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ELECCIONS - bIPÜTflTS PROVINCIALS

b. níquel Roca y Rodón

b. Joseph Roig y Ventosa

b. Eduart Hicó y Busquets

Campanya electora

Excursions electorals

Electors dels ôistrictes d§ Vilanova - Sant Feliu:
.Els qTjy' estimeu
a, Cobtoblurhyob, els qix' heu sentit
vihrar
els vostres sentiments
pcotriótichs
en el sublim
espectacle
que tota
la nostra
terra,
dona
el SO. de JVLaig del any passat
al
honorar
als defensors
de la riostra
Patria
en aquell
expléndit
Homenatje
de Solidaritat Catalana : voteu
decidits
y entussiastas
la
candidatura
en la que hi ft>guran els respectables
patricis

D.
Roca y Rodón
1).
y Ventosa
y D. lòun
y Busquets
que

han

sigut

proclamats

per tots

els elements

adites

a la

SOLIDARIXAT CATALANA
Desprecien las calumnias de tota mena que han estampat

en alguns periódicas

nya fent suposar disencións entre 'Is eUments

La candidatura

y armónica conjunció de forsas
y votant per aquells

autonomistas

solidaris.
dels districtes

Ions 'patricis votareu per'^Ja Solidaritat

els eterns enemichs de

esmentada representa

la

Catalupatriótica

de Vilanova Sant Feliu. /Amunt els cors, donchs,
Catalana

y l'autonomia

de nostra

Catalunya!

Conforme anunciarem, el passat diumenge van.
continuar sa excursió triomfal els candidats per aquest
Districte Srs, Roca y Micó,y el diputat a Corts senyor
Bertrán y Musitu, visitant els pobles de B e g a s , Gavà.
Sant Bop del Llobregat, Cornellà y Hospitalet.
El Sr. Roig y Ventosa no pogué acompanyaries,
per haber tingut de anar el mateix dia a Castellet.
Els expedicionaris, que montavan un automóvil,
en quin hi onejava la bandera catalana, foren rebuts
ab gran entussiasme per tot el poble de B e g a s , en
mitj de aclamacions carinyosas.
En el casal de D. Francisco Anfrúns, 1' entussiasta
organisador de la campanya a Begas, foren obsequiats
els expedicionaris ab un expléndit dinar, a quin hi
assistiren els principals representants del poble.
El coro de la població canta una pessa dedicada al
diputat Sr. Bertrán y entona després ab molta afinació
el patriótich himne «Els Segadors».
Al destaparse 'I xampany, es pronunciaren sentits
brindis.
Després, a la plássa de B e g a s va organisarshi un
mitin que va resultar un verdader èxit y al que hi (0
assistí una gran gentada. Parlaren els Srs. Puigmal,
Micó y Bertrán y iVLusitu, en mitj de general entus3
siasme y repetits aplaudiments . ,
Els expedicionaris, aclamats ab unánims viscas al •OO
diputat honrat y als candidats, sortiren de B e g a s , CD
/x
anant cap a Gavà, en quina sala-café s' hi celebrà un m
X
grandiós mitin al que hi assistí una gernació entussiasta que emplenava per complert el local.
. <S
El President del Centre; Català, Sr. Badosa, proent la presentació dels ora- ^
nunciá sentidas paraulas fent
jit els Srs. Pardo, Puig y ,
dors; enrahonant tot segui
Carbonell, de Vilanova, qui excusà 1' assistència del •{§
Sr. Roig y Ventosa; enaltint tots ells la Solidaritat
Catalana.
A continuació el candidat Sr. Micó feu us de la
paraula, declarant quç 's considera molt hprirat al formar part de una candidatura en la que hi entran dos
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catalanistas, puig está convensut de que únicament es
matará al centralisme conservant la unió consagrada
el 20 de Maig de 1906.
Dedica una parrafada hermosa a cantar 1' autonomía; digué que no volía fer promesas perqué no era
cuner, y acaba ab un Visca Catalunya, que fou entussiastament contestat per la concurrencia .
L'altre candidat, Sr. Roca, breument digué que far í a p e l s e u districte tot lo que podría, puig es fill de
Molins de Rey ,
Resumí el Sr. Bertrán y Musitu, que comensá dient
que la Solidaritat fou prevista per Mossen Verdaguer
quan digue en son «Canigó»:—entre germans del poble y de la serra—va.rompre el crit de guerra—quan
altre crit més aspre els ajuntà».
Demana als fills de Gavà, que votin als fills del
districte, dignes representants de la causa deia terra,
Srs. Roig- y Ventosa, Roca y Mieó .
Y acaba recomanant 1' unió de tots pel triomf de
la causa catalana.
, •
'
El Sr. Badosa donà las gracias als oradors y a la
concorrencia y se dona per acabat al mitin.
De Gavá anaren els expedicionaris a Sâot B o y .
hont el diputat Sr. Bertran y Musitu feu la presentació
dels candidats als capdevanters del aútonomisme en la
vila. Al acte de la presentació, celebrat al Centre
Catalanista, hi assistirerí els regidors catalanistas de
Sant, Boy. Seguidament marxaren a Cornellà ahont
foren rebuts pels representants dels pagesos, del Ateneo, de la Fraternitat Republicana, dels monárquichs
solidaris, y per la junta directiva del «Centre Catalanista 1' Avens».
El Sr. Bertrán y Musitu y el Sr. Mico dirigiren la
paraula als concorrents; èl primer explicant la seva
intervenció en la formació'de la candidatura de Solidaritat y la causa del rompiment ab en Barbé; y ei
segon refermant lo dit pel Sr. Bertrán y recomenant
als republicans presents que fessin testimoni de son
apreci als que no eran allí.
Al Hospitalet foren rebuts els expedicionaris pei
president del Foment Autonomista, companys de junta y nombrosos socis del Centre.
Se feren las presentacions de rúbrica; el senyor
Micó feu una visita als republicans en son estatge
social, y se donà per acabada la tasca .

nitins

electorals

Demà, diumenge, a la tarda es celebrarán mitins
de Solidaritat Catalana y electoral a Molins de R e y
Vallirana y Cervelló.

La retirada d' En Barbé
El Sr. Barbé ha publicat un manifest en el que,
després de declarar que retira terminantment la seva
candidatura, aconcella als federals vilanovíns que no'l
votin. Aquesta prudent determinació significa lo segura que ha previst la seva derrota.
Al enterarsen de la seva retirada, els seus dos
companys de candidatura han quedat esma-perdius y
no saben quina pared tocan, apesar de qu'En Lerroux
desde'1 seu diari els bombeja extremadament y intenta convencéis de que guanyaran, procurant aixis
enganyaries com a criaturas.

Els lerrouxistas

Volem legalitat
Som tant partidaris de respectar la voluntat del
poble y de que '1 sufragi sigui una veritat, que fins
sacrifiquem la nostra superioritat que 'ns dona la lley
en la designació de interventors y proposarem en la
Junta de Cens que tots els partits que lluitin en aquest
districte, tinguin igual número de interventors.
Tenim dotze poders pera poguer nombrar interventors y ademes hem recuUit en tots els pobles del
districte, las firmas necesarias (més de mil) pera poguer proclamar candidats, y aqueixos, interventors.
Aquestas mil y pico de firmas de electors, buscadas en pochs dias y sense cap esfors, ja fa preveure
la gran victoria que anem a obtenir .
May cap partit ha pogut disposar de una forsa de
intervenció tan formidable y que cedim generosament
molta part d' ella al objecte de-que tothom que lluyti
en aquest districte hi tingui intervenció .
Aixis procedim nosaltres Als insults y calumnias
lerrouxistas y cacich hi responem ab la serena ofrena
del nostre amor a la justícia y a la legalitat.

Entussiasme
En tots els dos districtes de Vilanova y Sant Feliu
se trevalla ab una activitat assombrosa, celebrant reunions, agermanant voluntats, combinant 1' organisació pera obtenir en ell un grant triomf.
Ei nostre incansable diputat Sr. Bertrán y Musitu
reb contínuament comissions de tots els pobles que
li portan falagueras novas; demostrantse la estimació
que té tothom ai: digne representant a quin se deu
principalment per sa activitat y patriotisme 1' expiendit desvetllament dels dos districtes de Vilanova y
Sant Feliu.
Segons calculs positius se pot donar per segur que
de 41 poblacions que conté aquest districte electoral,
en casi 35 pobles tindrem majoria.
Convé trevallar de ferm perquè la majoria que
portem sigui aplastant com la que sigué en las passadas eleccions de diputats a Cots.

La federació á% pobles
Hi ha el projecte de que el dia del escrutini general
de las vinentas eleccions, que's celebrará a Vilanova
el dia 14, s'estableixi una verdadera Federació autonomista de representants de tots els pobles dels districtes de Vilanova Sant Feliu, al objecte de establir
una veritable germanor comarcal y quan vinguin novas eleccions tots ens coneixem y designem ab complerta unanimitat, els candidats que 'ns han de representar .
No cal dir que aplaudim ab entussiasme tan [bell
projecte.

bisciplina
No ens cansarem may de repetir que hi té de haber perfecta disciplina, votant tots la candidatura integra, puig <iualsevol nom ^que s' esborri, cualsevol
combinació que 's fassi, és donar forsa als candidats
contraris y restar vots a la candidatura solidaria.
No feu cas de lo que fan correr els enemichs y de
que '1 Sr. Micó se retira; aixó ho fan per que surti
1' O m s ,

La despreocupació que gastan els directors del
mohiment lerrouxista és fenomenal. A falta de correligionaris y entussiasme per la seva desastrosa causa,
en aquest districte, ells desde las columnas de la seva
gazeta diaria es cuydan de invéntame; fentho de una
tan mal endegada, -que tot lo que tendeix a la seva
propaganda fula resulta, més que ridícol, sarcástich
A las sis de la tarda del passat dijous va reunirse
en últim grau y bufo de totas passadas.
a la Casa de la Vila la Junta Municipal de vocals assoPera demostrarho, cal dir que un dia de aquesta ciats, baix la presidencia del Sr. Misas.
mateixa setmana, 1' orgue dels anti-solidaris feya una
Hi assistiren êls concejáis Srs. Marsal, Puig, Carpomposa ressenya de un quimérich mitin lerrouxista
bonell Mussóns, Rosés, Olivella, Magráns, Guiílot y
celebrat en el «pintoresco sitio» conegut per «Clot
Carbonell Planas y els vocals associats D. Andreu
dels frares» de la nostra vila.
Rovirosa,
D. Andreu Montaner, D. Sebastià Hill, don
Diguin si aixó no és rifarse jà del mort y de qui el
Joan
Rius,
D. Joseph Selva, D. Joseph Milà y D. R o vetlla, ó sia d' M Progreso y els seus llegidors.
mualdo Borell.
niírç excursió electoral
Aprobada l'acta de la sessió anterior, es procedí al
Ahir, divendres, els candidats autonomistas junt nomenament de President pera dita sessió, en votació
ab el diputat Sr. Bertrán y Musitu visitaren las poblasecreta, resultant elegit per majoria absoluta D. Barcions de Papiol, Martorell, Sant Andreu de la Barca
tomeu Misas.
y Pallejà.
Va llegirse '1 dictamen formulat sobre 'Is comptes
En dits pobles foren rebuts ab gran entussiasme,
municipals
per la Comissió nomenada en la sessió
parlantse llargament de la vinenta lluyta electoral, y
anterior,
composta
dels Srs. D. Andreu Rovirosa, don
organisantse ab tanta perfecció la intervenció, que 's
Joan
Rius
y
D.
Joseph.Selva,
en quin dictamen hi figupot dir que '!s nostres candidats per si sols podrán
ran
els
següents
datos
com
més
principals :
assegurar la legalitat mes absoluta.

Junta Municipal

Compte general de Pressupostos de 1907
INGRESSOS
Total consignat . .
Ingressos de més.
Total recaudat .

ptas. 62,478'63
id.
3,974 52
id. . . . .
Diferencia.

.

.

66.453'15
49.737'73
16.715'42

Quina diferencia es descompon en la forma següent:
Pendent de cobro
Anulacións
Diferencia

ptas.
id.
igual a V anterior

.

5.568'08
11.147'34
16.715'42

GASTOS
Total consignat . . . . . . . .
Total pagat

. . . . . . .
Diferencia

93.999'45

.

.

48,831'19

.

.

45,168'26

Quina diferencia es descompon en la forma següent:
Pendent de pago
ptas. 23.912'85
id.
21.255'41
Anulacións
Diferencia

igual a l'anterior

Sobrant|peral907

.

45.168-26

ptas.

906'54

Després de claras explicacions de la Presidencia y
de breu deliberació, va posarse a votació el dictamen,
resultant aprobat per unanimitat.
Llegida una extensa reclamació suscrita per don
Bonaventura Julià Masó contra las relacions de deutors y acreedors, la Junta, després de una impugnació
detinguda y minuciosa del President, Sr. Misas, va
consideraria tan descabellada, que la desestimà per
unanimitat en votació ordinaria.
Y no habentse de tractar de cap més assumpto, va
aixecarse la sessió qu' eran tres quarts de yuyt.

*^ «í^

be aquí y de allá
Un la semana pasada
se ha estrenado en Barcelona
un drama de Rusiñol
que, según la prensa toda,
es una ohra sul·lime,
colosal, magna,
grandiosa.
Es su Mulo <!^La Mare»
y en ella dice que hay eos
délo mejor que en la escena
se haMa visto hasta ahora.
Dicen que fue delirante
el éxito de la ohra
y que con ella su autor
agrego un timbre á la gloria
que ya como artista insigne
tiene ganada de soira.
Y dicen los rotativos
o tras muchísimas cosas
que demuestran que ese drama
mil bellezas atesora.
Por todo lo que antecede
osa mi musa ramplona
mandar desde aquimi
aplauso,
que el conjunto desentona
por modesto solamente,
que sincero lo es de soira.
Y en cuanto tenga dos duros
me tienen en Barcelona
á ver el drama uLa Mare»,
que, según la prensa toda,
es una obra sublime,
colosal, magna,
grandiosa.
EL LICENCIADO VIDRIERA.
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Baix la presidencia del arcalde accidental senyor
Misas, va obrirsé la sessió, a la que hi assistiren els
concejals Srs. Marsal, Dalmau, Puig, Olivella, Magráns, Guillot y Carbonell Planas.
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Després de aprobada 1' acta de 1' anterior, va
acordarse:
Aprobar un dictamen de la Comissió de Foment
proposant 1' aprobado de la liquidació de la secció de
claveguera del carrer de Francisco Gumá, construida
pe 'Is contractistas D. Magi Pascual y D. Antoni
Freixa pe '1 preu de 887'48 pessetas.
Aprobar un altre dictamen de la Comissió de Foment proposant las obras que deuen executarse en el
departament civil del Cementiri pera procedir al seu
arretgío, ornato y construcció de nitxps, aixis com
pera habilitar siti destinat a la cremació de caixas;
acordantse també que la Comissió formuli el plech de
condicions pera la subasta.
Encarregar a la Comissió de Foment qne redacti,
aixis mateix, el plech de condicions pera la subasta
en que han de adjudicarse las obras de conservació,
reparació y millora de la galería de nitxos del costat
Sud del Cementiri Católich .
Nomenar testimonis pera els expedients d'excepció
legal dels minyons allistats aquest any, als pares de
dos dels mateixos, D . Antoni Marti Mareé y D. Cristòfol Pujadas Martínez .
Passar a informe de la Comissió de Hisenda un
compte sense justificar del fuster D. Joan Rius.
Aprobar els comptes del enllumenat públich de
Janer últim.
Y se aixecà la sessió.

Homenatja á Benaprés
Suscripciò popular
Q u a n t i t a t s r e b a d a s pet< l a C o m i s s i ó C e n t r a l :
Pessetas

708'50
Suma anterior.
20
D,* R. Sans, Vda. de Amell.
5
D.° Agustina Sans
25
D.« M. Rigol, Vda. de Roig
2
D. Maria Pla
.
.
.
10
D. Rafel Almirall Carbonell
50
D. Santiago Rusiñol .
25
D.a R. Amell, Vda. Torralbas
5
D. Francisco Grau
CAFE XARMADA:
5
D. Francisco Jansá
.
.
.
5
D. Joseph Termes
2
D. Joan Marsal
.
.
.
.
1
D. Adolf Socías
.
.
.
.
2'50
D. Gregori Mirabent .
2
D.Joan Poch
.
2'50
D. P. F.
5
D. Francisco Gorgas .
2'50
D. Francisco Mirabent
3
D.^ Emilia Carbonell .
5
D. Francisco Riambau.
COOPERATIVA .LA INSTRUCTIVA»
10
Cooperativa «La Instructiva»
2 50
D. Joan González
1
D. Mateo Palacios.
1
D. Francisco 111 .
0'50
D. Manel Martínez
1
D. Gil Payet Alsina
.
©'50
D. Vicens Guillot.
BARBERIA JAUME TRIUS ;
4
D. Jaume Trius .
0'50
D Pere Cejalvo .
0-50
D.^ Josepha Ferret
1
D.* Francisca Brunet .
©•25
D.^ Josepha Trius Ferret
0'50
D. Francisco Argenté .
0'75
D. Vicens Martínez
1
D.Joseph Rosés .
0'25
D. Benet Termes.
5
D. Tomás Matas .
1
D. Mariano Castellnou.
1
D. Joseph Pascual Llenas
0'50
D. Antoni Mirabent
1
loseph
Batlle
Romogosa
D.
5
.
.
.
.
D. I. S.
0'50
D. loseph Pascual
1
D. Manel Gil
CAFE DE LA MARINA:
0'25
D. Francisco Rosco
0'25
D.* Roser Matas .
0-50
D. Manel Matas .
Suma y segueix.

926'25

Continúan obertas las llistas en tots els establiments públichs; donantse compte setmanalment del
resultat de las mateixas.

—La vinenta setmana publicarem la llista de la
suscripciò oberta a Barcelona; la que, segons nostres
informes, promet resultar mott nutruída,
—A Guantánamo se ha constituït °expontáneament
una Comissió de patricis al objecte de recuUir fondos
destinats a aquest objecte .

NOVAS
Per haber s i g u t cridat urgentment per la seva
familia a causa de la repentina malaltia de sa s e nyora esposa, el pasat dilluns marxà cap a la capital
nostre distingit amich D. Albert Rusiñol, digne diputat a Corts pe '1 districte de Vich y President de
la «Lliga Regionalista» de Barcelona.
•

Canonadas
En el número corresponent al 16 del passat mes
del Eco del... honoraUe, aquest bon senyor,—el de
las combinaciones financieras—ó el seçyor Zeda, que
pe 'l cas és igual, intenta fer combregar novament
ab rodas de molí a la mitja dotzena de Ileg-idors ab
que, a tot lo més estirar, conapta aquell periódich,
endossántloshi ab el títul de «Causa sobreseída» un
article tan ben combinadet, que qualsevol se I' empassaria guapo g'uapo, si no fos ¡f^yl que g-at e s : a r mentat ab aygua tebia en té prou, que tottióm ja
las distingeix las perdius de las garsas, y que, en
ñ, j a ' t coneixem, herbeta, q u e ' t dius marduix,
per no dir... cizaña.
«Victoria tan honrosa nos llena de verdadero
júbilo», exclama ell tot donantse tono; y nosaltres,
que no volém deixar de particípame de aquestytóiilo, pera fruirlo millor, y apesar de lo que la justicia humana pugui fer ó desfer sobre '1 particular,
se 'ns acut reflexionar respecte las diferentas, pero
totas deshonrosas, definicions que 'Is Diccionaris
de la Llengua fan de la paraula robar, per lo que a
aquesta mala acció posada en práctica per tot home,
sigui'ó nii funcionario público, es relaciona. Una de
las tais, la mostra dels botons, que diríam, és la
que segueix: «Robar: tomar para sí lo ageno, ó
hurtar de cualquier modo que sea».
Las consideracions sobre aqueixa definició, las
interessaríam ais nostres llegidors, pera que també
ens acompanyessin en el Júbilo, si no estessim convensuts, desgraciadament, que nó 'Is hi són n e c e s sarias; donchs sense ellas massa els consta, per las
consecuencias que n'han tocat, en tocan y en tocarán per molt temps encara, els graus de moralitat
que ha tingut 1' administració municipal durant
els vintiún any que 1' ha manejada 1' honorable.
Y és per demés dir que tots, tots, n' estem soberanament satisfets y abriguem la convicció de que
si no se ha fet més és, senzillament, perquè no se ha
pogut y perquè aquesta colla dels Batlle, Misas y
Marsal no deixaren acabar de desenrotllar els seus
plans al de las combinaciones financieras, etgegantlo
bruscament de là Casa de la Vila; que, si nó, no sé
pas fins ahónt hauríam arribat: perquè si ara, al
cap, no més, de vintiun any de direcció del honorable, el deute ja pujava,
a doscentas
mil pessetas y pico, ab uns quants anys més... ¿hónt
hauríam anat a parar? Quan menos, al Hospici.
Aprop de 10,000 pessetetas 1' any, de déficit, no
és pas grau cosa, que diríam: i total un parell do
mils duros! Res: ¡una miseria! Perqué ¿qué són un
parell de mils duros pera una vila que, com Sitges, a més de sostenir ab 3,000 pessetas a n y a l s . a
un... honorable, es permetia el luxo d'endossar a
n' aquest 800 pessetas cada any pera objectes de
escriptori... que tornavan a pagarse quan la casa
provehidora presentava la factura dels mateixos?
Desenganyemnos: e l s v e h í n s de aquesta vila ens
hem deixat perdre una fortuna, etgegant de la
Casa de la vila al honorable; perquè entre ell, ab las
sevas combinaciones financieras, y aquell altre, a qui
també se '1 v a esquivar, que falsificava rebuts, ens
haurían fet felissps, al cap-de-vaU.
0,, si no, vagin reflexionant: Orfe la Casa de la
Vila, 1' any 1906, de tanta honorabilitat,
cobertas
totas las atencions van adelantarse 13,000 pessetas;
13,000 pessetas que han servit... pera comensar a
pagar els deutes contrets pe 'Is honorables.
Donchs be; si durant aquets vintiún any de mangoneix del honorable se hagués seguit el mateix
sistema administratiu que durant 1' any 1906 ha
v i n g u t adoptantse per part dels dignes coincellers
elegits per expressa voluntat del poble, ¿cóm es
trobaria avuy la Hisenda municipal? A ben segur
que, si's té en compte que l'impost sobre las farinas,
que avuy no 'S cobra, donava unas set ó vuyt mil
pessetas 1' any; ens trobaríam, poch més ó menos,
ab unas 400,000 pessetas dins la Caixa municipal,
ó be sigui doble quantitat de la que ^s deu.
Y no cal dir que ab las 200,000 pessetas de diferencia que hi van entre lo que hi hauria de fondo
y lo que 's deu, se haurían pogut també portar a
terme,, pero pagantlas,— nó quedantlas a deure,
con varen fer els dè la colla del honorable, las miUoras públicas qu' ells tantas vegadas han fet servir de cobertura pera tapar las sevas concupiscencias y els seus despilfarros.
Números cantan; y com que tothom ja està convensut de que 1' honorable lo mateix és destre en
combinaciones fi.nancieras qu' en combinacions de
altra mena, és inútil qu' ell s' escarrassi desde '1
seu J'co v o l g u e n t fer empassar la pildora als seus
escassos llegidors; perquè a n' aquéts ja ni se la da
con queso, encare que sigui parlant BXÍ júbilo.
Tothom té la seva manera de parlar als seus
habituales lectores; y nosaltres, honorable... Zeda^
j a ho veus: tenim aquesta.

Demà, d i u m e n g e , a las n o u del matí, en la Casa
de la Vila tindrà lloch 1' acte d e la classificació y
declaració de soldats dels minyons allistats y sortejats aquest a n y .

*

De veras deplorem 1'empresonament qu' está
sofrint 1' ilustrat director de La Tribuna, de Barcelona, 60 virtut de un article publicat per aquell
valent diari.

.

*

El vinent dijous comensarán en no'stra Iglesia
parroquial las solemnes funcions de las Cuaranta
horas, que acabarán el pròxim diumenge.
Acaba d' ésser objecte de importants reformas,
que '1 fan molt més agradable de lo que j a era,
1' espayós jardí del «Casino Prado Suburense».

*

Es troba greument malalt a Barcelona, habéntseli administiat els auxilis d« la relligió, nostre
apreciat compatrici D. Joan Soldevila Famades, el
restablinaent de quina salut de d e b ó d e s i t j é m .
•

En el punt conegut per la Masia Blanca, el passat dilluns va cassarshi una g u i n e u . Y el dimecres,
en el Fondo del Tro s' hi va matar una àliga tan
grossa, que ab las alas estesas midía més de nou
pams. També s' ens diu que aquet matí, aprop de
Puigmultó, un pagès ha donat mort, de u n cop de
arpiots, a una regular serpent de dos caps.
. Als cassadors de las dugas primeras alimanyas,
1' Alcaldia els ha entregat el premi corresponent.

*
Segons llegim en nostre apreciat colega El Labriego, de Vilafranca del Panades, ha sigut nomenat
Director de la Estació Enológica de aquella vila el
jove y ilustrat enginyer agrónomo y distingit amich
nostre, fill de la venina població de Sant Pere de
Ribas, D. Cristòfol Mestres Artigas, a qui ab tal m o tiu coralrnent felicitem.

*

El d i u m e n g e passat v i n g u é , junt ab la seva familia, a passar el día en aquesta població, nostre
amich i' eminent artista En Santiago Rusiñol.
Aprofitant la ocasió de saludarlo, e r v à r e m felicitar pe'l grandiós èxit obtingut ab la seva darrera
obra dramática «La Mare».
Ha entregat e l mando de aquest Districte Marítim el tinent de navio D. Llorens Milà, al de i g u a l
classe D. Darlo Sormoza.
•

Las obras posadas en escena a la tarda del prop
passat d i u m e n g e en els teatres del «Prado Subu
rense» y «La Palma» foren interpretadas ab molta
discreció y carinyo per tots quants artistas en l a
execució de las mateixas prengueren part.
En el primer de dits teatres va presentarse u n a
indumentaria preciosa.
Demà en el «Prado» s' hi representará la m a g n í fica comedia dramática del genial Ignasi Iglesias
titulada «Girasol» y la popular sarsuela «La salsa
de Aniceta», y en «La Palma» I' hermós drama del
propi Iglesias «La Mare eterna» y la divertida pessa
«Un beneyt del cabás»; trevallant en el primer de
dits colisséus las Sras. Antonia y Elvira Verdier y
Enriqueta Gandía, y en el últim la senyoreta Lluisa
Fernández de Ribatá.
La companyia «Lo Rebrot» té en estudi I' idili
d' En Rusiñol «El pati blau», pera quina obra els
inteligents artistas Srs. Montfort están acabant una
magnífica decoració que, s e g ó n s criteri de personas
omcpetents en la materia, que h a n tingut ocasió de
véurela comensada, ha de resultar, un cop llesta,
una verdadera joya de pintura escenográfica.
La Germandat de Sant Bartomeu dona jubileu
a aquells que v u l g u i n ingressarhi, no solzament
fins a darrer de Mars, com equivocadament en un
altre número vàrem dir, sino fins a darrer del mes
de Juny, ó be sigui durant sis mesos, a comptar
(0
desde 'i primer de Janer.
En Santiago Rusiñol ha enriquit ab dos n o u s - ^
notables exemplars la valiosa colecció de ferros a ^
tístichs que posseeix en el seu «Cau Ferrat».
^
Els dos són de istil gótich: 1' ún d' ells r e s u l ^
una vera-creu, ab tots els atributs de la Pass ijS ,
montada sobre un artíslich peu de pedra, y és uijp
-UIVÜ ¡JKJ.^
, j
obra mestra que patentisa
la forsa creadora
de 5 ^
creadora „de
época en que se la forjàtisa
3 la' forsa
v-,.ii„„„„,i,—
,.„^
bat fins els nostres d í ais fy quinas bellesas han a r d 3; y r altre és una llàntia,
que 's fa molt apreciable
le pe '1 seu exquisit y si^guiar d i b u i x .
)é h a dut al «Cau Ferrat» ^1
El Sr. Rusiñol també
'S el matador de torj^s
«traje de luces» que li regalà
toiles
Fuentes y qu' és u n a verdadeera j'o y a entre las ~à^l
seu género.
IMPREMPTA JACINTO S A N T A C A N«IA:
A A Y Q Ü A , 4; S I T G Í ^

4 . BALÜAET DE SITGES

eONSTRUCCIQN

DE

CEL-RASSQ6

E S C O C I H T S liLilSOS Y ñ D O Í ^ f i R T S « H F t e s o n a t s « E m b i g a t s - C o r n i s a m e n t s - F í o r o n s , e e t .
S i s t e m a : f i r m a d u p a , e s t o p a , guijí. « E s p e c i a l i t a t e n t p e b a l l s m o d e r n s

AVILA

DE

Taller y despatx: Passeig de Sí. Joan, 231 (xanM al carer d'Aragó)
BAFSOEL-OISI A

•

'

—

GRAN F\ELL0TGERIA Y JOYERÍA mm

EL

REGULADQF^
INMENS ASSORTIT EN OBJECTES PROPIS PERA RESALOS

Rambia Flors, 3 7 ; Barcelona

3 2 , BOQUERIA, 32

• B A f R C E L - O N A

•

en

•F.

camisas, corbatas, mocadors
y tots els articles pertanjents altanií

UMBERT»

CANUDA,

26

BARCELONA

Especialista en las malaltías de la la P e l l , Cabel
y S e e p e t a s . : Ex-alumne dels hospitals de París y
Berna
í^aijo» 3¿, p o t o t e p a p i a , supressió del
: : : cabell per la epilació eléctrica.
: : :
•

-•SSESalPES

••

IjIjA.a-.A.S

•

E>BSSI'rTOS

——•—•—

'—'

' :••

La Camisería quç ven més barat
Especialitat en camisas á mida

•

GRAN OCASIÓ: Venda de un xalet y varias casas
Las casas están situadas, entre altres, e n els millors punts dels carrers de.
Bonayre, A y g u a , S. Bartomeu, Jesús, S. Francisco, S. Pau, Carreta, N o u , Devallada, Ribera y Muralla
Pessa de terra situada molt aprop de aquesta vila g r a n propietat dintre aquest terme municipal.
Prestams de diners a primera hipoteca. * Venda de tota mena d' arbres de bona classe.
Per negociacions dirigirse a D. Joan Llopis Milà: Carreró de Can Fals.—Cap de la
Vila.—SIT&ES>

^obre-monedero
pera la circulació d<^ valors en metáiich
/

•»

\

S e p v e y P o s t a l Oficial, c r e a t p e p I^eal D e c f et d e 3 0 d e ]<lovembt<e d e 1 8 9 9
El S O B R E - M O N E D E R circula entre tots e l s pobles de la Península, Islas Balears, Canarias y Costa de Àfrica; y
ahont no hi hagi Administració de Correos, están obligats a admétrel a la circulació ela carters y peatóns rurals. El
S O B R E - M O N E D E R é s el medi m é s cómodo, sencill y segur pera remetre diner f e r correo, certificat, desde cinch
cèntims flns 50 pessetas, en qualsevol classe de moneda y en tdta mena de fraccions.
Ab el S O B R E - M O N Ë D E R s' evitan al públieh las molestias de tots els sistemas de giros; no és necessari el requi
sit de coneixement y s' entrega pel carter en el domicili del destinatari, encare que sigui en el poblet m é s petit. Es
indispensable pera encárrechs al Comers, suscripcións de periódichs, demandas de llibres, pensions, mesadas, etc., etc.
Unich que resolt l a s dificultats del giro en petitas cantitats. El S O B R E - M O N E D E R té la garantía del Estat, que
abona la cantitat declarada en cas d' extravío. La Companyia Arrendataria de Tabacos té la exclusiva pera la venta
del S O B R E - M O N E D E R ; 1' expén en tots els estanoh's al preu de 2 5 cèntims y abona ais seufe expendeders el 10
per loo de premi de venta. L a s demandas a i s Kepresentants de dita Companyia Arrendatariu en cada Provincia.

(O
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(ítíJSMñ MJÎÎ{^Ff

« EspedM íertiiisant pera la terra

WWflJHw I lflt%^fliJUJ«fl
Especialitat

pera

tots

els cultius

Compost de nitrogen, potassa

—

Preus

sense

y fosfórich

competencza

|
js
^

S e ' n f a c i l i t o c e r t a q a a n t i t a t p e p a ppobaplg, a c a s a

Cristòfol Fiubrrosa, tenda «La Autonomia»: Carrer dç las Parelladas; S I T G & S

.

^ ^

^
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