lo llunyá toch d- algun rellotje que demostra á n'els mortals que'l geni dels segles vetlla
'I sonní de la terra Lo temps transcurreix, las
horas passan y res... ni -1 mes petit murmuri
trenca aquella quietut esglayadora .. La neu va
cayent... mes silenciosa... y sols en lo vehí.bosch
se sent cruixir alguna branca qu' aixafada per
lo pes 's trenca fent un espetech prolongat. . estrany, semblant á un gemech de fada que plora
dolorida...
De sopte per un esbarriat camí, apareix un
ser vivent, un d' aqueixos sers qu' están en lo
mon sens saber perquè, que no coneixen ni llar
ni patria, un desgraciat d' aquestos que jamay
han rebut las tendres caricias d' una mare ,. era
un orfe! Un bastaix de 1 humanitat perdut en
lo mon com un navili sens timó entre mitx de
las onadas.
Nen encara, deseáis, amoratat pel fret y boy
rendit, avansá per la neu deixant enrrera '1 solch
de sa petjada que ressalta 'n mitx de la blancura.
Després de mirar á son entorn, vejé las negras parets del cementir per la neu blanqueija-'
das y llansant un trist sospir, entrà en aquell
lloch de repós buscant entre mitg de las creus
per la neu boy tapadas, son calzer d' amargura...
¡Ja 1' ha trobat! es una creu ¡la nies pobre!. . Y
alla agenollat sobre la tapada tomba, al cel aixeca una pregaria.,, una pregaria trista que's pujada á la gloria pels à n g e l s . u n a pregaria d'

orfe... ¡que'n diu de coses!... Aquella oració
'ns presenta un quadro trist ¡1' abandono d' un
infant!... aquell sanglot boy cansat ¿no fa enter*
nir 1" ánima?. . L' orfe plora, plora abrassat á
la creu y aquellas Uágrimas calentas, cauhen á
terra y foradan la neu fonentla á son pas... aquellas Uágrimas com si haguessen endolcit aquell
tendre cor, 1' adormiren per sempre més. . li
tancaren los ulls per una eternitat ditxosa,..
mort y abrassat á la creu de sas engunias. Y la
neu que caigué durant la nit. li cubrí lo cos servintlí de mortalla.
T.

Catasús

Vilanova 8 Octubre de 1902.
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I les blaves nineg, on convergien tots los r^igs d
aquella llum celestial, anaren realment baixant, b a i x . n t a m i a solemnitat d' estrelles ponents, i aquells
ulls hermosos, al topar am la meravellada mirada de 1'
home, hi quedaren fits,
— Guanyaré?—preguntà llavors ell, am u n panteix
d' agonies supiemes i esmolant la vista fins a lo i m possible.
Oh, sí! l i digué que sí! Ell lí vegé abaixar el cap.
I humiliant lo seu am rendició absoluta, se sentí ane gat de resplendors de gloria.
Moments que li semblaren sigles permanesqué així.
Després, poquet a poc gosà a aixecar els u l p . La Verge
mirava altre cop al cel, immovil, indiferent a la generació adolorida qu' a sos peus pregava.
E n Gutiérrez .s' alçà arn prou feines. Lo temor d'
haver-se enganyat, el dupte, el tenien tremolós, esmaperdut. Capficat per 1' incertesa, eixi sense senyar.se,
i, ja derrera '1 cancell, rebaté '1 barret, exclamant fo ragitat.
—Tot h a sigut mentida, tot ilusió,
Peró de sopte, semblant-li aquesta negació una blasfemia, se malehí a sí meteix. I sospirant desesperat,
reculà, entrà altre cop al temple í caigué de genoUons
i proferí paraules de penediment, captant tot compungit la reconciliació del cel.
I eixint ne marejat, altra] volta esclau del dupte,
sens prou fe per creure, a m massa esglai per negari
fugi, fugi d' allí, adelarat, cego, foll; i, tot fent esses
com u n borratxo, arribà al Barcelonés is'obri Woc &
cop de colzes i tirà u n a peceta a boues, .
.
«Males», digué la sort.
«Bones», mastegà ell am rabia,[llençant.-hi una altra
peceta.
.
.
.«Males», recalcà la sort.
«Bones», repetí ell, sens descloure les dents.
«Males», tornà la toçuda enemiga.
«Bones», i, si no, u n tiro.
«Bones», feren llavors los daus a m saltirons sarcàstics.
,
,.;
Y are a bones, are a maie.?, seguí j u g a n t doblant,
guanyant are 5, are 10, are 20, 4tt-«0, 160, 320, 640,
fins a 3.000 pecetes.
Quan, de sopte:
= L a policia, la policia!—crida u n home, entrant
i tancant la porta am pany i clau.
Lo gas s' apaga, cent grapes caigueren sobre el ta •
pet, cent colze, se clavaren a les costelles d' üíiS i a l -
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tres, bancs í cadires ru dolaren per terra entre u n garbuix d ' h o m e s que s'apilaven, se repehen a coces i a
cops de p u n y sens dar u n crit ni proferir u n mot; s'
obriren portes, s' obriren finestres, i a contra claror de
la celistia se vejeren botar, abonyegant se, fantasmes i
més fantasmes a la feréstega vuidor d ' a f o r a .
Tot ensems sonà u n tret de pistola, cruixí la porta,
saltà a m b estelles de fusta '1 pany, i de seguit la re •
verberado d' una llanterna de sereno omplí de crues
Uuhiçors lo tapct esqueixat de la llargaruda taula. Tot
u n m u n t de poliçons se precipità per les portes conti
gíies a resseguir la casa, a escorcollar desde les finestres
les negrors del jardí, mentres lo comissari recullia pe cetes de terra.
—¡Alto/—cúdà, de sopte un, ensopegant amb u n cos
immovil.—/LMZ, luzt Aquí hay un hombre.
A m b aquets crits hi acudiren tots, tots s' abocaren
d e m u n t d u n home estirat sobre el doll de sang que li
brollava encare del cor. Estava demacradissina, tenia
els ulls aclucats, los llavis contrets pel dolor, lo nas afinat i blanc del moribond. Peró com encare respirava,
lo comissari destacà agents en busca del Jutjat de guardia, de metges, d ' u u a camilla, i eixí de la sala deixanthi de vigilancia u n de sos subordinats.
Lo qui, apenes se vegé sol, agafà ia bugia que li
havien deixat encesa i començà a resseguir tots los re cons de la sala, per si hi quedava res a recullir. Des
prés, ajustant 1' esberlada porta, deixà el llum a terra,
s' atansà al ferit, lo contemplà am la major atenció.
Tenia els ulls més encauats, la faç més groga, la boca
oberta, sens u n respir. Una gran gleba de sang li tapava
el trep de la roba, que en la part mullada començava a
encartronar-se.
No tenint-ne prou, s' agenollà, s' ajupí, li aplic í la
m á al cor a m sigilosa atenció.
—Es mort,—pensà. Rumià u n xic, i, vencent, per
fi, vacilacions secretes, començà, a escorcollar lo a m la
cobdícia frisosa d' u n merodejador d e camps de b a talla.
Oh quin goig! Quina sortí Duia Ics butxaques plenes
d' or, de plata, de biilletsl
Més, de sopte, se féu enrera, tot grog, esglaiat; sa
presa's movia, lo burlava, lo podia descobrir.
Lo ferit badà Is ulls, niogué 'Is llavis, féu u n signe
reconciliador ple de dolçura.
Desarmat, esgarrifat, més blanc que la victima,
aqueU l l a d r e ' s resignà a escoltar la veu feble, i m p e r ceptible, del ferit, que h deia a m panteix i com a p e tites estrebades:
—Pren... pren-ho tot... M' h a n mort. . casu... al.,,
m e n t . . Dóna ho tot a 1' Elvira .. als meus fills... E s . . .
tan .. mi... se... ra... bles .. Aquí... tens... 1' adreça ..
la llibreta de... lio... guers...
L' agent, tocat del cor, se quedà fent que si, que si,
a m lo cap, llegint en la vidriosa mirada del moribond
tota la set infinida d' ú n jurament sagrat I encare el
moribond 1' alentaba a m signes tremolosos a perfecció
nar 1' obra, indicant h l'infern, la butxaca on duia la
lUbreta. Peró 1' altre 's quedà espalmat: 1' ínfem coincidia a m la ferida, estava adherit a la gran gleba q u '
estroncava la peca sang que quedés dins d' aquell cos.
D ' aixecar aquell pany d' americana ja ròssec, tot enganxat fins a la pell, l ' h o m é ' s moria.
—Busca, treu,—seguia dihent aquella ma t r e m o lesa, descarnada i plena d' ansies.
L' agent titubejava encare; peró^^a la fi, a m lo ne
g u i t d ' e i x i r d ' u n a situació tant violenta i perillosa,
agafà 1' americana i... rac... arrancà el derrer sospir de
vida de P infe iç. Llavors intentà extreure la llibreta
del bassal de sang de la butxaca, somniant'encare a m b
obehir aquell m a n a m e n t sagrat; peró el paper n' estava
tant xop, que hi renuncià. T o r n i , doncs, a extendre
sobre el pit 1' americana, procurà callar sa conciencia
endossant la responsabilitat de son crim a la casuali at^
i, veient al mort ben mort, posà el llum demunt la
taula, encengué una tagarnina i acabà de sofocar sos
escrúpols exclamant entre dents:
—¡Yquiá!
Quien roba al ladrón há cien años de perdón. ¿No lo dice el refrán?
Narcis

Reglament orgànich del cos de secretaris d'
Ajuntament, publicat en la Gaceta, que ve á
ser el cop de gracia donat als actuals municipis,
arrebassantloshi las migradas facultats que un
sentiment de fals pudor y vergonya política,
havían consentit que conservessin fins are.
L'acció absorvent del Estat, acompanyada
dsls medis de que 's valen tots els governs de
procediments centralistas, ha vingut desnatu ralisant lenta y progresivament, la vida local. L'
antich municipi català, de vida propia, completament autònom, cumplint sense entrebanchs de
cap mena la seva missió civilisadora, ha sigut
substituït per una de tantas rodas del engranatje
politich, transformat en agencia electoral y convertit en un cau de pillatje y embrutidor servilisme, ahont, nombráis pels respectius cacichs
s' hi aixoplugan generalment els homes més
ineptes y més desacreditats,
La nostra Terra, cansada'^y avergonyida de
tantas miserias, va deixeridirse y un nombrós
estol d homes patriotas, portant al terrer de la
práctica, las nostras salvadoras doctrinas, han
lograt remourer fondament á la opinió catalana,
obtenint sos trevalls I' exit esplendorós que tots
recordem ab joya. Després de la complerta y
definitiva derrota, que en molts punts de Catalunya han sofert eU constants falsejadors de la
voluntat del poble, el Catalanisme sempre dintre de la legalitat, ha lograt que alguns de sos
entusiastas partidaris, convertintie en fidel re~
flexo de lo que tothom desitja y reclama, deixessin sentir la seva acció benfactora y enlayrada
dintre dels municipis.
Y per xó els politichs d' ofici, coneixent de
primer entuvi el perill que se 'Is presenta ab 1increment y desenrotllo que prenen las ideas
autonomistas y esparverats per la franca acuUida que aquestas ideas poden trovar en las dernés
regions germanas nostras, per xó es que sangrantse ab salut, van dictant aquellas midas que
creuhen convenients y necessarias pera conservar el seu funest poderiu.
Una provà de lo que acabem de dir es la reforma projectada, ab la publicació del flamant
Reglament qne anula per complert la vida municipal, deixant en mans del Secretari (que
nombrará el governador ) un ej^és d' atribucions, en perjudici de la respectibilitat deis
regidors, obligats á representar un paper sumament denigrant. Convé donchs que tots els
Municipis que estimin quelcom la seva dignitat,
protestin ab energia de la nova barrabassada y
se declarin clara y ostensiblement contraris al
desgraciat projecte del Sr. Moret: L'Ajuntament
de Sitges, compost en'sa majoria de simpáticas
momias petrificadas, ni tan sols s' havia enterat
de que existís el famós Reglament, fins que en
la última sessió y quant falta van pochs días pera
emitir el dictamen, un regidor, el Sr. Carbonell
y Company, va donar el crit d' alerta, fent obrir
els ulls, als que s'obstinan en teñirlos eternament tancats Posteriorment ^\ plasso pera informar s' ha allargat fins el 30 del mes que som y
com tenen temps de sobras per pensarhi, esperem conèixer la forma en que dictaminatán els
nostres regidors, pera posar si es precís á la vergonya pública, als que 's mostrin partidaris de
que els interessos del poble, siguin patrimoni
exclusiu del asquerós caciquisme.
TiTILITCS.

Oller.

El Reglament Orgànich de Secretaris
d' Ajuntament

CAEIN70S OEISIIRALISTAS
Els homes de govern, els politichs fets á la
madrilenya, els ministres déla
descentralisaeiòn bien entendida, valentse del conspicuo
senyor Moret, han confeccionat un projecte de

Continúan activament els trevalls de propaganda
en articles é importants societats contra el nou reglament de secreiaris, havent enviat varias societats entre
ellas la Cámara agrícola oficial del Vallés, Institut
Agrícola Català de Sant ísidro. Lliga Reg onalista y
altres, telegramas demanant u n plasso mes llarch pera
donar el seu parer sobre tant important assumpto.

Finalment el Boletin Oficial de la provincia, publica una circular del senyor Ministre de la Governació en el que s' indica una ordre telegràfica adver tint que el plasso senyalat pera presentar els Ajuntaments las observacions que creguin oportunas, fineix
el .30 d ' aquest mes.
F a ja mes de dos mesos que està dictada aquesta
real ordre (8 d' Agost prop passat) y encara el secretari
del nostre Ajuntament no n ' h a donat compte, ó no
s' ha inclòs en 1' ordre del dia, la discussió ó presentació, ó al menys ha passat com una exálació no donant
temps perquè s'en enteres ningú.
L Ajuntament de Tarragona ha fet del assumpto
en qüestió, un brillant y hermós informe.
Esperem el que donará el nostre.
Nostre distingitamich don J . Maspons y Camarasa
h a publicat en La Yeu de Catalunya una serie de a r t i cles en els cuals fa una exposició clara y rabonada dels
inconvenients y desballestament del anomenat Re^
glament.
Nosaltres en el número passat ens ocuparem de
aquest assumpto, y ab tot y aixó^en la sessió del dimars
passat no s' en donà compte y ni s'en haguera h a g u t
esment á no ser la interpelaoió del senyor Carbonell
Company.
La Veu de Catalunya, considerant 1 assumpto d e
que tractem com qüestió de vida ó mort dels A j u n t a ments, ha creat una secció diaria en sas columnas t i tulada En defensa dels Ajuntaments y de la que t r a n s cribim la següent declaració de un secretari digne y
honrat.
«Els primers perjudicats - enb ha dit resoltament—
serem els mateixos secretaris; es ben vist que 1 ñ del
Reglament es donar al secretari més forsa que al Ajuntament y sobre tot que al alcalde: els secretaris ens
trobarem á causa d' aixó entre la espasa y la paret
perquè sent, com resultarem mandataris del governa dor, representarem sempre lá imposició dol cacich contra '1 pensament del pobls: tot lo que guanyarem en
forsa, guanvarémenodiositat: per altra banda Is Ajuntaments prou molestáis y aclaparats están en pagos
perai constituir ab gust una renda vitalicia pera la viu da y filis, del secretari que morí: bé pot dirse que en
ultim cas servirá la lley pera inutihsarnos abans de
perill de mort perqué '1 poble sabrá que si te la desgracia de que se li mori '1 secretari, carrega cada any ab
u n a pila de pessetas que de altre modo se estalviaria.
«Després de una pila de atinadíssimas consideracions de ordre purament técnich —ha afegit—tot aixó
p e r a ' l que en realitat consegueixi '1 cárrech de secre
tari perqué tal com está disposat 1' ingrés al cos, ab
seguretat els nomenaments no recauran pa; sobre n o saltres que, pensem com pensem, sempre tenim el
gravíssim defecte de ser catalans, de lo que 's tracta
u n a vegada més es de asegurar empleos á gent de per
allá que sempre tindrán la garantía de no serho .,»
E n q u i u t al sou quant els secretaris manan y fan
de caixers y ells volen. ¿Que importan els números?
Alashoras, ¡cap als imprevistos!

Sessió del

fíjantameot

Fou presidida pel alcalde D. Gayetá Benaprés, y
van assistirhi els regidors senyors Coll, Catasús R o bert, Concabella, Bartrolí, Montserrat, Carbonell y
Campany y Mitjans.
Després de aprovada 1'acta de la sessió precedent,
el senyor secretari llegí el projecte de presupost adicional, acordantse á proposta del senyor Carbonell T Company, fixar un plasso pera poguerlo estudiar d e t i n g u dament.
Va passar á la Comissió de Foment, u n a proposició
pera fer mes equitatiu 1' enmetxar ab la cloaca y dar
mes facilitats à las casas de escassa fatxada y que tenen
en cambi u n a gran estensió de jardí, quina paret dona
á n ' e l carrer.
Va concedirse permís á D." Vinyet Carbonell y á
D.* Antonia Catasús, pera verificar alguns cambis en
els edificis de la seva propietat.
Se llegi una comunicació de la Diputació P r o v i n cial, desestimant el projecte de la creació d' un L a b o ratori al servey de tots els pobles de la provincia.
Avans d' acabarse la sessió y en ús de la paraula, el
senyor Carbonell y Company va queixarse de que en
temps oportú, no s' hagués dat compte del projecte de
Reglament orgànich del cos de secretaria, l·'eu recalcar
1' estranyesa que li produhia 1' indiferencia observada
pels seus companys de Consistori en aquest i m p o r t a n t
assumpto y demostrant ser l' unich regidor, de tots ela
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allí presents, que s'interessava per la dignitat del nos
trc municipi, digué ab molta valentía que 1 dictamen
que 8 demanava á la Corporació Municipal havía de
ser contrari al funest Reglament del senyor Moret. La
enteresa y bon sentit ab que va expresarse el senyor
Carbonell y Company, no va trovar ressò entre els demés regidors. Constí axis pera major gloria seva.

N O T I C I A S
Rolos.—El passat diumenge .á dos quarts de vuit de
vespre t n el carrer de Sant Bartomeu s' hi sentirea ua
ions crits de ..¡Socorro!
Aque! s eran de la familia Ferret que tot sopant s' en
adongueren los estavan robant.
El 1 adre al pujar mogué un petitet soroll que feu girar á tots el cap enrera, tinguent sols temps de veure
mitj cos de 1' home.
Mes, com s' beguessin aixecat ràpidament y sortí al
carrer à cridar, el lladre va foudres com per encant.
Un nombre crescut de personas bi t u cap registrant
tota la casa, mentres que '1 lladre al veurho, s( rtí sens
ser vist d' una de las portas de las casas de devant y
ahont hi deixà part dels objectes robats, quedantse ab un
sol paraigües.
—Al sentdemá á cosa de las set y en el carrer de San
Pau hi hîgué un alire robo.
Uuá mare y sa fi.la havian sortit á passeig.
De retorn s'havian tret la roba nova y penjada darrera la porta, mentres que deixaren al pany, de la banda
de fora, la clau.
Pujaren á dalt, y ál baixar trobaren la porta oberta y
desprovistos de dos pans que tenían sobre la taula, alguns < bjectes més y d s vestits deixats d.irrera de la porta.
El lladre c m per u n a tre encant va fondrers també.
De mo.ti.-.sims robos qu áqiií s ' h a n fet, may hem
pogut sapiguer qui ha sigu 1' autor que 'Is ha fet.
Es menester que las autoritats extremin mes la vigilancia y donguin ab aqutts lladregoLs descamisats que
pertorban la iranquifitat doméstica.
S?guint la costum dels anteriors anys al arribar la
tardor, es va obrir el passat diumenge al ptíbUch, la galeria de la sala de òall del Prado Subucgiîs&^ veyentse
curuliada, tan en els palcos com en el demés, de bonicas
senyoretas.
Per ara sembla que solsament s' hi celebrará 1' acos
tumat bail, mes seria de desitjar que, cOm la varis anys,
desprcs s' acabés ab una pes a catalana.
La mo't industriosa c'utat de Vilanova y Geltrú c e lebrará els días 8 9, 1 0 y 1 1 del mes de Novembre grans
fitas y festas, en quin programa y figurarán concursos de
bandas miliars y de manxas borregas, donantse premits
als carrers y pass -tjos mes ben adornats, hi haurá iracas
valenc anas, Lchs ariifiials y altres festas de carácter
popular, que s ns dupte cridaran gran contingent de forasters a la nostre vehina ciutat.
Uns subjectes que's passejavan per la carretera, devant
dels molins, no área que sor.ia fum pel darrera del carro
que erveix pera conduhir el p i als travalladors de Bcllcaique. Varen avisir al conductor y aturantse, pogu ren
veure que aqueü fum era produhit per un foch format en
uua pila de pa, y que anava prenent peu per un cosfat
del vehico'.
Sens dupte el foch va iniciarse & causa de la precipitació ab que va posarse el pa á dins del carro, introdu
himi alguna brasa sortida del forn y enganxada á la sola
d' un d,Is dits pans.
Avi^t va pógjerse dominar el fOch, cremantse cosa
de dugas arrobas de p l , un sach buyt y una estora de la
barana dei carro, salvantse tot l o demés.
En concell de ministres va acordarse prorrogar fins
demà el pago pera la redenció del servey militar.
La Junta Provincial de Instrucció pública, en la
sessió del dilluns passat, va acordar adtnetrer la dimissió
presiutada per la mestra interina de la escola municipal
de nenas, donya Maria Llevaria.
Veuré n si 's provehirá definitivament aquesta plassa,
quinas inerinitais y causu as perjudican en gran manera
la ins rucció de las noyas sitgetanas q u e â e l ; a conçuneixen.

La Diputació Provincial, en sa darrera sessió, va
acordar denegar la solicitât pel alcalde d' aquesta vila,

•enyor Benaprés, al t b j cte de que 's fund<^ un 'abora
t. r ro ni.. la .
Ho en im v vam nt, pe, ue de
uelli mantfra
haguera p g t fer factible (..eibCfiUir ^ s sos ificadcrs de
alime ts que tants danys Cousan a la salut pública, y que
avuy tenea verdadera pa sent de corto.
Cicyém que, a pesar de la neganva de la Diputació,
se tindria de cont nuar ab constància 'Is tràmits pera
conseguir la creació del mentat Laboratori,
Regalo al públich.—La. setmana passada al dar compte dei mimero afavorit ab el quadro del ncstie amich en
Joaquim dd Miró, diguérem que era el I 8 ó , tenint qne
dir el 189. essent per tant aquest uítim el que ha sortit
verament premiatAi ensemps s' avisa á tots els posseïdors de bitllets,
qne s serveixin guardarlos, pu g si ea el terme de sis
mesos, no 's presenta el tenedor del número premiat, el
quadro sera objecte d ua nou sorteig.
Havém rebut un conciensut estudi critich del gran
poeta mossen Jacin o Veidaguer, degut á la ploma del
distingit literat Doctor J . Fa p y Plana, y vans exem
p a r s dtl projecte de creació y funcionament de Jurats
mixtes y de un Moniepio á Manlleu, redactats pel nostre
estimat company el digne d putat p r Barcelona di.n Albert Ru ifiol y pei conegut advocat don Frederich Rahola. Com de costum, darem cumpie de ditas obras en la
secció corresponent.
El senyor Administrador de! Hospital, ens participa
que el número 134 ha résultat premiat ab el magniíich
brassalet d ' o r , tsplendh donatiu qne la distingida senyore a donya Dolors Ameli y Méndez, va fer al nostre
benéfich es ablíment.
Varias senyoretas d' aquesta vila. han organisât pera
demà, ditluns una excurssió en luxosos fireafe, al p ntortsch lloch de Campdessens ab objecte de visitar 1' apre
d a b l e familia de nostre estimat amich y company, 1'
Amell de la Montanya.
Els hi desitjém un prompte y felis retorn y que 'Is
sigui ben agtadosa 1' estada en aquells esquerps tuions.

Dijous passat anà á Garraf una comissió eamposta
de tres individuos y '1 batlle president d' aquesta vila
al tfecie d averiguar si t r a n veritat los abusos comesos
els treballadors d aquellas pedreras.
Una vegada fetas gestions sobre |l' assumpto ab 1'
encarregat de ditas obras, aquell exposà '1 tractament y
negà lo qué devan los periódichs.
Perquè vegessioj las mo tas consideradcns que guar
dava á cada individuo, ensenyà la canúna, dormitori,
habitacions de quiscun obrer y '1 botiquí ab catre y un
mata as pel qué piengués mal de consideració, encara
que ptT aixó hi ha fet un pacte ab 1' hospital d^ aquí per
entrarhi cada hú d' aqnel s mitjinsant una cuota.
Molt bé va dir lo senyor encarregat, pero devem advertir, no se avé gayre en lo que digueren los treva
lladors.
Sob e tot que no's deixi llur assumpte y que's prengui
ab viu interés dita Com ssió per aquella pobre gent á fi
de que no siguin victimas de cap mena d' explotació.
Dimecres de la setmana passada^ qttati»joves desconeixedors ds tot lo de la mar, eixiren á passeijar en un
bot en quin anaren molt be ponats per la corrent.
Mes, ai vo gu;r tornar, sofriren trevalls inmensos per
anar contra d aquella.
Qu n foren â prop de la platja lo timó saUá y la barca
va quedar atravessada al puot qu' u n a oaada los hi passi
per sobre, omp'enantho tot d ' a y g u a y deixant.os fets
uns xops.
Com un d' ells hagués tirat á 1' aygua vestit, logra
portar la barqueta ben à terra ahont no hl havía allavors
cap perill.
Nos alegrem de que no hi haigi hagut cap desgracia
personal.

Pe lo ant e'i e gnnt- d' nques a v la n ' s res elevats
pers nat.;e
o o m-i-. ;i lat ñiu l a.1 r, s : uaná, o
r br.u .i iiieial a de piati u ;':à hi c e i el co u »
q.:.ie 's cel b a.
Al establiment de pinturas del Sr. Rovira del carrer
de Fernando de Barcelona ha cridat mo t la atenció del
públich un hermós cuadro del nostre disdngit amich Don
Arcadi Mas y Foatddvila que representa un home que
ven taronjas á 1' antiga plassa del Born, tenint la escena
per fondo 1' ubrir de Santa María,
Fe icitém novament al eminent pintor per la seva
nova producció.
Estant fent reoaraciôns en un forn de las canteras da
Bellcayque, un paleta va tenir la desgracia de caure i una
pedra refractaria a la ma produhintli una ferida y la fractura d- un dit que va ser curat pel facuitatatiu d' aquesta
viia D. Cayetá Benaprés.
Aprofitant la sahor de las últimas plujas.'molts pagessos haa comïdsat à rebassar las vmyas vellas, mortas
per la filoxera.
El passat dsumenge la Associació de Sant Lluis Gon zaga Cdlebrá una triada vetllada, posant en estreno la
ap audida comedía ea dos actes Un cas com un cabás y la
pantomim» Morir por la patria, obtenint ab duas funcions una notabtc iaierpretació.
Fl clou de la festa si^ué la presentació del distingit
jove D. Car es ¡Vlasó y Gjlforichs, que debuta tocant en
Cl violí varias dificils composició as ab una maestria y
pulcritut dignes de tot encomi.
Lo jove Masó sigué molt ben acompanyat al piano
pel celosíssim senyor vicari D. Pere Sardà, rebent els dos
molts ap andimems.
La vetllada resultà en extrem interessant.

NOTICIA g
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A?uy á las 10 del matí, solemne ofici de la Minerva ab Exposició del Santissira Sagrament, professo per l interior dal
temple, benedicció y Reserva.
A las 4 y mitja de la tarde, Rosari y ab Nostramo de manifest se cantará lo Trisagi-Seráfich, exercicis del mes d' Octubre, cant dels goigs y Reserva.
Aytal funció continuará tots los demés dias feyners, á dos
quarts de set del vespre.
Dissapte, á dos quarts de cinch de la tarde, exercicis de 1«
Sabatina y Salve al Vinyet.
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FUNCIÓ BENÉFICA QÜE TINDRÀ LLOCH AVUY AL RETIRO
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Sinfonía p e r la banda del local,
La comedia en u n acte

com

Â C A D JSOGBA

•S*''-

E l sainet en u n acte

é»'^'

La xistosa gatada en u n acte '
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En totîs las produccions hi pendra part la jove
actriu Srta. ISABEL G U I L L O T .
A l a s 4 da la t a r d e .

COLEGI

SUBURENSE

1.* y 2.* ensenyansa, Escola práctica de comers
y preparació per carreras especials
dirigit per
r>.

J O S R J P H

(O

I V I A T K U

Llicenciat en Filosofía y Lletras y comptador de comers
El concert que al Palau de Bellas Arts de Barcelona
havíi de donar el Sr. Cassadó, s' ha aplassat fins el
vinent disapte, di* 25, á las nou de la ni^.
S' esps-a que en ajuesta setmana que entrem, s' acu
nyar^n las medallas pari eitregar a s respcc lus guanya
dors en els concursos celebrats á Barcelona durant las
festas de la Mercé. .

Desde el 1 de Juliol ha obert sas aulas en lo
nou y espayós local recienment adquirit al carrer de 1' Aigua, n.° 18. Curset especial d' istiu
pels que tingan assignaturas pendens d* aprobació

cu

•o
Imp. de P . Bufarull, Te-nplirios 2 y 4. —BAR' ELONA

OBJECTES ART STICHS
pera
GP¿nvía,

Heg-alos

289.-BH£iGe:DONA

ËFS ÎÏ(Î(SIII ©ISÂLÉ (Éfeel; *(?ÎFIE2S

CONTRA LÂ UÂPETENCIÂ RÊCONST
TUYENT TÓNICHJÜTRITIU PODEROS
Contraía pèrdua del apetit y convalecencia v enjermetatsllargas,
Recomanem als malalts y personas delicadas I' eraple°
del V i Mirabaat, constituit á base de las tres Quina, Cacao, Colombo y Peptona ó carn. sent un dels mellors Tòniclis nu'
tritius y V únich reconstituyent natural y complert. •
Dit V i , soportat per Is ssiò·caízYíS vais &tXiciÁ% actívala

nutrició y fa recobrar las forsas

en los individuos que esperi-

entan un decaiment orgànich. Al propi temps facilita una bona digestió evitant ias traballosas é incomplertas. — P r e u d e
b D t e l l a 2'50 p e s s e t a s .
PIRA 'is cissoi en ques tracta de combatir la Anemia, Clorosis (colors pálits), desarreglos menstruals y demés afeccions
dagaias á pobresa desatch, tenim preparat el Bl V i M í r a ü e n t F a r r u g i a ó s , contra ta iuapeíencia, de composició semblant al anterior, ab la adició del Ferro, en estat perfectament soluble j enterament assimilat P r e u de la boLella 3 Ptas.
Q.iant hi ha necessitat da combátrer els efectes del Lí«/a/íiOT£,
Escrófulas, Infarts Glandluars, etc., tenim prepirat el Vi Mirabsat Fosíatat, contra la inapetencia, de resultats marcadament visibles.—Preu de la bo •
tella 3 p e s s e t a s .
D E VENTA" A SITGES: Farmacia del señor Vallés, Plassa dél Marqués de Mont-Roig
DIPÒSIT A MADRID; Fuencarral, 103
A BARCELONA; Oficina de Farmacia y Laboratori Químich de F, MIRABENT, Diputació, 411 y Girona, 83

Cassadó y Moreu
YBNDHá,

D t t O G f U E E l g Y PDH^SjSOjS

DoFmitoPi d e S t . ppar>eis<50, 2 7

BARCELONA

(Jompanyía de segurs contra incendis y explosión» á prima fixa
Establerta'á
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IFondos colocats en inmobles á Barcelona y valors de" major garantía
Sioistpes pagats,
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FABRICA DE T,1C0RS

PI^OPieiTAT

<3apital s o e i a l
^ ï^esepvas y pPimas
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Frasacesch,
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BERTRÁN

I\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 no desmereixerá de la fama que ja
acreditada te dit WERMOUTH MARGARIT.

Vermouth BL.\NCA SITGES

fsech;

OQalvasia y m o s s a t e l l de cullita propia.

A M
/'••

Existencias en tots els Café.?, Restaurants, Colmado»
etc., etc.

V CoRipasfía ioglesa tle segoios soiiie la vida f île fentas vitàllc 3S - Fundada e n 1884
Pólissas indisputables

Beneficis capitaiisats

Primas molt moderadas

£IA Gresham té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía per sos
assegurats á Espanya.
Oficinas per-

' i : Plassa Catalunya, 9 , Barcelona.

U A

CONFITERÍA D A P E B D A
majop, 5 0 .

P A L Á T I N

Fabricació especial de Xacolate fet á la pedra ab
canyella y vaynilla,

E

- Recomanem els nostres olis per sa puresa y refina-

Conapanyia inglesa de seguros contra ineendis, explossions y accidents

ció de las comarcas de Aragó, Reus, Tortosa y Urgell
Preus sense

Oficinas pera Catalunya. PLASSA B E CATALUNYA, 9 - BARCELONA
A'S I T G E S,

—SITGES

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

JOAN AMELL, CARRER

competencia

DE S A N T P E R E , Número 7

YAÑO

Camiseria 7 C o r t a t e r i a
BOQAEPIA,,

32.-Bjí^GeiDOnH

V ^ I y E ^ Í ^ O I

B

HBEÍMANO3
A.—

Carbonell

y

Reppesentant

Batlle

G r a n assortit en Camisas,
Corbatas, Mocadors y tots els articles
pertanyents á n ' aquest r a m
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Gran b a r a t u r a

de p r e u s

La Camisería q a 9 van m é s barato de Barña.

;E] SE'JES CT..ia.IL I T .A^ O?
- EN -

^

GAfiaiSH^

B. CartoûôU 7 B a t l l e

*

^ MID.A

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

•o

P

Plassa Marqués de Mont-Roig, 1
Fundas de palla, 3[4 litre, 1000, IS pessetas ;de
paquets 2.50 pessatas.

